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Abstrakt:
Práce se zabývá měřením ionosférických driftů pomocí Digisondy DPS-4.
Vlastní výsledky jsou rozděleny na teoretickou a praktickou část. Je ukázáno, že při
zpracování driftových dat je třeba nejdříve vybrat správné body odrazu korespondující s driftovými pohyby. Výběr probíhá ve třech krocích: omezení intervalu hodnot
Dopplerova posunu, výběr správného výškového intervalu a omezení zenitního úhlu.
Následně lze věrohodně počítat vektor driftové rychlosti.
Praktické výsledky driftových měření vycházejí z dat naměřených na stanici Průhonice. Pro zmapování běžného chování ionosférických driftů za klidných podmínek
jsou zkoumány statistické vlastnosti složek driftové rychlosti pro vrstvu E i F během
geomagneticky klidného roku 2006.
Na velikosti maximální denní horizontální rychlosti je demonstrován vliv geomagnetické aktivity. Ve vrstvě F se ukázal jako výrazný, zatímco ve vrstvě E nebyl pozorován. Vliv silných geomagnetických poruch je demonstrován na příkladech dvou
extrémních bouří.
Zavedení metodiky výběru bodů odrazu výrazně zvýšilo kvalitu driftových měření.
Analýza driftových pohybů byla takto podrobně provedena pro střední šířky poprvé
a popisuje chování driftů v klidných podmínkách i vliv geomagnetických poruch.
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Abstract:
This thesis deals with ionospheric drift measurements using Digisonde DPS-4.
The results are divided into theoretical and practical part. It is shown that for drift
data processing it is necessary to choose correct reflection points corresponding to
drift movements first. The selection is made in three steps: restriction of Doppler
frequency shift, height range selection, choice of the maximum zenith angle. Afterwards it is possible to credibly estimate the vector of drift velocity.
The experimental results of drift measurements are based on data from the Pruhonice station. To study the common behavior of ionospheric drifts during quiet
conditions, the statistical characteristics of drift velocity components are investigated in layers E and F during geomagnetic quiet year 2006.
The maximal daily amplitude of horizontal velocity demonstrates the influence of
geomagnetic activity. It is proved to be considerable in the F layer meanwhile it was
not observed in the E layer. The effect of strong geomagnetic disturbances is shown
at two examples of extreme storms.
The implementation of the reflection points selection method significantly increased
the quality of drift measurements. The analysis of drift movements was made is such
a detail way for the middle latitudes for the first time and it describes the behavior
of drifts during quiet conditions as well as during geomagnetic disturbances.
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Úvod
Ionosféra je více než sto let předmětem zájmu mnoha vědců. O úspěších výzkumu a
významu poznání ionosféry svědčí i skutečnost, že vědci těsně spojení s výzkumem
ionosféry byli ve 20. století dvakrát oceněni Nobelovou cenou za fyziku. V roce 1909
ji obdržel Guglielmo Marconi spolu s Karlem Ferdinandem Braunem a v roce 1947
Edward Victor Appleton.
Důvody zájmu o ionosféru se postupně měnily. Na začátku 20. století převládalo
nadšení z poznání vlastností elektromagnetických vln a jejich interakcí s prostředím.
Záhy se začal zkoumat vliv ionosféry na šíření rádiového signálu a využívat odrazů
od ionosféry pro vzdálenou komunikaci. Výzkum ionosféry byl motivován i vojensky,
jelikož variabilita a dynamika ionosféry působily komplikace při plánování rádiové
komunikace. S vývojem elektroniky, počítačů a rozšířením Internetu se mohlo zdát,
že bude praktické využití výzkumu ionosféry klesat a dostane se do čistě základního výzkumu bez patrného praktického použití. Ovšem nástup a rozkvět družicové
navigace ukázal nepostradatelnost výzkumu ionosféry i pro nejmodernější aplikace.
Obrovský pokrok ve vývoji elektroniky, antén, zpracování signálu a dalších oborů
dává nové možnosti výzkumu ionosféry. Celosvětová síť moderních digitálních ionosond čítá přes sto aktivních přístrojů, díky nimž je dnes možné zkoumat nejen její
základní charakteristiky, ale i detailní dynamiku systému.
Cílem práce je přispět k pokroku v porozumění techniky a interpretace měření
driftových pohybů v ionosféře. Při správném nastavení měření, korektním zpracování
a interpretaci představuje driftové měření reálnou možnost významného pokroku
v pochopení dynamiky ionosféry v globálním měřítku.
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1. Sondování ionosféry
1.1

Od prvních pokusů k moderní Digisondě

Na přelomu 19. a 20. století získával Guglielmo Marconi zkušenosti s bezdrátovou
telegrafií a odrazem elektromagnetických vln od vodivých vrstev. V roce 1897 se mu
v Itálii podařilo uskutečnit bezdrátové spojení na vzdálenost 16 km, o dva roky
později jeho vysílání překonalo kanál La Manche. V roce 1901 zachytil v Kanadě
signál vyslaný z Cornwallu v Anglii a uskutečnil tak s pomocí odrazu od ionosféry
první mezikontinentální rádiové spojení.
Vedle Marconiho je zapotřebí zmínit alespoň další dva vědce, kteří se zasloužili
o průlomové objevy v počátcích bezdrátové komunikace. Na rozdíl od Marconiho
se jim však nepodařilo získat zájem a prostředky podporujících institucí, proto není jejich přínos náležitě doceněn. Tím prvním byl ruský inženýr Alexandr Popov,
který sestavil a v roce 1897 úspěšně použil první bezdrátový telegraf. Druhým pak
byl vynálezce Nikola Tesla, který je autorem mnoha převratných vynálezů na poli
bezdrátové telegrafie. Přestože s mnohými myšlenkami přišel jako první, své objevy
často vůbec nezveřejnil, o jiné se pak více či méně úspěšně soudil.
V roce 1925 Edward V. Appleton a jeho student Miles A. F. Barnett uskutečnili
měření závislosti amplitudy signálu vysílače BBC na vzdálenosti od přijímače. Tato
amplituda se vzdáleností plynule kolísala, což vysvětlili interferencí přímé vlny a vlny
odražené od ionosféry 1 [7]. Na základě tohoto experimentu pak provedli další měření,
při kterém zjišťovali úhel, pod kterým vlna odražená od ionosféry přichází. Oba
experimenty shodně ukazovaly na existenci vodivé vrstvy v atmosféře ve výšce okolo
90 km. Tato vrstva byla pojmenována Kennelly-Heavisideova na počest fyziků, kteří
její existenci v roce 1902 předpověděli. Dnes je označována jako E vrstva ionosféry.
V následujícím roce při použití signálů kratších vlnových délek detekoval Appleton další vodivou vrstvu ve výšce kolem 230km [8]. Na jeho počest byla pojmenována
Appletonova, v moderní terminologii je označována jako vrstva F.
V roce 1926 Gregory Breit a Merle A. Tuve vyvinuli první pulsní radar pro experimenty s měřením výšky ionosférických vrstev [15]. Ten umožňoval měření výšky
odrazu elektromagnetické vlny s danou frekvencí. Typicky se tehdy měřila variace výšky odrazu v čase při konstantní frekvenci. V roce 1930 byl poprvé naměřen
ionogram, tedy závislost výšky odrazu na frekvenci signálu. Od té doby je kromě
zdánlivé výšky ionosférické vrstvy možné určovat i další základní parametr stavu
ionosféry, kritickou frekvenci [9].
Začátky výzkumu ionosféry úzce souvisí s rozvojem rádiové komunikace. Během
druhé světové války a v letech následujících došlo k prudkému vývoji elektrotechniky.
Obrovský pokrok nastal také ve vývoji antén [72]. Pro výzkum a sledování stavu
ionosféry začaly být sériově vyráběny speciální přístroje, tzv. ionosondy. Typickým
představitelem ionosond tohoto období je sovětská ionosonda AIS-56. Vysílaný výkon
1

termín ionosféra ale poprvé použil Robert A. Watson-Watt až v r. 1929 [106]
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těchto přístrojů byl z dnešního hlediska obrovský – pulsní výkon AIS dosahoval
desítek kW.
Dalším mezníkem ionosférického sondování byla sedmdesátá léta 20. století.
V té době došlo k výraznému pokroku ve vývoji počítačů. V důsledku toho byly
i elektronky v ionosondách nahrazovány polovodičovými prvky [72]. Nové ionosondy
měly zabudovaný procesor, který byl schopen provádět základní analýzu detekovaných odrazů. Číslicová technika také umožnila využití pokročilejších metod zpracování signálů, např. koherentní integraci několika nezávislých pulsů poprvé použitou
v roce 1975 u Digisondy D-128 [19], a tím i podstatné snížení vysílaného výkonu.
Pulsní výkon typických představitelů tohoto období, IPS-42 nebo D-128, byl okolo
10 kW.
K velké podpoře výzkumu ionosféry v období studené války došlo i díky tomu, že
monitorování stavu ionosféry bylo důležité z vojenského hlediska [107]. Umožňovalo
volbu vhodných frekvencí pro vzdálené rádiové spojení, které využívá odrazu signálu od ionosféry. Současně byl výzkum a pravidelné sondování ionosféry motivován
rozvojem přenosu rádiového a televizního signálu, komunikace s družicemi apod.
Další pokrok až do dnešní doby souvisí s vývojem elektroniky a počítačů. Moderní ionosondy používají pro sondování kódované pulsy [79, 44], metody koherentní
integrace několika pulsů [19] a pracují na principu dopplerovského interferometru [81]. Většina měřících stanic je vybavena polem přijímacích antén. To, na rozdíl
od jedné přijímací antény, umožňuje určení směru příchodu detekovaných signálů.
Snahou u moderních ionosond je také omezení vysílaného výkonu. Moderní přístroje
jsou schopny provádět ionosférickou sondáž s vysílaným výkonem okolo 100 W. Dalším trendem je snaha využít co nejvíce informací o detekovaném signálu. Neměří se
tedy už jen čas příchodu, ale i amplituda, fáze, polarizace, směr příchodu, Dopplerův
frekvenční posun a další vlastnosti vlny odražené od ionosféry [78].
Od moderních ionosond se požaduje, aby ihned po měření zpracovaly naměřená data a automaticky vyhodnotily základní charakteristiky ionogramu [82, 73].
Naměřená data i jejich vyhodnocení jsou v reálném čase prezentována na webových
stránkách ionosond. Data je možno automaticky distribuovat do světových datových
center. Operátor může ovládat a měnit nastavení sondy přes Internet.
Kromě klasického vertikálního ionosférického sondování se nabízí škála dalších
možností – driftová měření, šikmá sondáž, pasivní příjem signálu v určitém frekvenčním okně, atd.
Význam sondování ionosféry z důvodů optimalizace vzdáleného rádiového spojení dramaticky klesl s rozvojem družicové komunikace a Internetu. Zdálo by se, že
výzkum a pravidelné sondování ionosféry bude tedy na ústupu. Objevila se ale nová
motivace pro intenzivní výzkum této oblasti atmosféry. Tou je rozvoj a v současné
době masivní rozšíření GNSS („Global Navigation Satellite System“ ). Pro přesná
poziční měření je chyba způsobená průchodem signálu ionosférou největší složkou
celkové chyby [52]. Změny v ionosféře se mohou projevit ve snížení spolehlivosti navigačních systémů či ve zhoršení komunikace s družicemi na oběžné dráze. Snahou je
proto porozumět chování ionosféry a zdokonalovat ionosférické předpovědní modely.

1.2 Ionosférická observatoř v Průhonicích
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Obrázek 1.1: Fotografie ionogramu zaznamenaného sondou AIS v Průhonicích 6. července 1972 v 1.15 světového času (dále UT). Ionogram je promítnut
na obrazovku osciloskopu. Na něm jsou nalepeny orientační hodnoty sondovací frekvence. Čas měření zobrazuje ciferník vpravo nahoře, datum a místo
měření pravý panel

1.2

Ionosférická observatoř v Průhonicích

Počátek pravidelných ionosférických měření u nás spadá do 50. let dvacátého století.
V rámci Mezinárodního geofyzikálního roku 1957 - 1958 byly v tehdejším Československu zakládány nové geofyzikální observatoře, mj. v Průhonicích u Prahy (geografické souřadnice: 49◦ 590 s. š., 14◦ 330 v. d.). Probíhala zde geomagnetická, seismická,
tellurická a ionosférická měření. Seismická a ionosférická měření se provádí na této
observatoři dodnes.
První ionosonda instalovaná na observatoři byla sovětská analogová ionosonda
AIS se dvěma rhombickými anténami o výšce 26 m, které se používaly pro vysílání
i příjem signálu. Ionosonda prováděla pravidelná měření ionogramů v patnáctiminutových intervalech na frekvencích 1−16MHz. Ionogram byl zobrazován na obrazovce
osciloskopu. Po každém měření byla obrazovka automaticky vyfotografována. Film
byl následně vyvolán a operátorem byly vyhodnoceny základní parametry ionogramu (foF2, h’F, FoE, h’E, aj.). Hodinové hodnoty základních parametrů se pak
předávaly do mezinárodních datových center (od r. 1970 tzv. ursigramy, geoalerty).
Ukázka ionogramu pořízeného ionosondou AIS je na obr. 1.1. Přesnost interpretace
základních charakteristik ionogramu z podobných fotografií je často diskutabilní.
V roce 1984 sovětskou ionosondu AIS nahradila australská sonda IPS-42 vyráběná firmou KEL Aerospace. Stávající rhombická anténa byla nadále používána jako
vysílací. Pro příjem signálu byla postavena nová zkřížená dvojitá delta anténa vysoká 36 m. Standardně se opět měřily ionogramy v patnáctiminutových intervalech,
tentokrát ve frekvenčním pásmu 1 − 22,6 MHz. Ionosonda IPS-42 byla už částečně
digitální. Umožňovala digitální zápis naměřených dat na magnetickou pásku a následné počítačové zpracování. Kvůli dovoznímu embargu pro země východního bloku
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Obrázek 1.2: Ionogram naměřený ionosondou IPS-42 v Průhonicích 7. ledna 1994 v 16.00 UT. Jde o digitální záznam, každému bodu obrázku tedy
lze přiřadit jednoznačnou hodnotu sondovací frekvence a virtuální výšky.
Značky na horizontální a vertikální ose již odpovídají skutečným hodnotám
sondovací frekvence a zdánlivé výšky
byly magnetické pásky jen obtížně dosažitelné a nebylo možné je používat pro archivaci většího množství dat. Z tohoto důvodu jsou z osmdesátých let 20. století
dochovaná plně digitální data jen pro několik významných ionosférických událostí
(bouří). Ovšem většina dat z devadesátých let, tj. po pádu železné opony, je dostupná již i v digitálním formátu. Ukázka takového digitálního ionogramu je na obr 1.2.
Vyhodnocení digitálních ionogramů s použitím příslušných programů výrazně zvýšilo přesnost a kvalitu určovaných charakteristik. Data, která ještě nebylo možné
ukládat v digitálním formátu, byla archivována formou vytištěných ionogramů.
Obecně lze říci, že pro období před rokem 1990 jsou snadno dostupné manuálně vyhodnocené základní hodinové charakteristiky ionogramů. Tyto charakteristiky
jsou součástí mezinárodních databází. Originální data (filmy a vytištěné ionogramy)
jsou archivovaná a jsou postupně digitalizovaná.
S rozvojem výpočetní techniky bylo možné začít používat digitální data ionosondy IPS-42 pro výpočet profilu elektronové koncentrace. Pro tento účel byl vyvinut
algoritmus POLAN („POLynomial ANalysis method“ ), který ze stop jednotlivých
vrstev identifikovaných na ionogramu dokázal napočítat profil elektronové koncentrace [100].
Kromě standardní patnáctiminutové ionosférické sondáže se Průhonická observatoř zapojovala i do mezinárodních projektů využívajících až minutových měřících
kampaní k detekci např. akusticko-gravitačních vln nebo efektů pozorovaných při zatmění Slunce [37, 98].
V lednu 2004 nahradila ionosondu IPS-42 Digisonda DPS-4. Současně s přechodem na DPS-4 došlo k výměně antén. Bylo vybudováno pole přijímacích antén. Jde
o čtveřici zkřížených smyčkových antén. Tři antény jsou ve vrcholech rovnostran-
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Obrázek 1.3: Anténní pole Digisondy DPS-4 v Průhonicích. Přijímací antény
jsou označeny čísly 1-4, vysílací anténa písmenem T

ného trojúhelníku o délce strany 60 m a čtvrtá v jeho těžišti, viz obr. 1.3. Jedna
strana trojúhelníku je orientovaná na magnetický sever. Pole takových antén umožňuje detekci směru přicházejícího signálu a je zásadní i pro driftová měření, jak
bude popsáno dále. Dvojitá zkřížená delta anténa se začala používat jako vysílací. Digisondy jsou vyráběny v Centru atmosférického výzkumu na Massachusettské
universitě v Lowellu, USA. Už název Digisonda naznačuje, že se jedná o digitální přístroj u kterého je měření ovládáno, zpracováváno a archivováno počítačem.
Součástí programového vybavení zařízení je i program ARTIST [39], který zajišťuje
automatické vyhodnocení ionogramu a určení základních parametrů ionosféry. Tyto
automaticky určené charakteristiky jsou samozřejmě pouze orientační a pro detailní
vědeckou analýzu je často nezbytná jejich manuální korekce.
DPS-4 umožňuje měření v rozsahu 1−20MHz a typicky se ionogram měří jednou
za čtvrt hodiny. Přístroj ale dovoluje i plánování měřících kampaní se speciálními
požadavky. Na stanici Průhonice bylo s touto sondou úspěšně realizováno několik
takových kampaní, při kterých byla např. četnost měření ionogramu jedna minuta [48].
V lednu 2010 došlo k modernizaci Digisondy na nejnovější typ DPS-4D. Tento
typ Digisondy umožňuje realizovat širokou škálu ionosférických měření. Pro základní sondování ionosféry je zde nově použito velice přesné měření výšky ionosférických vrstev metodou PGH („Precision Group Height mode“ ) [40]. V tomto případě
se určuje výška odrazu na základě měření fázového rozdílu signálů dvou blízkých
frekvencí (typicky je rozdíl frekvencí 5 kHz [30]). Předpokládá se, že se tyto dva
frekvenčně blízké signály odrážejí od ionosférické vrstvy prakticky ve stejném bodě.
Výšku odrazu je při tomto měření možné určit s přesností pod 1 km. To je zásadní
pokrok v přesnosti (ve srovnání jak s AIS, IPS-42, ale i s DPS-4). Pro DPS-4D bylo
vyvinuto i zcela nové uživatelské prostředí Descart [78], který operátorovi zlepšuje
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možnosti nastavení měření i plánování speciálních kampaní. Průhonická Digisonda
DPS-4D je součástí celosvětové sítě. Data jsou po úspěšném měření a vyhodnocení automaticky distribuována do světových datových center a jsou také okamžitě
volně dostupná na webových stránkách Digisondy http://digisonda.ufa.cas.cz. Příkladem praktického použití průhonických dat může být tvorba předpovědních map
celkového elektronového obsahu (TEC) v rámci projektu SWACI („Space Weather
Application Center“ ). Pro tyto předpovědi se využívá poslední informace o tloušťce
ionosférických vrstev („slab thickness“ ) získaná automatickým vyhodnocením ionogramu. Na stránkách projektu http://swaciweb.dlr.de jsou zveřejňovány aktuální
předpovědní mapy TEC. V dnešní době je znalost hodnoty TEC a její předpověď
důležitá především pro uživatele GNSS.

1.3

Současná ionosférická měření ve světě

Jak již bylo zmíněno, ionosférická observatoř Průhonice používá Digisondu DPS4D. To je zatím poslední z řady digitálních ionosond, tzv. Digisond, vyráběných
v Centru atmosférického výzkumu na Massachusettské universitě v Lowellu skupinou pod vedením Bodo W. Reinische. Digisondy DPS jsou momentálně celosvětově
nejrozšířenějším přístrojem používaným k vertikálnímu ionosférickému sondování.
Je ale možné se setkat i s instalacemi jiných výrobců. Po světě vzniklo několik
skupin, které se snažily z různých důvodů a více i méně úspěšně vyvinout vlastní
digitální ionosondu. Důvody byly od čistě ekonomických a prestižních po vědecké.
V krátkosti zde budou zmíněny nejvýznamnější moderní digitální ionosondy.

1.3.1

Digisondy

První Digisonda byla vyrobena v roce 1970 a nesla označení D-128 [19]. Šlo o ionosondu, která již měla zabudovaný procesor. Na rozdíl od předchozích ionosond se začalo pracovat na snížení vysílaného výkonu, a to pomocí komprese pulsů a koherentní
integrace signálu. Následovala sonda D-256, uvedená na trh v roce 1978. Ta je stále
ještě ve světě používána na několika ionosférických observatořích, např. na observatoři Ebro ve Španělsku. Dalším vývojovým stupněm byla řada DPS („Digital Portable Sounder“ ) [76], jejíž nejnovějším představitelem je typ DPS-4D [77]. Aktivně
se používají desítky těchto přístrojů, pro vědecké i vojenské účely.
Současný vývoj DPS se soustředí na co nejmenší vysílaný výkon a minimalizaci přijímaného šumu. Dalším trendem je využít u detekovaného signálu co nejvíce
získaných informací (frekvenci, amplitudu, fázi, čas zpoždění, polarizaci a Dopplerův posun). Samozřejmostí je snaha o maximální automatickou interpretaci měření,
zpřístupnění a distribuci naměřených dat v reálném čase.

1.3.2

Ionosondy řady IPS

Nástupcem částečně digitální ionosondy IPS-42, která byla také provozována na observatoři v Průhonicích v letech 1984 - 2004, je digitální ionosonda IPS-72. Je to
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ionosonda produkovaná australskou firmou KEL Aerospace. V Austrálii a v okolním regionu pracuje velké množství těchto přístrojů, používají se jak pro vertikální,
tak pro šikmé sondáže. Po Digisondách se jedná pravděpodobně o nejrozšířenější
digitální ionosondu. Dominantní postavení má však pouze v regionu Austrálie.

1.3.3

CADI

Levnou alternativou Digisondy měla být kanadská digitální ionosonda CADI vyráběná firmou Scientific Instrumentation Limited pod vedením Kirke McDuffie. Záměrem bylo její použití zejména pro radiokomunikační účely. Je komerčně vyráběna,
ale velké obliby a celosvětového rozšíření se zatím nedočkala.

1.3.4

Dynasonda

V sedmdesátých letech 20. století iniciovaly NASA, Institut Maxe Plancka a další
organizace vývoj pokročilé digitální ionosondy pro magnetosférické studie, pro kterou se časem vžil název Dynasonda [111]. Dynasondu vyvinul tým pod vedením
J. W. Wrighta s využitím patentů, které pro tento účel uvolnil prof. Klaus Bibl,
jedna ze základních postav ve vývoji Digisond. Dynasonda je nástrojem schopným
pozorovat dynamický stav ionosféry a používá se zejména při monitorování reakcí ionosféry na aktivní experimenty typu EISCAT. Po světě pracuje několik těchto
přístrojů, hlavně v polárních oblastech.

1.3.5

Další digitální ionosondy

Ještě v osmdesátých letech 20. století byly v tehdejším Sovětském svazu a východním bloku používány analogové ionosondy AIS vyvinuté v padesátých letech, v té
době již velmi zastaralé. Kvůli embargu i vysoké ceně moderních západních digitálních ionosond bylo rozhodnuto o vývoji ruské digitální ionosondy. V Sovětském
svazu a následně Rusku bohužel neexistoval koordinovaný program, který by zajistil dlouhodobější finanční podporu pro vývoj vlastní ionosondy. Objevilo se tedy
několik poloprofesionálních přístrojů, které byly vyvinuty a testovány většinou v laboratořích různých vědeckých ústavů. Jednu takovou ionosondu vyvinulo technické
centrum „Jupiter“ v Petrohradu pod názvem BIZON [22]. Další ruskou digitální
ionosondou, tentokrát vyvíjenou od konce 80. let 20. století skupinou pod vedením
A. Reznikova v IZMIRANu, je digitální ionosonda PARUS [38]. Ta má ambici stát
se moderní a levnou digitální ionosondou zajišťující činnost ruské ionosférické sítě.
Byla již instalována na několika stanicích v Rusku a také v Číně [51].
Na konci 80. let 20. století byla v Polsku firmou POLSAT Co Ltd. vyvinuta ionosonda KOS89. Tato ionosonda byla využívána na několika stanicích (Kaliningrad,
Juliusruh, Atény, polská polární stanice). V roce 2003 bylo rozhodnuto o stavbě nové
digitální ionosondy s označením VISRC2. Ta je od roku 2007 provozována na stanici
ve Varšavě a pracuje s automatickým vyhodnocovacím programem Autoscala [74].
Tato digitální ionosonda byla instalována i v maďarské Šoproni a na polské polární
stanici na Špicberkách.
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K moderním digitálním ionosondám patří i italská ionosonda AIS-INGV vyvinutá
v Národním ústavu geofyziky a vulkanologie v Římě [112]. I tato ionosonda využívá
automatický vyhodnocovací program Autoscala.

2. Elektromagnetické vlny v ionosféře
V této kapitole bude ve stručnosti popsáno šíření elektromagnetické vlny ionosférickým plazmatem, pozornost bude věnována i o odrazu elektromagnetické vlny
od ionosféry a principu vertikálního ionosférického sondování. Podrobně bude popsán
princip driftových měření. Poslední část kapitoly je věnována zpracování driftových
dat tak, jak probíhá u Digisond řady DPS.

2.1

Šíření elektromagnetické vlny

Elektromagnetické pole je obecně popsáno Maxwellovými integrálními rovnicemi.
V případě, že je zvolen makroskopický pohled a že uvažované vlnové délky signálu
jsou podstatně větší než velikosti nehomogenit prostředí, je možno použít diferenciální tvar Maxwellových rovnic doplněný počátečními a okrajovými podmínkami.
∇·D=ρ

(2.1)

∇·B=0

(2.2)

∇×H=j+

∂D
∂t

(2.3)

∂B
(2.4)
∂t
Pro vakuum se zavádí materiálové vztahy D = ε0 E a B = µ0 H, kde ε0 označuje
permitivitu vakua a µ0 permeabilitu vakua. Bez volných nábojů (ρ = 0) a proudů
(j = 0) se pak Maxwellovy rovnice redukují na tvar
∇×E=−

∇ × E = −µ0

∂H
∂t

(2.5)

∂E
.
(2.6)
∂t
Provedením operace rotace na rovnice 2.5 a 2.6 a aplikací známé vektorové identity se získá vlnová rovnice pro E (a analogicky pro H)
∇ × H = ε0

1 ∂ 2E
= 0,
(2.7)
c2 ∂t2
kde je symbolem c označena rychlost šíření elektromagnetické vlny ve vakuu
∇2 E −

c= √

1
.
µ 0 ε0

Pro rovinnou vlnu je možné psát řešení vlnové rovnice 2.7 ve tvaru
13

(2.8)
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E (r, t) = E0 cos (k · r − ωt) ,

(2.9)

kde E0 je amplituda a ω = 2πf je úhlová frekvence. Vlnový vektor k = kn je
daný směrem šíření vlny n a jeho velikost je nepřímo úměrná vlnové délce, k = 2π/λ.
Snadno lze ukázat, že vektor intenzity elektrického pole je kolmý na vektor intenzity magnetického pole a vektorový součin H×E udává směr šíření vlny. Elektromagnetická vlna je tedy příčná. Při šíření harmonické vlny jsou pole E a H ve fázi
a mají stejnou frekvenci.
Důležitou veličinou je Poyntingův vektor S. Má směr toku energie a jeho velikost je úměrná energii, která projde za jednotku času jednotkovou plochou kolmou
ke směru šíření,
S = E × H.
(2.10)
Dalšími důležitými veličinami jsou fázová rychlost vp a grupová rychlost vg ,
pro které ve vakuu platí:
vp =

c
ω
= ,
k
n

(2.11)

c
∂ω
= .
(2.12)
∂k
n
V základních ionosférických aplikacích se studované prostředí považuje za magneticky a elektricky izotropní a jeho vlastnosti je pak možno popsat pomocí skalárních
konstant permeability µ, permitivity ε a vodivosti γ.
Zavádí se index lomu, který vyjadřuje poměr velikosti rychlosti šíření signálu
ve vakuu c vůči fázové rychlosti v daném prostředí vp
r
c
µε
=
.
(2.13)
n=
vp
µ 0 ε0
vg =

V případě šíření elektromagnetické vlny studeným plazmatem se situace zkomplikuje a disperzní vztah ω = ck a přejde na ω 2 = ωp2 + k 2 c2 , kde ωp je plazmová
frekvence (frekvence plazmových oscilací elektronů studeného plazmatu), pro kterou
platí
4πe2 ne
.
(2.14)
me
Velikost náboje elektronu je označena e, koncentrace elektronů ne a hmotnost elektronu me .
ωp2 =

2.2

Elektromagnetická vlna na rozhraní

Při dopadu elektromagnetické vlny na materiálové rozhraní se může vlna rozštěpit
na vlnu odraženou a vlnu lomenou. Problém je jednoduchý v případech, kdy není
potřeba uvažovat plošné proudy indukované na rozhraní. Je potřeba splnit podmínky spojitosti tečných složek vektorů E a H na rozhraní. Vlnové vektory dopadající,
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odražené i lomené vlny jsou v rovině dopadu. V rovině dopadu leží i normála k rozhraní. Důsledkem je zákon odrazu α1 = α2 a známý Snellův zákon lomu
sin α1
n2
=
=
sin β2
n1

r

ε2 µ 2
.
ε1 µ 1

(2.15)

Situace se stane značně složitější, bude-li se uvažovat průchod elektromagnetické
vlny ionosférickým plazmatem v přítomnosti vnějšího magnetického pole.
Především při dopadu elektromagnetické vlny na rozhraní plazmatu má velký
vliv velikost plazmové frekvence. Pokud dopadá elektromagnetická vlna o frekvenci
podstatně vyšší než plazmová frekvence, vlna prochází do plazmatu. Pokud se frekvence blíží plazmové frekvenci, grupová rychlost klesá. Vlna o frekvenci stejné jako
plazmová frekvence do plazmatu neprochází, odráží se. V tomto případě je grupová
rychlost nulová, fázová roste nade všechny meze a index lomu klesá k nule.
Odvozením vztahu pro index lomu ionosférického plazmatu v magnetickém poli Země se ve dvacátých letech 20. století věnovalo množství vědců. Podle dvou
z nich bývá dnes používaný vztah většinou nazýván Hartree-Appletonova rovnice.
Odvození vychází z magnetoiontové teorie [14]. Ta není platná obecně, je odvozena
za zjednodušujících předpokladů. Pro ionosférické aplikace ale popisuje situaci velice
dobře.
Komplexní index lomu je pak dán vztahem [46]
n2 = 1 −

X
i
h
i 12 ,
YT4
YT2
1 − jZ − 2(1−X−jZ) ± 4(1−X−jZ)2 + YL2
h

(2.16)

kde X, Y , Z, YL a YT označují bezrozměrné veličiny
ωp2
ωH
ν
ωL
ωT
Y =
,
Z= ,
YL =
,
YT =
.
X = 2,
ω
ω
ω
ω
ω
Srážková frekvence elektronů je označena ν, ωH je elektronová gyrofrekvence, ωL a
ωT jsou její podélná a příčná složka vzhledem ke směru šíření vlny. Svírá-li tedy
vlnový vektor k a vnějšího pole B úhel θ, pak
ωL = ωH cos θ

a

ωT = ωH sin θ.

(2.17)

Při zanedbání srážkové frekvence elektronů vymizí z rovnice 2.16 komplexní členy
související s absorpcí. V situaci bez vnějšího magnetického pole pak přejde na jednoduchou formu
ωp2
n2 = 1 − 2 .
(2.18)
ω
Rovnice 2.16 ukazuje, že se elektromagnetická vlna rozdělí na několik módů. Ty se
označují písmeny O (řádný mód, z anglického „Ordinary“ ), X (mimořádný mód,
z anglického „eXtraordinary“ ) a Z (Z-mód). O a Z módy mají levotočivou a mód X
pravotočivou polarizaci s ohledem na směr magnetického pole. S výjimkou vysokých
šířek je na ionogramech Z-mód pozorován jen zřídka [105].
Kritická frekvence se pro různé módy liší, její hodnoty jsou od sebe vzdáleny
o polovinu gyrofrekvence fH .
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Obrázek 2.1: Ukázka profilu elektronové koncentrace v denních a nočních hodinách. Vyznačeny jsou jednotlivé ionosférické vrstvy. Převzato
z spaceweb.oulu.fi

2.3

Vertikální ionosférické sondování

Účelem vertikálního ionosférického sondování je zjistit výškový profil elektronové
koncentrace nad stanicí. Příklad takového denního a nočního profilu elektronové
koncentrace ukazuje obr. 2.1. Ionosféra se rozděluje na několik vrstev, které jsou
směrem od zemského povrchu vzhůru označovány písmeny D, E a F. Nejníže leží
vrstva D, jejíž spodní hranice je během dne ve výšce 50 − 60 km. Vrstvu E je možné
pozorovat ve výškách 90−150km. Po západu slunce díky jednostupňové rekombinaci
v této vrstvě hodnoty elektronové koncentrace rychle klesají, a to o několik řádů.
Maximum elektronové koncentrace se typicky vyskytuje ve výšce 200 − 400 km v oblasti vrstvy F. Díky pomalé dvoustupňové rekombinaci ve vrstvě F klesá elektronová
koncentrace po západu slunce pomalu, proto přetrvává vrstva F i během noci.
Při vertikálním ionosférickém sondování se typicky používají signály o frekvencích
1 − 20 MHz. Pomocí signálů těchto frekvencí je možné zachytit odraz od vrstvy E
během dne a od vrstvy F během denních i nočních hodin.
Vysílací anténa generuje elektromagnetickou vlnu o zvolené frekvenci. Vzhledem
k očekávané maximální elektronové hustotě ionosféry se pro sondování používají signály o frekvencích mezi 1 a 40 MHz. Během měření se postupně mění frekvence
vysílané vlny. Vyslaný signál se šíří atmosférou až k hranici ionosféry. V závislosti
na použité frekvenci se vlna od ionosférické vrstvy odrazí nebo prochází do vyšších
vrstev. Odražená vlna je zaznamenána přijímacími anténami. Z časového zpoždění
lze určit výšku odrazu. Výsledkem vertikálního ionosférického sondování je tzv. ionogram, závislost výšky odrazu na sondovací frekvenci. Schematická ukázka typického
ionogramu naměřeného během dne v letním období je na obr. 2.2. Stopy odrazu
řádné vlny jsou označeny červeně, stopy mimořádné vlny zeleně. Z naměřeného iono-
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gramu je možné spočítat výškovou závislost elektronové koncentrace. Tento problém
řeší např. programy POLAN [100] a ARTIST [39].
Na obr.2.2 v oblasti vrstvy E je signál o frekvencích 1 − 2 MHz pod hranicí
plazmové frekvence a proto touto vrstvou neproniká, odráží se. přijímací antény
detekují signál odražený od E vrstvy s časovým zpožděním odpovídajícím dráze
asi 180 km. To odpovídá výšce vrstvy E okolo 90 km. Na obr. 2.2 je znázorněna
výška h0 E a kritická frekvence fo E vrstvy E. Vrstvu E je v denních hodinách možné
pozorovat ve výškách 90 − 150 km. Po západu slunce rychle klesá kritická frekvence
vrstvy E pod 1 MHz.
Ve výšce vrstvy E se nepravidelně vyskytuje i tzv. sporadická vrstva E. Ve středních šířkách jde o typickou letní situaci. Příčinou vzniku této vrstvy jsou zřejmě
dynamické procesy v ionosféře a neutrální atmosféře. Za jistých okolností může být
ve vrstvě Es i maximum elektronové koncentrace v celé ionosféře. Na obr. 2.2 je
výška a kritická frekvence vrstvy Es se značí h0 Es, resp. fo Es .
Signál o frekvencích vyšších než fo E prochází vrstvou E a proniká do vyšších vrstev ionosféry. Takový signál se může odrazit od vrstvy F, která se v letním období
štěpí na vrstvy F1 a F2. Na obr. 2.2 je znázorněn odraz od vrstvy F1, jejíž kritická
frekvence se značí fo F 1 a výška vrstvy h0 F 1. Pro vrstvu F2 je analogicky její kritická frekvence fo F 2 a výška h0 F 2. Ve vrstvě F (F2) se většinou nachází maximum
elektronové koncentrace.
Popsané charakteristiky ionogramu se typicky určují pro stopu řádné vlny - označení symbolem O („ordinary“ ). Pokud jsou určené pro stopu mimořádné vlny, jsou
označeny X („extraordinary“ ). Kritická frekvence mimořádné vlny pro vrstvu F2
tedy bude f xF 2.
Pro případ vertikálního ionosférického sondování je ideální, pokud signál detekovaný přijímací anténou přichází z vertikálního směru. Zaznamenané šikmé odrazy
mohou být komplikací při vyhodnocení ionogramu, mnoho takových příkladů je diskutováno v publikacích zabývajících se interpretací ionogramů [105].

2.4

Driftová měření

Termín driftová rychlost popisuje pohyb elektronů ionosférického plazmatu. V těchto driftech jsou zahrnuty účinky větrů neutrální atmosféry i účinky magnetického,
elektrického a gravitačního pole a jejich gradientů.

2.4.1

Princip měření

Vertikální ionosférické sondování využívá především signál přicházející z vertikálního
směru. Vysílací anténa díky své vyzařovací charakteristice vysílá signál i v šikmých
směrech a pokrývá velký prostor v ionosféře nad stanicí. Teoretická situace, kdy
ionosféru tvoří ideální horizontální vrstvy bez laterárních nehomogenit je znázorněná
na obr. 2.3 a). Přijímací antény ionosondy by v takovém případě detekovaly pouze
signál přicházející z vertikálního směru.
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Obrázek 2.2: Schematické znázornění frekvenčně výškové charakteristiky,
tzv. ionogramu. Stopy odrazu řádné vlny od jednotlivých vrstev ionosféry jsou vykresleny červeně, stopy mimořádné vlny zeleně. Na obrázku jsou
označeny charakteristické frekvence a výšky určované pro ionogramy
Díky ionosférickým nehomogenitám je ale v signálu detekovaném na přijímacích
anténách většinou přítomen i signál přicházející z šikmých směrů, jak je naznačeno
na obr. 2.3 b). V metodice driftových měření, na rozdíl od vertikálního ionosférického
sondování, mají zásadní význam právě odražené vlny přicházející ze šikmých směrů.
Pro jednoduchost předpokládejme rovinnou monochromatickou vlnu o frekvenci
f0 a amplitudě A0 pohybující se ve směru daném jednotkovým vektorem k rychlostí
světla ve vakuu c



k
A = A0 cos 2πf0 t −
,
(2.19)
c
Pokud tato vlna narazí na vrstvu ionosférického plazmatu s plazmovou frekvencí
větší než je frekvence signálu f0 , od této vrstvy se odrazí. Tento odražený signál
pak bude registrován na přijímacích anténách. Pokud je ionosférické plazma, od kterého se signál odrazil, v pohybu, bude signál registrovaný na přijímacích anténách
dopplerovsky posunut o hodnotu D danou vztahem
D=−

2f0
k · v,
c

(2.20)

kde v je vektor rychlosti pohybu ionosféry v místě odrazu; skalární součin k · v je
tedy hodnotou radiální složky rychlosti.
Pokud navíc vlna přichází na anténní pole ze šikmého směru, bude mít signál
registrovaný na různých anténách různý fázový posun φa .
A = A0 cos [2π (f0 + D) t + φa ] ,

(2.21)
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Obrázek 2.3: a) V případě dokonale vertikálně zvrstvené ionosféry by přijímací antény detekovaly pouze odražený signál z vertikálního směru. b) Díky
nehomogenitám ionosféry registrují přijímací antény při driftovém měření
signál odražený od ionosféry přicházející i ze šikmých směrů. (převzato z [58])
Pomocí interferometrických metod podrobně popsaných např. v [18] je možno
určit směr přicházejícího signálu daný vektorem k.
V reálném výpočtu se na zvolený počet vzorků signálu detekovaného na jednotlivých anténách aplikuje rychlá Fourierova transformace (FFT) [24]. Obr. 2.4 ukazuje
FFT spektra signálů detekovaných na jednotlivých přijímacích anténách anténního
pole pro sondovací frekvenci 4,31 MHz v osmi výškových úrovních. Z obrázku je
patrný různý charakter spekter pro různé výškové úrovně. Nejvýraznější maximum
ve spektru je na všech anténách pro výškovou úroveň 235 km v blízkosti nulového
Dopplerova posunu. na všech výškách i anténách jsou také výrazná maxima v okolí
−2 Hz.
Driftová měření se provádí ve zvoleném frekvenčním pásmu a sondovací frekvence
se postupně mění. Měření se navíc pro zvýšení kvality získaných dat většinou několikrát opakuje. Všechna takto naměřená spektra jsou u sond řady DPS ukládána
do souborů s příponou .DFT.
Spektra získaná pro jednotlivé antény, sondovací frekvence a výškové úrovně se
porovnají. Pro společná maxima ve spektru se spočítá směr příchodu signálu a jemu
odpovídající bod odrazu v ionosféře. Hodnota Dopplerova posunu pro tento bod
odpovídá rozdílu frekvence sondovacího signálu a nalezeného maxima ve spektru
detekovaného signálu.
Výsledkem procesu měření je sada detekovaných bodů odrazu. Každý takový bod
popisuje jeho lokace ( azimut φi a zenitní úhel θi ), výška odrazu hi , hodnota Dopplerova posunu Di , amplituda detekované odražené vlny na jednotlivých anténách
Aia , sondovací frekvence a případně i další parametry. Tato data jsou Digisondou
ukládána do textových souborů s příponou .SKY.
Detekované body odrazu je možné vykreslit do tzv. SKYmapy [83]. Příklad takové SKYmapy vytvořené Digisondou pro přehledné zobrazení naměřených dat je
na obr. 2.5 a). Souřadnice [θ, φ] všech detekovaných bodů odrazu jsou vyneseny
do polárního grafu. Hodnota Dopplerova posunu jednotlivých bodů je rozlišena barvou - body se záporným Dopplerovým posunem se zobrazují v odstínech červené
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Obrázek 2.4: Spektrum signálu pro vysílací frekvenci 4,31 MHz a osm úrovní
výšky odrazu mezi 220 a 255 km naměřené na přijímací anténě 1 (černá),
2 (červená), 3 (modrá) a 4 (zelená) při driftovém měření ze 17. ledna 2006,
14.05 UT. Na spektrech jsou vidět jednotlivá maxima Dopplerova posunu
(v návaznosti na „červený posun“ vzdalujících se objektů známý z astronomie),
směrem ke kladným hodnotám se pak barevná škála mění přes žlutou a zelenou
(nulový posun) až po odstíny modré.
Z praktických důvodů se v našich aplikacích používá zobrazení detekovaných bodů odrazu v kartézské soustavě souřadné. SKYmapa je pak průmětem bodů odrazu
do horizontální roviny. Body vertikálně nad stanicí jsou tedy v souřadnicích [0; 0].
Osa x ukazuje vzdálenost od počátku ve východním směru v km. Osa y zobrazuje vzdálenost v severním směru. Přestože původní definice SKYmapy [83] používá
polární souřadnice, bude v dalším textu pro grafické zobrazení bodů odrazu v kartézské soustavě souřadné také používán termín SKYmapa. Pro malé zenitní úhly (asi
do 20◦ ) a srovnatelné výšky odrazu jsou rozdíly obou zobrazení nepatrné. V praktickém použití jsou obě grafická zobrazení velice podobná, pokud není příliš velký
rozsah výšek detekovaných bodů odrazu. Srovnání SKYmapy v klasickém provedení
a námi používaném zobrazení pro konkrétní měření je na obr. 2.5.

2.4.2

Výpočet driftové rychlosti

Dalším krokem analýzy driftových měření je interpretace naměřených dat. Digisonda je vybavena softwarem, který automaticky zpracovává a vyhodnocuje naměřená
driftová data metodou DDA (zkrácené „Digisonde Drift Analysis“ [83]).
Metoda DDA předpokládá v celém měřeném prostoru nad stanicí driftový pohyb
určený jediným vektorem rychlosti v. Dalším předpokladem DDA je rovnost fázové
rychlosti signálu po celé jeho dráze rychlosti světla ve vakuu c. Velikost Dopplerova
posunu i. bodu odrazu pak je
2f0
ki · v,
(2.22)
c
kde f0 je sondovací frekvence, ki je jednotkový vektor ve směru i. bodu odrazu, v
je vektor driftové rychlosti v ionosféře.
Disynt = −
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Obrázek 2.5: Body odrazu detekované při driftovém měření 26. 9. 2006
ve 3:36 UT zobrazené do SKYmapy a) dle klasické definice [83]; b) v kartézských souřadnicích
Z rovnice 2.22 je zřejmé, že pro jednoznačné určení hledaného vektoru rychlosti v je potřeba detekovat Dopplerův posun ve třech lineárně nezávislých směrech.
Rovnice 2.22 v takovém případě vede k soustavě tří rovnic pro tři neznámé složky
vektoru v.
Při praktickém měření se předpokládá detekce podstatně většího počtu bodů
odrazu. V tom případě pak rovnice 2.22 vede na přeurčenou soustavu rovnic [75],
kterou je možno řešit metodou nejmenších čtverců [45, 75]:

2

ε =

X  2f0 wi
i

c

(vN cos φi sin θi + vE sin φi sin θi + vz cos θi ) +

Diobs

2
,

(2.23)

kde vN , vE a vz jsou jednotlivé složky (severní, východní a vertikální) vektoru driftové rychlosti v. Do minimalizace také vstupují azimuty φi a zenitní úhly θi všech
detekovaných bodů odrazu a příslušné naměřené hodnoty Dopplerova posunu Diobs .
Všem bodům odrazu může být přiřazena stejná váha wi = 1, ale často se volí i váha
úměrná amplitudě detekovaného odrazu Ai .
Výsledkem minimalizace je vektor rychlosti v nejlépe vyhovující naměřeným
datům. Ten je spolu s dalšími informacemi o měření ukládán do souboru s příponou
.DVL.

2.4.3

Měření ve vrstvě F

Cílem driftového měření je získat informaci o dynamice (rychlosti elektronových
driftů) v jednotlivých vrstvách ionosféry. Pro separovaná měření ve vrstvách E, Es a
F zde budou diskutovány významné rozdíly v praktické realizaci a nastavení měření.
Z důvodu detekce co možná největšího počtu bodů odrazu je snahou volit sondovací frekvence tak, aby bylo měření realizováno v blízkosti maximální koncentrace
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Obrázek 2.6: Časová závislost maximální denní hodnoty f oF 2 na stanici
Průhonice pro období let 1983 - 2004
zvolené vrstvy. Kritická frekvence F vrstvy a tudíž i sondovací frekvence se výrazně mění v závislosti na denní době, sezóně, fázi slunečního cyklu i geomagnetické
aktivitě [23, 62, 63, 101].
Velkou proměnlivost kritické frekvence f oF 2 demonstruje obr. 2.6. Jsou na něm
vyneseny maximální denní hodnoty f oF 2 pro období let 1983-2004, tedy pro téměř
dva sluneční cykly. Je vidět výrazná sezónní závislost i silná závislost na fázi slunečního cyklu.
V případě měření v F vrstvě se většinou úspěšně používá tzv. autodrift mód [30].
Program ARTIST při automatickém vyhodnocení posledního změřeného ionogramu
mj. identifikuje kritickou frekvenci F vrstvy f oF 2. Software Digisondy na základě
poslední známé hodnoty f oF 2 zvolí vhodné sondovací frekvence pro driftové měření.
Driftové měření je kvůli výrazné variabilitě f oF 2 vhodné spustit pokud možno co
nejdříve po vertikálním ionosférickém sondování.
Změnu frekvence f oF 2 v průběhu jednoho dne demonstruje obr. 2.7. Hvězdičkami jsou vyneseny hodnoty f oF 2 automaticky vyhodnocené programem ARTIST.
Šedě je vyznačen frekvenční rozsah následujícího driftového měření vrstvy F v autodrift módu. Je zřejmé, že během dne dochází k výrazným změnám sondovací
frekvence odpovídající dennímu chodu f oF 2.
Protože velikost Dopplerova posunu D je přímo úměrná sondovací frekvenci f0
(rovnice 2.20), může se pro měření vrstvy F v různých obdobích výrazně lišit velikost
detekovaných hodnot D.
Na stanici Průhonice se pro driftová měření v F vrstvě diskutovaná v této práci většinou používalo následující nastavení Digisondy. Sondování probíhalo jednou
za čtvrt hodiny ve frekvenčním okně o čtyřech sondovacích frekvencích vzdálených
od sebe 200 kHz. Pro zvýšení kvality získaných dat bylo voleno šest opakovacích
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Obrázek 2.7: Sondovací frekvence použité v autodrift módu pro driftová
měření 26. 10. 2004 na stanici Průhonice. Automaticky určené hodnoty f of 2
jsou vyznačeny hvězdičkami, sondovací okno pro následující driftové měření
je označeno šedými intervaly
cyklů měření. Časové okno měření bylo nastaveno tak, aby byl zachycen signál v zájmových výškách, pro F vrstvu typicky 150 − 640 km. Výškové rozlišení bylo voleno
5km, což odpovídá délce vysílaného pulsu 16,6ms. Používaný počet vzorků pro FFT
byl nastaven na 128. Spektrální rozlišení měřených Dopplerových posunů je v tomto
případě 0,09 Hz.

2.4.4

Měření ve vrstvě E

Denní a sezónní variace kritické frekvence E vrstvy f oE nejsou v absolutních hodnotách tak výrazné, jako v případě variací f oF 2 [85]. Proto se většinou pro driftová
měření ve vrstvě E používá sondování v pevném frekvenčním okně. Sondovací frekvence jsou pro delší časové období zvoleny nezávisle na aktuálním stavu ionosféry.
Typická doporučovaná šířka sondovacího frekvenčního okna je 0,5 − 0,8 MHz [30].
Při tomto nastavení měření se ale často stává, že je sondovací frekvence vyšší než
kritická frekvence E vrstvy. V takovém případě není zaznamenaný signál odrazem
od E vrstvy a měření není úspěšné. Při vyhodnocování dat kladou tyto situace větší
nároky na operátora.
Měření ve vrstvě E je realizovatelné jen během dne, po západu slunce kritická
frekvence f oE rychle klesá pod 8 MHz. Bylo by tedy vhodné omezit měření na část
dne od východu do západu slunce. Na stanici Průhonice se ale kvůli výrazným sezónním rozdílům v délce dne ve středních šířkách provádí měření vrstvy E s četností
15 minut po celých 24 hodin denně. Typicky se používá sondování v pevném frekvenčním okně 2,0 − 2,6 MHz se čtyřmi sondovacími frekvencemi vzdálenými od sebe
200 kHz. Pro zvýšení kvality získaných dat byly zvoleny čtyři opakovací cykly měření. Většinou se používá výškové rozlišení 5 km, což odpovídá délce vysílaného pulsu
33,3 ms. Počet vzorků pro FFT je nastaven na 128. Spektrální rozlišení měřených
Dopplerových posunů je v tomto případě 0,049Hz. Časové okno měření se při měření
ve vrstvě E se nastavuje pro zachycení signálu odraženého ve výškách 90 − 150 km.
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Měření ve vrstvě Es

Na stanici Průhonice byla v létě 2006 poprvé uskutečněna měřící kampaň ve dvou
pevných frekvenčních oknech pro výšky odpovídající E vrstvě [55, 56]. Nižší frekvenční okno (2,0 − 2,6 MHz) detekuje během dne drifty E vrstvy. Frekvence vyššího
okna (3,2 − 4,5 MHz) je zvolena tak, aby byla po celý den pokud možno vždy vyšší
než f oE. Měření je tedy úspěšné jen v případě přítomnosti sporadické vrstvy E (Es)
s kritickou frekvencí 3,2 MHz a vyšší.
Nastavení nižšího frekvenčního okna pro tuto kampaň odpovídalo nastavení měření pro vrstvu E popsanému výše.
Sondování ve vyšším frekvenčním okně probíhalo jednou za čtvrt hodiny. Byly
používány čtyři sondovací frekvence. Testovala se různá vzdálenost těchto frekvencí
a tudíž i velikost sondovacího okna. Pro zvýšení kvality získaných dat byly voleny
tři opakovací cykly měření. Používala se sondovací okna v rozmezí 3,2 − 4,5 MHz.
Výškové rozlišení bylo voleno 5 km, což odpovídá délce vysílaného pulsu 33,3 ms.
Používaný počet vzorků pro FFT byl nastaven na 128. Spektrální rozlišení měřených Dopplerových posunů je v tomto případě 0,049 Hz. Časové okno měření bylo
nastaveno pro zachycení signálu přicházejícího z výšek 90 − 150 km.
Při měření ve dvou frekvenčních oknech je možné srovnávat dynamiku vrstvy E
a vrstvy Es.
Obrázek 2.8 zobrazuje denní průběh kritických frekvencí f oE a f oEs pro 25. 6.
2006 na stanici Průhonice. Vrstva Es byla na ionogramech detekována prakticky
po celých 24 hodin, její kritická frekvence se výrazně měnila. Vrstva E se na ionogramu objevila okolo 5 UT a zmizela po západu slunce kolem 18 UT. Její kritická
frekvence dosáhla v 11.30 UT maximální hodnoty 3,36 MHz.
Na obr. 2.8 jsou vyznačena i obě použitá sondovací okna pro driftová měření
ve výškách 90−150km. Driftové pohyby v E vrstvě bylo možné měřit ve frekvenčním
okně 2,0 − 2,6 MHz zhruba mezi 5 a 18 UT. Časově-frekvenční úsek, kdy bylo možné
měřit drifty v E vrstvě, je na obr. 2.8 označen červeně. Časově-frekvenční úseky,
ve kterých se realizovala měření driftů Es vrstvy, jsou označeny modře.
V nočních hodinách měření v nižším frekvenčním okně detekuje drifty ve vrstvě
Es. Vyšší frekvenční okno je po celý den nad úrovní kritické frekvence E vrstvy.
Pokud je tedy měření v tomto okně úspěšné, zaznamenává pohyby ve vrstvě Es.
Pro hodnoty f oEs nad 3,2 MHz v nočních hodinách zaznamenávají drifty vrstvy Es
obě frekvenční okna. Pro hodnoty f oEs nad 3,2 MHz v denních hodinách pak nižší
frekvenční okno zaznamenává drifty E vrstvy a vyšší okno drifty vrstvy Es.
Výsledky těchto měření ukazuje obr. 2.9, na kterém jsou vyneseny denní průběhy
naměřených složek rychlostí. Rychlosti vypočtené z měření v nižším frekvenčním
okně jsou vynesené černými symboly, měření ve vyšším frekvenčním okně označují prázdné symboly. Na obrázku jsou dvě úrovně velikosti vynesených bodů; větší
body označují velice kvalitní měření s bezproblémovou interpretací. Data naměřená
v obou frekvenčních oknech mají konzistentní chování v nočních hodinách, kdy obě
okna detekují vrstvu Es. Naopak během dne se obě měření výrazně rozcházejí, což
potvrzuje odlišnou dynamiku vrstev E a Es.
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Obrázek 2.8: Denní průběh kritických frekvencí f oE a f oEs pro 25. 6. 2006
na stanici Průhonice. Jsou vyznačena sondovací okna použitá při měřící
kampani se dvěma frekvenčními okny. Úseky měření driftů ve vrstvě E jsou
označeny červeně, úseky měření vrstvy Es modře
Tento způsob měření byl publikován [55, 56] a částečně byl tomuto tématu věnován i projekt AV ČR KJB300420904 - výšková závislost driftů v ionosféře v oblasti
90 − 150 km.

2.4.6

Diskuse předpokladů výpočtu driftové rychlosti

Metoda DDA předpokládá, že v celém měřeném prostoru nad stanicí nedochází
ke změně vektoru v. Digisonda při driftovém měření pokrývá signálem široký prostor nad stanicí. Při měření ve vrstvě F detekovaný oblak bodů odrazu často dosahuje horizontálního rozměru několika stovek km. V případě vrstvy E je to typicky
150km. Výrazně rozdílná dynamika a tedy i velikost a směr vektoru driftové rychlosti
se v případě klidné ionosféry na takových vzdálenostech neočekávají [103]. Naopak
v případech, jako je přechod TID („Traveling Ionospheric Disturbance“ ), nástup geomagnetické bouře, zatmění Slunce apod. jsou výrazné změny charakteristik ionosféry
pozorovatelné i na těchto rozměrech [98]. Interpretace driftového měření metodou
DDA v takových případech může být problematická.
Pokud je měřený prostor nad stanicí ovlivněn jediným vektorem rychlosti s převládající horizontální složkou, vede měření ke speciálnímu typu tzv. bipolární SKYmapy [58]. Ukázka takové SKYmapy je na obr. 2.10. V tomto případě nejsou zobrazena reálná data. Hodnoty Dopplerova posunu jsou spočteny pro měření sondovací
frekvencí 2,0 MHz při driftové rychlosti 100 m s−1 severním směrem. Centrem SKYmapy prochází linie s nulovým Dopplerovým posunem. Kolmo od této linie severním
směrem velikost Dopplerova posunu roste (odstíny modré), v jižním směru klesá (červená). Pokud naměřená SKYmapa má podobný charakter jako na obr. 2.10, bude
pravděpodobně dobře splněn předpoklad DDA o jediném vektoru rychlosti.
Pro úspěšné použití DDA je také důležité, aby detekované body odrazu tvořily
oblak s dostatečným pokrytím prostoru nad stanicí. U tzv. bipolární SKYmapy pak
body odrazu na jednom okraji oblaku vykazují výrazně záporný Dopplerův posun.
Směrem ke druhému okraji se hodnoty Dopplerova posunu plynule zvětšují až k nej-
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Obrázek 2.9: Denní průběh naměřených driftových rychlostí dne 25. 6. 2006
pro kampaň se dvěma frekvenčními okny. Měření v nižším frekvenčním okně
jsou vynesené černými symboly, měření ve vyšším frekvenčním okně označují
prázdné symboly
vyšším kladným hodnotám. Body s nulovým posunem tvoří linii, která v případě, že
je velikost vertikální složky rychlosti vz blízká nule, prochází v okolí souřadnic [0; 0].
Vizuální srovnání naměřené SKYmapy s teoreticky očekávaným bipolárním typem tedy hodně napoví o splnění předpokladu jediného vektoru v v celém uvažovaném rozsahu měření. Na obr. 2.11 je porovnání reálného měření (SKYmapa
prezentovaná již dříve na obr. 2.5) a teoretické SKYmapy vypočtené při ideálním
splnění předpokladů DDA. Složky vektoru rychlosti vypočtené minimalizací dat
zobrazených na obr. 2.11a) vyšly 1 vN = −45 ± 5 m s−1 , vE = 327 ± 13 m s−1 ,
vz = −7 ± 1 m s−1 .
Teoretické hodnoty Dopplerova posunu Dsynt pro lokace skutečně detekovaných bodů odrazu a použité sondovací frekvence (2,1 − 2,4 MHz) jsou zobrazené
na obr. 2.11b). Rozdíl skutečně naměřených hodnot Dopplerova posunu a teoretických ukazuje obr. 2.11c).
Barevná škála na tomto panelu je zvolena tak, že body s hodnotou rozdílu v intervalu ±0,4 Hz jsou vyneseny v nevýrazných barvách. Se zvyšujícím se rozdílem
teoretické a naměřené hodnoty je barva výraznější. Je vidět, že z detekovaných více
než 1500 bodů se o více než ±0,4 Hz liší zhruba 100 bodů. V tomto případě DDA
dokáže uspokojivě interpretovat naměřená data.
Příklad SKYmapy, pro kterou interpretace metodou DDA selhává, ukazuje
obr. 2.12a). Při měření bylo detekováno téměř 900 bodů odrazu uspokojivě pokrývajících prostor nad stanicí. Metodou DDA byla tato data interpretována vektorem
rychlosti v = (40 ± 10; 155 ± 16; −4 ± 1) m s−1 . Teoretická SKYmapa odpovídající
této rychlosti je zobrazena na obr.2.12b). Rozdíl teoretické a naměřené hodnoty Do1

v dalším textu budou složky rychlosti uváděny ve vektorovém tvaru (vN ; vE ; vz )

2.4 Driftová měření

Obrázek 2.10: Hodnoty Dopplerova posunu spočítané pro vektor rychlosti
s jedinou nenulovou složkou vN = 100 m s−1 a sondovací frekvenci 2 MHz
vynesené do SKYmapy. Pokud je charakter naměřených dat podobně bipolární, je dobře splněn předpoklad DDA jediného, převážně horizontálního
vektoru rychlosti

Obrázek 2.11: a) SKYmapa naměřená 23. 9. 2006 ve 3.36 UT. b) Dopplerův
posun spočítaný pro vektor rychlosti (−45; 327; −7) m s−1 pro body odrazu
detekované při měření na panelu a); c) Rozdíl naměřených a pro vypočítanou
rychlost očekávaných hodnot Dopplerova posunu.
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Obrázek 2.12: a) SKYmapa naměřená 26. 11. 2006 v 16.21 UT na frekvencích 2,6 − 2,9 MHz, b) Dopplerův posun odpovídající rychlosti v =
(40; 155; −4) m s−1 pro použité sondovací frekvence a detekované body odrazu; c)Rozdíl naměřených a pro vypočítanou rychlost očekávaných hodnot
Dopplerova posunu. Metoda DDA v tomto případě nedokáže uspokojivě interpretovat naměřená data jediným vektorem rychlosti
pplerova posunu, jak ukazuje obr. 2.12c), je u více jak třetiny bodů větší než ±0,4Hz.
Jde o prakticky všechny body v jižní části SKYmapy. Zde se nejedná o chybu měření
u několika ojedinělých bodů odrazu, ale o systematický rozdíl v nezanedbatelné části měřícího prostoru. V tomto případě evidentně nebyl splněn předpoklad metody
DDA, driftový pohyb nad stanicí byl v daném okamžiku složitější a není možné ho
interpretovat jediným vektorem rychlosti.
Pro podobné složitější typy SKYmap je navržena např. interpretace metodou
GDDA („Generalized Digisonde Drift Analysis“ ) [83, 43]. V tomto případě se počítají možné rychlosti od všech trojic naměřených bodů odrazu. Získané hodnoty
složek rychlostí se zobrazí na histogramech a zkoumají se jejich vlastnosti. SKYmapa se interpretuje jako několik nezávislých vektorů rychlosti pro různé oblasti
SKYmapy. Širšího použití při interpretaci měření se zatím tato metoda nedočkala.
Další možnosti, jak prakticky řešit komplikovanější případy, budou ukázány v kapitole 5.5.
Druhým předpokladem použití DDA je šíření sondovacího signálu rychlostí světla
ve vakuu. To implikuje přímkový tvar paprsků a umožňuje jednoduchý výpočet
lokací bodů odrazu. Ten by byl metodami sledování paprsku („ray tracing“ ) [49]
bez znalosti okamžitého 3D modelu elektronové koncentrace nad stanicí prakticky
nemožný. V rámci přesnosti driftového měření je toto přiblížení plně dostačující.
Druhým aspektem tohoto předpokladu je skutečnost, že zdánlivá výška odrazu je
vyšší než je skutečná.
Třetím důležitým předpokladem úspěšného použití metody DDA je detekce dostatečného množství bodů odrazu s dobrým pokrytím prostoru nad stanicí. Jak bylo
znázorněno na obr. 2.3, detekce vln odražených od ionosféry přicházejících ze šikmých směrů není samozřejmá. Je důležité si uvědomit, že driftové měření může poskytnout více informací o aktuálním stavu ionosféry, než jen odhad velikosti vektoru
driftové rychlosti. Množství detekovaných bodů odrazu a jejich rozložení v prostoru
vypovídá o struktuře a množství nehomogenit v ionosféře. Pokud je tedy zvrstvení
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Obrázek 2.13: a) Při driftovém měření 17. 9. 2006 v 13.51 UT byly detekovány body odrazu jen v blízkosti vertikálního směru. b) Na předchozím
naměřeném ionogramu jsou jasné tenké stopy odpovídající jednotlivým vrstvám ionosféry
ionosféry blízké obr. 2.3b), bez výrazných nehomogenit, bude driftové měření detekovat body odrazu pouze v blízkém okolí vertikálního směru. V takovém případě
je možné věrohodně spočítat pouze vertikální složku driftové rychlosti vz . Stanovení
horizontálních složek je zatíženo velkou chybou a výsledek minimalizace v tomto
případě dramaticky závisí na rozložení a hodnotě několika málo nejvzdálenějších
bodů.
Na obr. 2.13 je příklad měření horizontálně zvrstvené ionosféry bez výraznějších
poruch. Na SKYmapě 2.13a) je detekováno 323 bodů. Ty jsou ale rozloženy jen
v blízkém okolí centra SKYmapy. Pro takovýto typ SKYmapy má smysl počítat jen
vertikální složku vz vektoru rychlosti. Výpočet horizontálních složek není robustní
a podle očekávání je zatížen velkou chybou. Při použití DDA na data z obr. 2.13a)
vychází v = (40 ± 35; −1 ± 55; −3 ± 1) m s−1 . Na obr. 2.13b) je zobrazen nejbližší ionogram získaný 6 minut před driftovým měřením. Na ionogramu jsou čisté a
výrazné stopy řádného módu přicházejícího z vertikálního směru pro odraz od vrstev E, F1 a F2 (odstíny červené) a jejich mimořádného módu (odstíny zelené). Jde
o ukázkový typ ionogramu, s jehož interpretací a vyhodnocením nejsou problémy
a svědčí o klidném stavu ionosféry v době měření [105]. Automatický software Digisondy určil správně kritickou frekvenci F2 vrstvy f oF 2 = 6,7 MHz. Sondovací
frekvence pro driftové měření zvolil 4,9 − 5,2 MHz. Na ionogramu je tedy vidět, že
měření probíhá v oblasti F2 vrstvy a nebrání mu stínění jiných vrstev.
Na obr. 2.14 je příklad měření výrazně rozrušené ionosféry. Na SKYmapě 2.14a)
je 726 detekovaných bodů rozmístěno v rozlehlém prostoru nad stanicí. Důvod detekce bodů pokrývajících rozlehlou oblast je vidět na nejbližším ionogramu, obr. 2.14b).
Na tomto nočním ionogramu jsou stopy odrazu od F vrstvy. Na rozdíl od obr. 2.13b)
to není čistá tenká stopa řádného a mimořádného módu. V tomto případě byla změ-
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Obrázek 2.14: Při driftovém měření 22. 2. 2006 v 1.50 UT bylo detekováno množství bodů odrazu pokrývajících rozlehlý prostor nad stanicí. b)
Na předchozím naměřeném ionogramu je široká stopa odpovídající F vrstvě označovaná jako spread. Tento ionogram odpovídá porušené ionosféře
s množstvím nehomogenit
řena rozšířená stopa, tzv. spread F [105]. Na ionogramu jsou krom červené a zelené
(vertikální příchody) i další barvy, které symbolizují detekci odrazů z výrazně šikmých směrů [84]. Spread v F vrstvě je známkou porušenosti ionosféry a přítomnosti
množství nehomogenit [92]. Automatický software Digisondy v tomto případě určil kritickou frekvenci F vrstvy f oF = 3,08 MHz. Správné vyhodnocení složitějších
typů ionogramů vyžaduje zkušenosti operátora a zatím není plně zvládnuto automatickými metodami. Přesto i nepřesné určení f oF často umožní přiřadit vhodné
sondovací frekvence pro driftové měření, v tomto případě 2,3 − 2,9 MHz. Výsledný
vektor driftové rychlosti s chybou jeho určení pro měření na obr. 2.14a) vychází
v = (−10 ± 9; 117 ± 20; 26 ± 3) m s−1 .

3. Driftové rychlosti ionosférického
plazmatu
Pro měření ionosférických driftů bylo a je používáno množství technik. V současné
době je nejpoužívanější metodou dopplerovské měření pomocí digitálních ionosond.
V této kapitole budou krátce představeny modely popisující ionosférické drifty, srovnání výsledků získaných různými metodami a některé práce popisující konkrétní
poznatky o driftových pohybech ionosférického plazmatu.

3.1

Teoretické a empirické modely

Bylo vytvořeno množství empirických, teoretických a numerických modelů popisujících chování ionosférických driftů. Jejich přehled a srovnání lze najít v článku
Fejera [33].
Od devadesátých let 20. století se uvažuje o začlenění ionosférických driftů do globálního modelu IRI („International Reference Ionosphere“ ) [20]. Do tohoto empirickém modelu, který popisuje různé charakteristiky ionosféry, budou začleněny výsledky radarových měření na stanicích Millstone Hill, St. Santin, Arecibo a Jicamarca
spolu s raketovými a družicovými měřeními.
Z novějších matematických modelů lze zmínit Sundaresanův model [97]. Tento
model počítá pro rovníkovou oblast drifty v E a F vrstvě s použitím atmosférických
modelů neutrálních větrů, teploty, profilu elektronové hustoty a elektrického pole.
Výsledkem je výšková závislost jak vertikální, tak zonální složky driftové rychlosti.
Modelové výsledky byly porovnávány s měřeními na stanicích Jicamarca a Trivandrum.
Většina empirických modelů se zaměřuje na oblast rovníku a nízkých zeměpisných šířek. Empirický model vertikální složky driftové rychlosti v F vrstvě pro rovníkovou oblast vytvořili na základě pozemních a družicových měření za klidných
geomagnetických podmínek Scherliess a Fejer [89]. Popisuje pozorované zvýšení velikosti vertikální složky rychlosti po západu slunce. V období slunečního minima
okolo rovnodennosti je amplituda tohoto zvýšení 15 − 20 m s−1 a variace jeho amplitudy se zeměpisnou délkou jsou minimální. V období okolo zimního slunovratu je
toto zvýšení pozorováno pouze v americkém sektoru s amplitudou okolo 5−10m s−1 .
V období letního slunovratu se zvýšení opět vyskytuje, tentokrát na všech zeměpisných délkách.
Empirické poznatky o chování horizontální složky driftové rychlosti v rovníkové
oblasti popisuje Fejer [33]. Mezi východem a západem slunce zonální složka driftové
rychlosti směřuje na západ a její typická amplituda se pohybuje okolo 40 m s−1
bez ohledu na sluneční aktivitu. V noci má tato složka východní směr. Amplituda
v tomto případě závisí na sluneční aktivitě - při nízké se pohybuje v okolí 90 m s−1 ,
při vysoké dosahuje až 160 m s−1 .
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Další Fejerův empirický model popisuje denní a sezónní variace vertikální složky
rychlosti ve vrstvě F v rovníkové oblasti pro výšku 600 km za klidných geomagnetických podmínek [35]. Byl vytvořen na základě poznatků pětiletého raketového
měření projektu ROCSAT-1. Srovnání raketových měření ROCSAT-1 a pozemních
měření vertikální složky driftové rychlosti provedl Stolle [95].

3.2

Srovnávací driftová měření

Pro registraci ionosférických driftů se používá různých typů měření. Tato práce se
zabývá driftovými měřeními pomocí Digisondy. Důležité je ale i srovnání výsledků
měření získaných různými metodami. Škála měření je od raketových, družicových
(„topside sounder“ ) [80] po pozemní měření pomocí nekoherentních rozptylových
radarů („Incoherent Scatter Radar“ , dále ISR) [64], vysokofrekvenčních radarů („HF
radar“ ) [4] a ionosond.
Byly provedeny speciální experimenty s cílem porovnat driftová měření provedená Digisondou a ISR. Tyto studie potvrdily dobrou shodu obou typů měření, přičemž
výsledky získané Digisondou jsou v některých případech mírně podhodnocené [88].
Srovnání výsledků měření ISR a dvou různých technik získání driftových rychlostí pomocí Digisondy DPS-4 bylo prováděno na stanici Jicamarca [17]. Pro ionogramy
naměřené Digisondou byla počítaná vertikální složka driftové rychlosti pomocí změny výšky F vrstvy na frekvenci 0,8f oF 2 a současně bylo prováděno i klasické driftové
měření metodou DDA. Obě metody výpočtu při měření Digisondou vykazují přes
velké fluktuace shodné rysy a tendence a dá se tedy mluvit o rozumné shodě. Srovnání s měřením ISR ukazují velmi dobrou shodu ve večerních hodinách (17 − 22
lokálního času, dále LT), v noci (2 − 3 LT) a okolo východu slunce (kolem 8 LT)
a větší či menší rozdíly po zbytek času. Dobrá shoda je spojena s případy, kdy je
výška měření nad 300 km. Velice dobrá shoda je pozorována během geomagneticky
porušených období.
Společná měření multifrekvenčním HF Dopplerovým radarem a ionosondou byla
prováděna na indické stanici Trivandrum [60]. Srovnávána byla vertikální složka driftové rychlosti. V obou měřeních byla po setmění pozorována zvýšená kladná hodnota
vz , následovaná přechodem do záporných hodnot. Před úsvitem naopak docházelo
k rychlému náhlému přechodu do záporných hodnot následovanému kladnými hodnotami.
Alternativním způsobem, jakým je možné bez přímého měření Dopplerova posunu určit složku vz rychlosti pohybu ionosférického plazmatu, je analýza změny výšky
F vrstvy. V tomto případě je z ionogramů určována výška vrstvy F a vertikální složka
driftu je získána jako její časová derivace. Tento postup je možné aplikovat pro výšky
nad 300 km. Pro nižší výšky je potřeba provádět korekce chemické rekombinace [21].
Taková studie pro měření na frekvencích 5 a 6 MHz byla provedena pro večerní
drifty v zimních měsících (na jižní polokouli) na několika stanicích v rovníkové oblasti
a nízkých šířkách [1]. Získaná vertikální složka driftové rychlosti byla porovnávána
s přímým měřením driftů pomocí ISR na stanici Jicamarca a měřením Digisondou

3.3 Výsledky pozemních driftových měření

33

na stanici Cachimbo. V prvním případě byla pozorována dobrá shoda, ve druhém
dobrá shoda jen ve večerních hodinách.
Na antarktické stanici Casey bylo v letech 2000-2001 prováděno současné měření driftů Digisondou a digitální ionosondou CADI [65]. Výsledky získané použitím
obou přístrojů jsou srovnatelné, ale horizontální složka rychlosti získaná měřením
ionosondou CADI je trvale nižší než v případě DPS. Rozdíly vysvětlují autoři použitím různých anténních polí, odlišnými přístrojovými charakteristikami i různou
metodikou výpočtu rychlosti. Autoři se jako jedni z mála detailně zabývají kvalitou jednotlivých měření, sledují počet detekovaných bodů odrazu a odhadují chyby
měření.

3.3

Výsledky pozemních driftových měření

Studie vertikální složky driftové rychlosti získané analýzou změny výšky F vrstvy
jsou poměrně časté v rovníkové oblasti. Srovnatelné výsledky jednotlivých autorů
ukazují na poměrně pravidelné chování driftů v regionu nízkých zeměpisných šířek.
V oblasti středních a vysokých zeměpisných šířek je chování driftů mnohem méně
pravidelné a podobné studie se prakticky nevyskytují. Jednotlivé práce z rovníkových
oblastí se týkají denního chodu, sezónních variací a závislosti na fázi slunečního cyklu
a vlivu geomagnetických bouří (např. [3, 47, 69, 70, 93, 104]).
Pro nigerijskou rovníkovou stanici Ilorin byla vertikální složka driftové rychlosti počítána pro geomagneticky klidný rok 2010 [2]. Měření byla prováděná pomocí
Digisondy. Autoři během celého roku detekovali kladné maximum rychlosti před polednem (většinou okolo 10 LT). Amplituda tohoto maxima vykazovala slabou sezónní
závislost - největší amplitudu pozorovali v období rovnodennosti (18m s−1 ), nejmenší v období slunovratu (15 m s−1 ). Po západu slunce byly kolem 19 LT pozorovány
nejprve zvýšené rychlosti směrem vzhůru s maximem 0,3 − 8 m s−1 , následované
rychlostmi směřujícími dolů s amplitudou 4 − 13 m s−1 . Minimální amplituda byla
v tomto případě detekovaná v březnu, maximální v prosinci.
Obdobná analýza byla provedena na rovníkové stanici Ouagadougou (Burkina
Faso) pro večerní a noční data (16 − 8 LT) z roku 1989 [68]. V nočních hodinách
mezi 20 a 5 LT byla detekována záporná vertikální složka. Večerní kladné maximum
po západu slunce bylo pozorováno mezi 19 a 20 LT s amplitudou 14 − 17 m s−1 .
Globální model [89] v tomto případě očekává zhruba dvojnásobné hodnoty.
Pro indickou stanici Trivandrum v rovníkové oblasti byla u vertikální složky
driftové rychlosti studována sezónní závislost a dlouhodobá závislost na geomagnetických podmínkách [50].
Studie vertikální složky driftů měřené s použitím ISR byly prováděné na rovníkové observatoři Jicamarca v Peru a zabývají se sezónní závislostí driftů i vlivem
sluneční aktivity [32].
Obr. 3.1 demonstruje poměrně pravidelný denní chod a základní rysy variací
vertikální složky rychlosti v rovníkové oblasti. Mezi východem a západem slunce
se ionosférické plazma pohybuje směrem nahoru rychlostí 10 − 40 m s−1 , která nevykazuje výraznější sezónní změny. Po západu slunce se objevuje zvýšení kladných

34

Driftové rychlosti ionosférického plazmatu

Obrázek 3.1: Denní průběh vertikální složky driftové rychlosti za klidných geomagnetických podmínek v období rovnodennosti (březen-duben, září-říjen)
a letního slunovratu (květen-srpen) pro dvě úrovně indexu slunečního toku.
Převzato z [32]
hodnot rychlosti následované přesunem do záporných hodnot. Velikost tohoto zvýšení je sezónně závislé a je výraznější v období vyšší sluneční aktivity. V noci rychlost
směřuje dolů a její amplituda je obdobná jako ve dne.
Ve středních zeměpisných šířkách není chování ionosférických driftů tak pravidelné jako v rovníkové oblasti. Je zde větší vliv meridionálních neutrálních větrů a
větší variabilita výsledků. Práce věnující se této oblasti jsou méně časté.
Denní průběhy a sezónní variace byly studovány např. pro španělskou stanici
Ebro [5]. Autoři se pokusili pro různá období roku studovat denní chod měřený
za klidných geomagnetických podmínek. Směrodatná odchylka je často srovnatelná
s detekovanými rychlostmi. Vliv na horší kvalitu driftových dat stanice Ebro má
patrně i používaný starší typ Digisondy D-256 a relativně malé rozměry použitého
pole přijímacích antén.
Podobný pokus studovat sezónní změny typických denních průběhů rychlosti
byl proveden pro stanici Athény [16]. Směrodatná odchylka průměrných denních
průběhů je opět srovnatelná s pozorovanými rychlostmi. Autoři navíc používají problematicky interpretovatelná data. Patrně horší kvalita instalovaného anténního pole
je příčinou detekce malého množství bodů odrazu při driftových měřeních. Jak bylo
diskutováno v kapitole 2.4.6, počet detekovaných bodů odrazu hraje zásadní roli
v kvalitě driftových dat. Odhad driftových rychlostí je často založen jen na několika bodech odrazu. Případům, kdy nebyl detekován žádný bod odrazu, byly navíc
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chybně přiřazovány nulové hodnoty driftové rychlosti. Interpretaci měření s malým
počtem detekovaných bodů odrazu a kvalitě dat se věnoval Kouba [57].
Studiu vlastností driftových pohybů naměřených středně šířkovou stanicí Průhonice je věnována kapitola 6 této práce.
Pro tři středně až vysoko šířkové stanice v americkém sektoru byla provedena studie driftových pohybů ve večerních hodinách pro období od ledna do června 1990 [87]. Byl detekován večerní drift v západním směru, což bylo v souladu
s teoretickým modelem [94]. Velikosti pozorovaných rychlostí ve středních šířkách
dosahovaly maxima až 150 m s−1 kolem 22 LT. U nejsevernější stanice Goose Bay
dosahovaly pozorované rychlosti hodnot až 220 m s−1 .
Zajímavým regionem pro driftová měření je polární oblast. Ve srovnání s nízkými
a středními zeměpisnými šířkami jsou v polárních oblastech registrovány podstatně
vyšší driftové rychlosti. Pro vrstvu F přesahují detekované velikosti horizontální
složky z antarktické stanice Casey i 1000m s−1 , běžně se pohybují okolo 500m s−1 [91].
Na měření driftů v oblasti E vrstvy se zaměřili i Parkinson a Dyson. Rekapitulovali použití různých technik měření - registraci signálu blízkými přijímači [110],
detekci rozhlasového signálu vzdálených vysílačů [67] a registraci signálu rozptýleného E vrstvou [108]. Pro detekci driftů ve vrstvě Es bylo v letech 1994 - 1995
na australské stanici Beveridge pomocí Digisondy D-256 s použitím sondovacích
frekvencí 3,9 − 4,7 MHz realizovali několik speciálních kampaní [71]. Zabývali se denními a sezónními variacemi driftové rychlosti a studovali také statistické vlastnosti
naměřených hodnot. U všech realizovaných kampaní byla střední hodnota velikostí
vertikální složky rychlosti blízká nule. Velikosti a směry horizontální složky rychlosti
vykazovaly výrazné sezónní rozdíly. Detekované velikosti horizontální složky pro Es
se pohybovaly v rozmezí 30 − 250 m s−1 . Dominoval směr na severozápad nebo západ, ale vyskytovaly se i několikahodinové úseky s výraznými pohyby severním nebo
severovýchodním směrem.
Mezi měření ve vrstvě E patří i studie velikosti horizontální složky driftové rychlosti ve výškách 80 − 110 km provedená na německé ionosférické stanici Collm [41].
Pro získání hodnot zonální a meridionální složky driftové rychlosti byla použita data
nízkofrekvenčního sondování metodou D1 [90] v období 1983 - 1999. Autoři ukázali,
že v nejnižších detekovaných výškách dosahuje zonální složka maximálních hodnot
v létě (lokální maximum i v zimě), minimálních hodnot v období rovnodennosti.
Ve vyšších výškách je maximum zonální složky posunuté do jarních a podzimních
měsíců.
Znalost chování driftů za klidných podmínek, jejich denního chodu a sezónních variací, umožňuje studium pohybů ionosférického plazmatu za různých mimořádných situací. Pozorováním vertikální složky driftové rychlosti během náhlých stratosférických oteplení („Sudden Stratospheric Warming“ ) se zabývali Fejer a Fang [36, 31]. Efekty geomagnetických bouří na driftové rychlosti pozoroval
např. Batista a Scali [13, 86]. Pozorování driftů na stanici Průhonice během dvou
geomagnetických bouří je věnována závěrečná část kapitoly 6 této práce.
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4. Cíle práce
V roce 2004 byla na ionosférické stanici v Průhonicích instalována nová Digisonda
DPS-4, která umožňuje i driftová měření. První realizovaná driftová měření vyvolala
pochybnosti o správnosti automatického výpočtu driftové rychlosti Digisondou. Prvním cílem práce tedy bylo vytvořit uživatelské prostředí pro zpracování driftových
měření a ověřit správnost postupu automatického zpracování driftových dat. Dalším
cílem bylo vyhodnocení a interpretace driftových dat. Bylo potřeba vyhodnotit a interpretovat dostatečně dlouhou řadu driftových dat v období poblíž minima sluneční
aktivity tak, aby bylo možné studovat případnou sezónní závislost driftových pohybů. Posledním cílem práce bylo na vhodné demonstrovat vliv porušených podmínek
na ionosférické drifty.
Konkrétně byly cíle práce vymezeny takto:
• vytvořit uživatelské prostředí pro zpracování driftových měření
• zavést metodiku zpracování driftových měření vedoucí k věrohodným výsledkům
• zpracovat měření reprezentující klidné geomagnetické podmínky a analyzovat
chování driftů v klidné ionosféře
• demonstrovat vliv ionosférických událostí (geomagnetických bouří) na chování
ionosférických driftů.
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5. Zpracování SKYmapy
V odstavci 2.4.2 byla popsána metoda DDA, pomocí které se naměřená data interpretují vektorem driftové rychlosti. DDA zapadá do konceptu Digisondy, kde je
snaha bezprostředně po měření provést automatické zpracování dat a poskytnout
uživatelům alespoň orientační hodnoty základních parametrů ionosféry. V případě
driftových měření jsou jimi pro zvolenou ionosférickou vrstvu zpravidla velikost vertikální a horizontální složky driftové rychlosti (v m s−1 ) a azimut vektoru rychlosti
(ve stupních). Pro podrobnější a přesnější analýzu naměřených dat slouží program
„Drift Explorer“ [82], který je volně dostupný na stránkách Centra atmosférického
výzkumu Massachusettské university v Lowellu ( http://umlcar.uml.edu/).

5.1

Motivace

Už první pokusy se zpracováním driftových měřeními na observatoři v Průhonicích v roce 2004 ukázaly velké problémy s rutinním použitím dodávaného softwaru.
Ty vedly k rozhodnutí detailně prověřit způsob, jakým je získáván vektor driftové rychlosti metodou DDA z naměřených dat. Problémy lze demonstrovat na dvou
příkladech:
• Na obrázku 5.1 je sekvence tří SKYmap naměřených v časových intervalech 15
minut. Pro tyto SKYmapy byly metodou DDA automaticky napočítány rychlosti uvedené v tab. 5.1. Je zřejmé, že velikosti složek rychlostí jsou pro jednotlivá měření velice rozdílné. V tak krátkém čase by byly takto rychlé změny
vysvětlitelné během nějaké specifické situace, v průběhu geomagnetické bouře,
při přechodu TID nebo za jiných porušených podmínek. V den měření dosahoval ale Kp index maximálně hodnoty 3+ 1 , geomagnetický index Dst se během
dne pohyboval v rozmezí −17 − 16 nT (viz též obr. 6.1 na straně 52) a ani
ionogramy ze stejného časového úseku nenaznačují porušenou ionosféru. Není
tedy důvod předpokládat skokově se měnící driftové rychlosti.
Body odrazu detekované na SKYmapách prezentovaných na obr. 5.1 lze rozdělit do dvou skupin:
1. Na všech třech SKYmapách se vyskytuje početná skupina bodů s hodnotou Dopplerova posunu v okolí nulové hodnoty (body v odstínech zelené). Tato skupina vykazuje konzistentní chování, velké množství bodů je
vždy nakumulováno v centrální části SKYmapy. Kvůli předpokládanému
převážně horizontálnímu zvrstvení ionosféry lze očekávat, že detekované odrazy budou tvořit větší či menší oblak bodů s centrem v blízkosti
vertikálního směru.
2. Skupina bodů s výrazným Dopplerovým posunem (převážně odstíny červené a modré). Množství těchto detekovaných bodů i jejich rozložení se
1

podle databáze http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/kp/
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Obrázek 5.1: SKYmapy získané při driftových měřeních v patnáctiminutových intervalech 16. 1. 2006 mezi 1.50 a 2.20 UT. Ze srovnání jednotlivých
měření je patrná výrazně se měnící skupina bodů ve větších horizontálních
vzdálenostech od stanice a s větší absolutní hodnotou Dopplerova posunu.

Tabulka 5.1: Složky driftové rychlosti spočítané metodou DDA pro SKYmapy na obr. 5.1. Mezi jednotlivými měřeními dochází k velkým skokovým
změnám a chyby určení jednotlivých složek jsou obrovské
čas
1.50 UT
2.05 UT
2.20 UT

vz (m s−1 )

vN (m s−1 )

vE (m s−1 )

2 ± 20 −70 ± 130 −120 ± 100
27 ± 20

100 ± 140

360 ± 200

−70 ± 30 −320 ± 70

90 ± 170

5.1 Motivace
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Obrázek 5.2: Jednodenní průběh složek vektoru rychlosti automaticky spočítaný metodou DDA z naměřených dat pro 16. 1. 2006
na prezentovaných SKYmapách dramaticky liší. Zatímco na SKYmapě
z času 01.50 UT je jen několik modrých bodů, o 15 minut později se
objevuje početná skupina v horní části SKYmapy (příchody ze severu).
V tomto oblaku bodů jsou zastoupeny body rozmanitých hodnot Dopplerova posunu (barvy od červené, přes žlutou až po modrou). Po dalších
15 minutách je z této oblasti opět detekováno množství odrazů, převažují
však modré. Body odrazu patřící do této skupiny se vyskytují převážně v okrajových částech SKYmap, tj. souvisí se signálem přicházejícím
z výrazně šikmého směru.
• Na obr. 5.2 je příklad jednodenního průběhu složek vektoru rychlosti spočítaný automaticky z naměřených dat metodou DDA. Denní průběh nemá
konzistentní vývoj. Driftová rychlost odpovídající po sobě jdoucím měřením
se výrazně mění, velikosti spočítaných rychlostí jsou často nerealistické. Chyby
určení jednotlivých složek rychlosti jsou srovnatelné s jejich velikostí.
Bylo potřeba prověřit postup výpočtu vektoru driftové rychlosti metodou DDA.
Nejprve se prověřoval výběr bodů označených Digisondou jako body odrazu. Byl
vyvinut program, který dokáže načíst pozici a vlastnosti detekovaných bodů odrazu
ze souboru s příponou .SKY a přehledně je zobrazit. Na rozdíl od klasických SKYmap používá kartézských souřadnic, tj. zobrazuje přímo bod odrazu. Pokud jsou
všechny body odrazu ze srovnatelné výšky, výsledek použitého zobrazení se příliš
neliší od klasické SKYmapy, proto není důvod zavádět novou terminologii. V dalším
textu je tedy i pro tento způsob zobrazení driftových dat používán termín SKYmapa.
Program byl dále vyvíjen tak, aby bylo možné, stejně jako v případě DDA, metodou nejmenších čtverců spočítat driftovou rychlost nejlépe vyhovující detekovaným
bodům odrazu.

42

Zpracování SKYmapy

Do minimalizace nemusí vstupovat všechny detekované body, ale je možno volit i
body vybrané dle různých kritérií. Výběr bodů odrazu odpovídajících zvolené výšce,
velikosti Dopplerova posunu, amplitudě signálu, případně dalším kritériím, se provádí pomocí interaktivního panelu. Data jsou na monitoru zobrazena v dalších třech
panelech. Na prvním z nich je SKYmapa na které se okamžitě zobrazují body odpovídající nastaveným kritériím. Druhý panel ukazuje histogram Dopplerova posunu
všech detekovaných bodů. Jsou na něm zvýrazněny vybrané body. Na třetím panelu je možno zobrazit závislost výšky detekovaných odrazů na sondovací frekvenci a
opět zvýraznit vybrané body. Stisk tlačítka na interaktivním panelu spustí výpočet
driftové rychlosti pro vybrané body. Pro odhad chyby určení složek vektoru driftové
rychlosti byla použita technika výpočtu rychlosti pro množství menších skupin bodů
a analýza statistických vlastností těchto rychlostí. Výsledek se ukládá ve formátu
používaném softwarem Digisondy do souboru s příponou .DVL.
Rychlosti spočítané pro vybrané body odrazu je tak možno snadno porovnat
s rychlostmi odpovídajícími všem detekovaným bodům a s rychlostmi spočítanými
automaticky Digisondou. Pokud by všechny detekované body odrazu byly ovlivněné
Dopplerovým posunem daným stejným vektorem rychlosti a nebyly zatížené chybou
měření, neměl by se výsledek lišit. Pokud se vezme v úvahu chyba měření, očekává se
jen menší přesnost a robustnost minimalizace v případě menšího počtu vybraných
bodů [99].
Jak se při rozboru analyzovaných SKYmap záhy ukázalo, do automatického výpočtu driftové rychlosti metodou DDA vstupují i body odrazu, které s drifty v dané
vrstvě nemají nic společného. To pak samozřejmě vede k chybným výsledkům a
interpretacím.
Na základě zkušeností s manuálním zpracováním SKYmap byla zavedena metodika výběru bodů odrazu vstupujících do výpočtu rychlosti. Tato metodika byla
publikována [54] a novější verze automatického softwaru Digisondy ji už také využívají. Došlo tak k významnému zlepšení automaticky počítaných výsledků, ale stále
je potřeba považovat je pouze za orientační.
Metodika výběru bodů odrazu zahrnuje tři kroky, které budou popsány v sekcích
5.2 - 5.4 spolu s názornými příklady jejich použití.

5.2

Omezení intervalu hodnot Dopplerova posunu

Jak bylo popsáno v kapitole 2.4, Digisonda využívá při detekci odraženého signálu
spektrální analýzu. Maxima ve spektru přijímaného signálu jsou interpretována jako
dopplerovsky posunutý signál odražený od pohybujícího se ionosférického plazmatu. Poloha tohoto bodu je spočítána na základě vlastností signálu detekovaného
jednotlivými anténami.
Hodnoty Dopplerova posunu detekovaných bodů závisí na použité sondovací frekvenci a velikosti driftové rychlosti, ale jsou uvnitř konečného intervalu. Raketová měření z polárních oblastí ukazují extrémní rychlosti i kolem 2000 m s−1 [66]. Driftové
měření je proto nastavováno tak, aby rozsah měření dostatečně převyšoval možné hodnoty Dopplerova posunu a při použití FFT nedocházelo k alias efektu [42].

5.3 Výběr správného výškového intervalu
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Obrázek 5.3: a) SKYmapa naměřená dne 2. 2. 2006 v 2.20 UT. b) Na histogramu Dopplerova posunu bodů zobrazených na SKYmapě z panelu a) je
černě zvýrazněna centrální skupina. c) Na SKYmapě je zobrazena centrální
skupina bodů z histogramu, která odpovídá odrazům od ionosférické vrstvy.
Výsledky výpočtu rychlosti pro SKYmapu na panelu a) i c) jsou v tab. 5.2
na str. 48
Analyzována je tedy i část spektra signálu, ve které není žádný signál odražený od ionosféry. Přesto software Digisondy i v této části spektra někdy detekuje maxima.
Může se jednat o šum rádiového vysílání, elektrostatických výbojů, signál způsobený
provozem automobilů v okolí přijímacích antén apod. To je důvod existence druhé
skupiny bodů na SKYmapě popsané v odst. 5.1 na straně 39.
Centrální skupina bodů na histogramu Dopplerova posunu interpretována jako
body odrazu od ionosféry. To jsou body, které mají fyzikální smysl a jsou skutečně
ovlivněny ionosférickými drifty. Pokud je dominantní horizontální složka rychlosti,
nulová hodnota Dopplerova posunu bude zaznamenána na bodech odrazu v blízkosti
vertikálního směru, tj. v centru SKYmapy. V případě, že detekované body odrazu
tvoří souvislý oblak v okolí centra SKYmapy, na histogramu Dopplerova posunu
vznikne výrazné široké maximum rozložené v okolí nulové hodnoty.
Druhá skupina bodů tvoří na histogramu Dopplerova posunu různé skupiny osamocených užších maxim. V rámci používané metodiky jsou tedy brány v úvahu
pouze body odpovídající centrálnímu maximu na histogramu, viz obr. 5.3.

5.3

Výběr správného výškového intervalu

Při měření v driftovém módu zaznamenává Digisonda signál detekovaný přijímacími
anténami po dobu odpovídající předpokládanému příchodu signálu od dané vrstvy.
Pro vrstvu E se typicky používá výškové sondovací okno mezi 90 a 150 km, pro vrstvu F je to okno mezi 150 a 640 km. Pro identifikovaná maxima ve spektru přijatého
signálu Digisonda spočítá z času příchodu vzdálenost bodu odrazu, resp. jeho virtuální výšku. Pokud je tato výška uvnitř intervalu předpokládaného pro danou vrstvu,
detekovaný bod je označen za bod odrazu a vstupuje do výpočtu driftové rychlosti.
Komplikace nastávají zejména v případě driftových měření v F vrstvě. Ve výškovém intervalu, ve kterém se předpokládá přítomnost F vrstvy, se často na ionogramu
objevují i další stopy. Mohou to být stopy odpovídající druhému odrazu od F vrstvy nebo násobným odrazům od sporadické E vrstvy. Body identifikované jako body
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odrazu uvnitř uvažovaného intervalu výšek, vstupující do výpočtu rychlosti, jsou
často nejen body odrazu pro F vrstvu, ale i body odpovídající těmto jiným stopám.
Dopplerův posun signálu odpovídající násobným odrazům od Es vrstvy nevypovídá
o pohybu v F vrstvě a je závislý pouze na driftové rychlosti v Es vrstvě. Dopplerův
posun signálu odpovídající násobným odrazům od F vrstvy je sice dán pohybem
v F vrstvě, ale identifikace jednotlivých bodů odrazu a rozdělení příspěvků Dopplerova posunu mezi ně je nemožné. Je potřeba, aby pro vstup do výpočtu rychlosti
byly vybrány pouze body odrazu od F vrstvy.
Měřící praxe ukazuje, že počet detekovaných bodů odrazu ve výškovém intervalu
150 − 640 km vstupující do automatického výpočtu může být pro danou sondovací
frekvenci i podstatně větší, než skutečný počet bodů odrazu od F vrstvy.
Obr. 5.4 demonstruje komplikace způsobené přítomností stopy druhého odrazu
od F vrstvy v intervalu výšek pro měření v F vrstvě. Na obr. 5.4 a) je SKYmapa, na které jsou zobrazeny všechny body odrazu detekované ve výškovém intervalu
150 − 640 km. Panel d) zobrazuje jejich výškové rozložení v závislosti na sondovací
frekvenci. Tento graf je možné přímo porovnat s posledním změřeným ionogramem.
Na panelu c) je ionogram získaný v 7.00 UT, tedy 5 minut před driftovým měřením.
Je zřejmé, že detekované body odrazu pro výšky mezi 400 a 500 km odpovídají stopě druhého odrazu od F vrstvy na ionogramu. Výškový interval uvažovaných bodů
odrazu je proto potřeba omezit tak, aby do výpočtu rychlosti tyto body nevstupovaly. Korigovaná SKYmapa zobrazující pouze detekované body odrazu od F vrstvy
je na panelu b). Jak je patrné z tabulky 5.2, odrazu od F vrstvy odpovídá méně
než třetina bodů původní SKYmapy. V tabulce je také výsledek výpočtu vektoru
rychlosti pro původní SKYmapu (obr. 5.4 a) a korigovanou (obr. 5.4 b). Dramatický
rozdíl je v tomto případě zejména ve velikosti složky vE .
Obr. 5.5 obdobným způsobem demonstruje komplikace způsobené přítomností
sporadické E vrstvy. Ve výškovém intervalu 150 − 640 km jsou v tomto případě
detekované 3 rozdílné skupiny bodů odrazu, viz panel d). Při porovnání s nejbližším měřením ionogramu na panelu c) je zřejmé, že odrazy detekované ve výškách
200 − 240 km jsou body dvojnásobného odrazu od Es vrstvy. Je potřeba, aby do výpočtu driftové rychlosti vrstvy F vstupovaly pouze body detekované ve výškách
300 − 350 km, to jsou odrazy od F vrstvy. Body detekované ve vyšších výškách jsou
dvojnásobným odrazem od F vrstvy nebo kombinovaným odrazem od vrstev F a Es.
Porovnání SKYmapy pro celý výškový interval 150 − 640 km na panelu a) a SKYmapy pro vybrané odrazy jen od F vrstvy na panelu b) ukazuje i v tomto případě
výrazné rozdíly.
Je potřeba vždy porovnat výškový rozsah detekovaných bodů na SKYmapě se
stopou F vrstvy na předchozím ionogramu.

5.4

Omezení úhlu dopadu přicházejícího signálu

Jak bylo popsáno v odstavci 2.4.2, metoda DDA předpokládá jeden vektor driftové
rychlosti v celém měřeném prostoru nad stanicí, což by vedlo k tzv. bipolárnímu typu
SKYmapy. V reálném prostředí je driftová rychlost obecně 3D vektorovým polem,
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Obrázek 5.4: a) SKYmapa zobrazující všechny body odrazu detekované při
měření dne 18. 1. 2006 v 7.05 UT ve výškovém intervalu 150 − 640 km. b)
SKYmapa zobrazující body odpovídající odrazům od F vrstvy. c) Předchozí
ionogram změřený v 7.00 UT. d) Závislost detekovaných výšek odrazu při
driftovém měření na sondovací frekvenci. Ze srovnání s ionogramem je zřejmé, že odrazu od vrstvy F pro použité sondovací frekvence odpovídají body
ve výškách 200 − 250 km.Výsledky výpočtu rychlosti spočítané pro body
SKYmapy na panelu a) i b) jsou v tab.5.2 na str. 48
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Obrázek 5.5: a) SKYmapa zobrazující všechny body odrazu detekované při
měření dne 16. 8. 2006 v 7.51 UT ve výškovém intervalu 150 − 640 km.
b) SKYmapa zobrazující body odpovídající odrazům od F vrstvy. c) Na
ionogramu měřeném v 7.45 UT dominuje vrstva Es a působí komplikace při
driftovém měření. d) Skupina bodů odrazu z výšek 300 − 350 km odpovídá
odrazu od F vrstvy, body detekované ve vyšších a nižších výškách nikoli.
Výsledky výpočtu rychlosti spočítané pro body SKYmapy na panelu a) i b)
jsou v tab. 5.2 na str. 48
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které se aproximaci jediného vektoru v celém měřeném prostoru může více či méně
blížit. Při měření v E vrstvě jsou detekovány body odrazu v horizontální vzdálenosti
200 km od stanice. V případě měření F vrstvy mohou být detekované body odrazu
od sebe horizontálně vzdálené i 700 km. Na tak velkou vzdálenost, zvláště v případě
některých ionosférických událostí (přechod terminátoru, zatmění Slunce, geomagnetické bouře apod.), není nijak překvapivé, že driftová rychlost v celém měřeném
prostoru nemá jednotný charakter.
Pro zpracování časových řad geofyzikálních měření a jejich interpretaci je vhodné
monitorovat data v jednom geografickém bodě, v tomto případě nad stanicí. Z tohoto hlediska mají největší důležitost detekované body odrazu s malým zenitním
úhlem θ. Není ovšem možné provádět výpočet driftové rychlosti jen pro nejbližší
body odrazu od polohy stanice, důležité jsou i body detekované v šikmých směrech.
Se zmenšováním zenitního úhlu bodů odrazu vstupujících do výpočtu rychle klesá
přesnost a robustnost určení horizontálních složek driftové rychlosti. Pokud SKYmapa vykazuje bipolární charakter v celém měřeném prostoru, je z početního hlediska
nejvýhodnější zahrnout do výpočtu všechny detekované body.
Složité SKYmapy s výrazně nebipolárním charakterem je nemožné interpretovat
metodou DDA pomocí jediného vektoru rychlosti. V případě interpretace takovýchto měření je snaha, pokud možno, zmenšit uvažovaný zenitní θ úhel tak, aby byla
driftová rychlost počítána pro body odpovídající bipolární části SKYmapy. Většinou je zde potřeba zvolit citlivě kompromis mezi přesností a robustností výpočtu.
Pokud ale body odrazu ani v úzkém kuželu nad stanicí (pro θ < 15◦ ) nevykazují
bipolární charakter, interpretace metodou DDA je zavádějící. Několik možností, jak
tyto případy interpretovat, je naznačeno v sekci 5.5.
Příklad měření, při kterém byla zaznamenána výrazně nebipolární SKYmapa,
je na obr. 5.6. Při měření ve vrstvě E bylo detekováno 1597 bodů zobrazených
na panelu a). Je vidět, že do vzdálenosti cca 70km od centra SKYmapy měřená data
odpovídají požadovanému bipolárnímu charakteru. Pro vzdálenější body v severní
části se ale charakter zásadně mění. Na panelu b) byl omezen zenitní úhel tak,
aby byla zachycena jen bipolární část SKYmapy (θi < 25◦ ). Na driftové rychlosti
spočítané pro obě SKYmapy (tab. 5.2) je vidět, že u nekorigovaných dat byla v tomto
případě výrazně podhodnocena velikost složky vN .
Na základě výsledků popsaných v článku [54] došlo k úpravě jak softwaru Digisondy pro automatické zpracování dat, tak i Drift Exploreru. Výrobcem Digisondy
byla implementována výše popsaná metodika a u automaticky zpracovaných dat
podstatně vzrostl podíl korektně napočítaných rychlostí. Samozřejmě, automaticky
zpracovaná data slouží pouze pro hrubou orientaci, pro detailní analýzu je v případě
driftů zatím vždy potřeba manuálního zpracování.
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Tato sekce je věnována měřením, u kterých rutinní použití popsané metodiky rychlostní analýzy selhává. Přesto je i zde možné v mnoha případech získat zajímavou
informaci o chování driftů.
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Tabulka 5.2: Velikosti složek driftové rychlosti spočítané pro v textu diskutované SKYmapy. První sloupec odkazuje na obrázek SKYmapy, druhý
sloupec udává datum a čas měření, ve třetím sloupci je počet registrovaných bodů použitých pro výpočet, v dalších sloupcích jsou spočítané složky
vektoru rychlosti
SKYmapa

datum

čas

bodů

vz (m s−1 )

vN (m s−1 )

vE (m s−1 )

obr. 2.11a)

23. 9. 2006

3.36 UT

1524

−7 ± 1

−45 ± 5

327 ± 13

obr. 2.12a)

26. 11. 2006

16.21 UT

886

−4 ± 1

40 ± 10

155 ± 16

obr. 2.13a)

17. 9. 2006

13.51 UT

323

−3 ± 1

40 ± 35

−1 ± 55

obr. 2.14a)

22. 2. 2006

1.50 UT

726

26 ± 3

−10 ± 9

117 ± 20

2. 2. 2006

2.20 UT

722

24 ± 10

−48 ± 65

250 ± 95

519

13 ± 2

−17 ± 8

115 ± 15

18. 1. 2006

7.05 UT

693

−2 ± 4

70 ± 15

−63 ± 28

217

23 ± 6

78 ± 30

234 ± 45

16. 8. 2006

7.51 UT

537

2± 3

−32 ± 11

−55 ± 20

360

−7 ± 1

−77 ± 5

−47 ± 40

18. 1. 2006

8.41 UT

1597

−33 ± 3

−44 ± 8

−40 ± 22

1145

−34 ± 3

−76 ± 8

−43 ± 20

1595

3± 1

13 ± 6

158 ± 6

409

−1 ± 1

60 ± 7

130 ± 23

519

3± 1

−50 ± 9

132 ± 22

obr. 5.3a)
obr. 5.3c)
obr. 5.4a)
obr. 5.4b)
obr. 5.5a)
obr. 5.5b)
obr. 5.6a)
obr.5.6b)
obr. 5.7a)
obr. 5.7b)

13. 2. 2007

10.10 UT

obr. 5.7c)
obr. 6.2a)

25. 6. 2006

8.35 UT

649

5± 1

32 ± 3

−17 ± 5

obr. 6.2b)

1. 1. 2006

2.56 UT

111

2± 5

38 ± 38

7 ± 48

obr. 6.13

8. 11. 2004

1.35 UT

2866

32 ± 3

−1 ± 14

−615 ± 26

obr. 6.14

9. 11. 2004

5.35 UT

613

−33 ± 4

6 ± 11

−82 ± 28

obr. 6.15

8. 11. 2004

7.23 UT

1685

−21 ± 9

17 ± 40

3 ± 55
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Obrázek 5.6: a) Při driftovém měření v E vrstvě dne 18. 1. 2006 v 8.41 UT
bylo detekováno 1597 bodů, i pokrytí prostoru nad stanicí je výborné. Body
v severní části SKYmapy se však vymykají bipolárnímu charakteru. b) Při
omezení zenitního úhlu θ < 25◦ je možné interpretovat jen bipolární centrální
část SKYmapy. Výsledky výpočtu rychlosti pro SKYmapu na panelu a) i b)
jsou v tab. 5.2 na str. 48
U driftových měření je častým problémem detekce malého počtu bodů odrazu, navíc většinou jen ze směru blízkého vertikále. Pak lze věrohodně odhadnout
jen vertikální složku rychlosti. Horizontální složka je spočítána s velkou chybou a
pro interpretaci je prakticky nepoužitelná. V případě, že není detekován žádný bod
odrazu, měření bylo neúspěšné a nebyla získána žádná informace o pohybu ionosférického plazmatu. To se zdá být samozřejmé, ale v praxi se ukazuje, že i takováto
měření se často nějak interpretují, např. jako nulová rychlost [16].
Detekce malého počtu bodů odrazu svědčí o momentálním stavu ionosférických
vrstev. Ionosféra je v tomto případě vertikálně zvrstvená bez výrazných porušení a
nehomogenit. Pro stanici Průhonice byla publikována podrobná analýza úspěšnosti
driftových měření v závislosti na denní době i ročním období [58].
Metodu DDA nelze rutinně použít při interpretaci nebipolární SKYmapy. Jak
bylo zmíněno v sekci 2.4.6 je ale možné taková data analyzovat metodou GDDA.
Tato metoda předpokládá, že detekované body odrazu v různých místech SKYmapy
jsou ovlivněny různými vektory rychlosti. Tyto vektory se identifikují na histogramu.
Metoda je poměrně náročná na výpočetní čas a v praxi se příliš nepoužívá.
V případě naměření nebipolární SKYmapy je vhodné pokusit se analyzovat nezávisle data z různých výškových úrovní. Často se stává, že jsou měřením zachyceny
různé driftové pohyby v různých výškách. SKYmapa pak jako celek nevykazuje konzistentní charakter, data z různých výškových úrovní jsou ale bipolární.
Příklad takové SKYmapy je na obr. 5.7. Jde o měření pro vrstvu E provedené
13. 2. 2007 v 10.10 UT. Při měření bylo detekováno 1595 bodů odrazu vynesených
do SKYmapy na panelu a). Na panelech b) a c) jsou zobrazené body odpovídající
výškové úrovni 100 − 110 km, resp. 115 − 125 km. Je zřejmý výrazně rozdílný charak-
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Obrázek 5.7: a) SKYmapa získaná při driftovém měření pro E vrstvu 13. 2.
2007 v 10.10 UT. Bylo naměřeno 1595 bodů odrazu ve výškovém rozsahu
100 − 125 km b) Z celého výškového rozsahu byly vybrány body pro nejnižší
výšky 100−110km. Charakter SKYmapy pro nižší detekované výšky odrazu
indikuje směr pohybu na jihozápad. c) Charakter SKYmapy pro výšky odrazu 115 − 125 km indikuje směr pohybu na severozápad.Výsledky výpočtu
rychlosti pro SKYmapy na panelech a), b) i c)jsou v tab. 5.2 na str. 48
ter obou dílčích SKYmap. V obou výškových úrovních bylo detekováno dostatečné
množství bodů odrazu, což dovoluje použití DDA k výpočtu rychlosti. Výsledek výpočtu rychlosti ukazuje tab. 5.2. Pro SKYmapy na panelech b) a c) má složka vN
podobnou velikost, ale opačné znaménko. Pohyb ve výškách 100 − 110 km směřuje
na jihozápad, ve vyšší výškové úrovni 115 − 125 km na severozápad. Taková situace
je známá jako „střih větrů“ a hraje výraznou roli při formování vrstvy Es [61].
Podobnou výškovou analýzu je možné uskutečnit pouze v případech, kdy je detekováno dostatečné množství bodů odrazu na všech zájmových výškách. V praxi
se to stává spíše výjimečně, většinou je potřeba naopak řešit problém malého počtu
detekovaných bodů.
V případech extrémně velkého počtu detekovaných bodů je možné provádět detailní 2D nebo 3D analýzu driftových pohybů nad stanicí. Data z prostoru nad stanicí
je možné rozdělit do různých sektorů a provést pro ně nezávislou rychlostní analýzu.
Vzhledem k výjimečnosti takto úspěšných měření má podobná analýza smysl pouze
při interpretaci efektů geomagnetických bouří a podobných speciálních událostí.

6. Výsledky
V této kapitole jsou prezentovány výsledky získané zpracováním driftových dat
ze stanice Průhonice. Tyto výsledky lze rozdělit do dvou částí - zkoumání pravidelného chování klidné ionosféry a chování ionosféry během rozbouřených podmínek.
Za pravidelné chování lze považovat denní a sezónní variace i variace odpovídající
slunečnímu cyklu. Chování ionosféry za klidných podmínek je důležité znát z důvodu studia vlivu vybraných událostí. Těmi mohou být geomagnetické bouře, zatmění
Slunce, přechody výrazných meteorologických front apod.
Pokud bude známo chování driftů za klidných podmínek i během různých poruch
ionosféry, bude v budoucnu možno přistoupit i k předpovědi dynamiky ionosférických
vrstev.

6.1

Driftové rychlosti v klidné ionosféře

Pro pochopení driftového chování klidné ionosféry a sezónních změn je vhodné
studovat data pro vhodný vybraný rok. Pro tento účel byl zvolen rok 2006,
který byl poblíž minima slunečního cyklu a téměř po celý rok byla relativně
nízká geomagnetická aktivita. Situaci demonstruje obr. 6.1, který ukazuje roční
chod geomagnetického indexu Dst [29] („Disturbance storm time index“ ). Data byla převzata z databáze „World Data Center for Geomagnetism“ v Kyotu,
http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_final/. Tento index je používán ke stanovení počátku, doby trvání a velikosti bouří. Za klidného stavu Dst kolísá kolem úrovně
0 nT. Začátek bouře bývá identifikován typicky malým nárůstem a následným rychlým a výrazným poklesem Dst v průběhu několika hodin. Po poklesu na minimální
hodnotu se Dst většinou pomalu vrací na úroveň před bouří. Dosažená minimální hodnota Dst se často používá pro klasifikaci velikosti bouře [59]. Příklad možné
klasifikace velikosti bouře je v tab. 6.1.
V průběhu celého roku 2006 byla zaznamenána pouze jedna silná geomagnetická
bouře 14. - 15. 12., kdy klesla hodnota indexu Dst pod −100 nT.
Všechna driftová měření uskutečněná v roce 2006 na stanici Průhonice byla manuálně vyhodnocena. Pro každou SKYmapu byly dle metodiky popsané v kapitole 5
vybrány skutečné body odrazu pro studovanou vrstvu. Pro vybrané skutečné body
odrazu byl spočten vektor driftové rychlosti.
Driftová měření byla v průběhu celého roku prováděna jak pro vrstvu F (v autodrift módu), tak pro vrstvu E (v sondovacím okně 2,0 − 2,6 MHz). Ne vždy proběhlo
měření úspěšně. Např. při nesprávné automatické interpretaci ionogramu se stává, že
je nevhodně zvolena sondovací frekvence pro následující driftové měření v autodrift
módu. Stav ionosféry může být také takový, že neumožňuje detekci dostatečného
množství bodů odrazu s vhodným pokrytím prostoru nad stanicí. Dalším problémem je detekce obtížně interpretovatelných SKYmap (viz obr. 2.12). Následující
analýza byla provedena jen pro SKYmapy dostatečně vyhovující použití metody
DDA. Tyto SKYmapy je možné interpretovat vektorem driftové rychlosti, jehož
vlastnosti budou dále studovány. Vektor driftové rychlosti byl spočten pro 55 321
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Obrázek 6.1: Vývoj geomagnetického indexu Dst v roce 2006. Za celý rok
jen v jediném případě klesl index Dst pod úroveň −100 nT (15. 12. 2006)

Tabulka 6.1: Česká a anglická klasifikace velikosti geomagnetické bouře v závislosti na minimální hodnotě velikosti indexu Dst dosažené během bouře
(podle [59])
české označení

anglická klasifikace

hodnota Dst

slabá bouře

weak storm

Dstmin pod −30 nT

střední bouře

moderate storm

Dstmin pod −50 nT

silná bouře

strong storm

Dstmin pod −100 nT

velmi silná bouře

severe storm

Dstmin pod −200 nT

superbouře

great storm

Dstmin pod −350 nT
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Obrázek 6.2: a) SKYmapa naměřená pro vrstvu E dne 25. 6. 2006 ve 8.35 UT
na frekvencích 1,98−2,62MHz. Přestože velikost horizontální složky rychlosti vychází jen 36m s−1 , dobrá kvalita dat dovoluje přesně určit i směr pohybu
(azimut 332◦ ). b) SKYmapa naměřená 1. 1. 2006 ve 2.56 UT pro vrstvu F
na frekvencích 3,78 − 4,41 MHz. Velikost horizontální složky rychlosti vyšla
38 m s−1 . V tomto případě ale prakticky nelze mluvit o směru pohybu, přestože azimut byl formálně vypočten 170◦ . Spočítané složky vektoru rychlosti
pro obě SKYmapy jsou v tab. 5.2 na str. 48
měření v roce 2006 (32 130 pro vrstvu F a 23 291 pro vrstvu E). Teoreticky bylo
za celý rok pro každou vrstvu provedeno 35 040 měření (jedno měření za 15 minut).
Statistická analýza byla provedena nezávisle pro vertikální a horizontální složku
vypočteného vektoru driftové rychlosti. Kladné znaménko u vertikální složky indikuje směr nahoru, záporné dolů. Velikost horizontální složky je vždy kladná. Směr
horizontální složky je určen azimutem a udává se ve stupních. Při azimutu 0◦ směřuje
pohyb na sever, azimut 90◦ směřuje na východ.
Pro malé rychlosti, kde jsou vypočítané složky rychlosti srovnatelné s odhadovanou chybou určení, nemá fyzikální smysl zabývat se směrem horizontální složky.
I SKYmapy jsou v takových případech nevýrazné, s detekovaným Dopplerovým posunem blízkým nule u všech bodů odrazu.
Nedá se však obecně říct, pro jak velké rychlosti už je dobře určený směr, vždy
záleží na konkrétní ionosférické situaci, sondovací frekvenci, množství a rozložení
detekovaných bodů odrazu a naměřeném rozsahu Dopplerova posunu. U rychlostí
do 30 − 50 m s−1 většinou naměřená data nedosahují takové kvality, aby mohl být
určen směr.
Na obr. 6.2 je ukázka dvou SKYmap, pro které vychází malé horizontální složky
rychlosti pod 40 m s−1 . SKYmapa na panelu a) je výsledkem měření pro vrstvu E
ze dne 25. 6. 2006 v 8.35 UT. Bylo detekováno 469 bodů odrazu s dobrým pokrytím
prostoru nad stanicí. Navzdory malým hodnotám Dopplerova posunu v rozmezí
±0,5 Hz má SKYmapa bipolární charakter a lze ji bez problémů interpretovat jako
pohyb plazmatu v azimutu 332◦ .
Na obr. 6.2b) je SKYmapa naměřená pro vrstvu F dne 1. 1. 2006 ve 2.56 UT
při použití sondovacích frekvencí 3,78 − 4,41 MHz. V tomto případě bylo detekováno
111 bodů odrazu. Pokrytí prostoru nad stanicí, malý počet bodů a rozložení hod-
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Obrázek 6.3: Histogram vertikální složky driftových rychlostí naměřených
na stanici Průhonice ve vrstvě F v průběhu roku 2006
not Dopplerova posunu nedovoluje přesné určení velikosti složek vektoru rychlosti.
Odhad chyby přesahuje velikosti hodnot spočítaných složek. Proto v tomto případě není možné mluvit o směru pohybu. Výsledky výpočtu rychlosti pro SKYmapu
na panelu a) i b) včetně odhadu chyby jsou v tab. 5.2 na str. 48.
Pro vypočítané vektory rychlosti s výraznou horizontální složkou bývá směr určen velice přesně. Pro tyto rychlosti je tedy možné studovat směrovou závislost
ionosférických driftů.

6.1.1

Obvyklé chování driftů ve vrstvě F

Na obr. 6.3 je histogram vertikální složky vektoru driftové rychlosti pro vrstvu F.
Tento histogram velice dobře odpovídá normálnímu rozdělení se střední hodnotou
µ = hvz i = −0,301 m s−1 a směrodatnou odchylkou σvz = 9,44 m s−1 . Medián je
v tomto případě roven ṽz = −0,35 m s−1 . To, že je křivka prakticky symetrická
vůči nule naznačuje, že ve vrstvě F ionosféry nad středně-šířkovou stanicí Průhonice
dlouhodobě nepřevládá vertikální pohyb nahoru ani dolů. Nedochází tady k žádným
efektům známým např. z rovníkové oblasti jako fontánový efekt („fountain effect“ ),
kdy v okolí rovníku ionosférické plazma stoupá a klesá pak na úrovni 20◦ severní
i jižní šířky [25]. Z histogramu je také zřejmé, že naprostá většina měření spadá
do intervalu ±20 m s−1 .
Na obr. 6.4 je histogram horizontální složky vektoru driftové rychlosti pro vrstvu
F. Detekované velikosti horizontální složky jsou v širokém rozmezí hodnot. Medián
v tomto případě vychází ṽh = 44,07 m s−1 a střední hodnota hvh i = 57,22 m s−1 .
Nejčastěji je naměřena rychlost mezi 20 a 40 m s−1 , ale rychlosti do 150 m s−1 nejsou
výjimečné. Rychlosti přes 200 m s−1 jsou detekovány zřídka (ale mohou se udržet i
několik hodin). Nejvyšší rychlosti naměřené v roce 2006 přesahují 400 m s−1 .
Při porovnání obrázků 6.3 a 6.4 je možno konstatovat, že ve většině případů je
u vektoru driftové rychlosti jeho horizontální složka dominantní.
Pro vektory rychlosti s dominantní horizontální složkou a malou relativní chybou určení je možno studovat i směrovou závislost driftů. Tato závislost pro měření
ve vrstvě F je na obr. 6.5. Na panelech a) až c) jsou histogramy pro tři úrovně
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Obrázek 6.4: Histogram horizontální složky driftových rychlostí naměřených
na stanici Průhonice ve vrstvě F v průběhu roku 2006

Obrázek 6.5: Histogram směrové závislosti horizontální složky driftových
rychlostí naměřených na stanici Průhonice ve vrstvě F v průběhu roku 2006
při velikosti horizontální složky nad a)50 m s−1 b)100 m s−1 c)200 m s−1
minimální napočítané rychlosti. Na obr. 6.5a) jsou zobrazeny směry všech detekovaných rychlostí s horizontální složkou nad 50 m s−1 . Tento histogram ukazuje výrazné
maximum u 270◦ (směr pohybu na západ), dvě nevýrazná lokální maxima u 90◦
a 180◦ a nevýrazné minimum okolo 45◦ . Panely b) a c) zobrazují rozložení směrů
pro velikosti horizontální složky nad 100 m s−1 , resp. 200 m s−1 . Maximum v okolí
270◦ se postupně ještě zvýrazňuje. Na obou histogramech zůstává i málo výrazné
lokální maximum v opačném směru, tedy v okolí 90◦ . Nejvyšší detekované rychlosti
nad 200 m s−1 mají pouze výjimečně směr jiný než blízký 270 nebo 90◦ . Směry 90 a
270◦ odpovídají zonální složce driftové rychlosti.

6.1.2

Obvyklé chování driftů ve vrstvě E

Obdobná analýza byla provedena i pro měření ve vrstvě E. Histogram vertikální
složky driftové rychlosti pro vrstvu E je na obr. 6.6. Tento histogram opět velice
dobře odpovídá normálnímu rozdělení. Střední hodnota v tomto případě vychází
µ = hvh i = 0,178 m s−1 , směrodatná odchylka σvh = 7,30 m s−1 . Medián je také
blízký nulové hodnotě, ṽh = −0,29 m s−1 .
Oproti měřením ve vrstvě F dosahuje vertikální složka rychlosti nižších hodnot,
hodnota vertikální složky zřídka překračuje ±10 m s−1 .
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Obrázek 6.6: Histogram vertikální složky driftových rychlostí naměřených
na stanici Průhonice ve vrstvě E v průběhu roku 2006

Obrázek 6.7: Histogram horizontální složky driftových rychlostí naměřených
na stanici Průhonice ve vrstvě E v průběhu roku 2006

Rozložení detekovaných velikostí horizontální složky rychlosti pro vrstvu E ukazuje obr. 6.7. Medián vychází ṽh = 34,03 m s−1 a střední hodnota hvh i = 41,07 m s−1 .
Nejčastěji naměřená hodnota horizontální složky je mezi 15 a 30m s−1 , hodnoty okolo
100m s−1 nejsou výjimečné. Hodnoty přes 200m s−1 jsou naměřeny jen v ojedinělých
případech, nejvyšší naměřená rychlost v roce 2006 se blíží 300 m s−1 .
Podobně jako v případě rychlostí pro F vrstvu je možno konstatovat, že většinou převládá horizontální složka vektoru rychlosti. Menší velikosti rychlostí jsou
způsobené hlavně větší hustotou atmosféry ve výškách odpovídajících E vrstvě.
Směrovou závislost spočítaných driftových rychlostí pro měření ve vrstvě E ukazuje obr. 6.8. Na obr. 6.8a) jsou zobrazeny směry všech detekovaných rychlostí s horizontální složkou nad 50 m s−1 . Histogram se výrazně liší od výsledku pro F vrstvu,
v tomto případě není na histogramu žádné úzké, dominantní maximum. Jsou zde
dvě široká a prakticky rovnocenná maxima v okolí 45◦ a 200◦ . Podobně i minima
na histogramu jsou široká - jedno v okolí 120◦ a druhé, trochu výraznější, v okolí
300◦ . Histogram směrové závislosti pro nejvyšší spočítané rychlosti (nad 100 m s−1 )
je na obr. 6.8b). Pro tyto rychlosti je na histogramu maximum v okolí 200◦ . Lokální
maximum v okolí 45◦ výrazně pokleslo. Podobně tomu je i s minimy: globální je
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Obrázek 6.8: Histogram směrové závislosti horizontální složky driftových
rychlostí naměřených na stanici Průhonice ve vrstvě E v průběhu roku 2006
při velikosti horizontální složky nad a)50 m s−1 b)100 m s−1
v okolí 120◦ a méně výrazné v okolí 300◦ . Rozložení směrů spočítaných rychlostí je
výrazně odlišné od rozložení pro vrstvu F.

6.1.3

Vliv geomagnetické aktivity

Zajímavé je srovnání velikosti detekovaných driftových rychlostí s úrovní geomagnetické aktivity. Vzhledem k množství a struktuře naměřených dat byly pro analýzu
zvoleny denní hodnoty driftových rychlostí. Pro každý den byla z provedených měření vybrána nejvyšší spočítaná rychlost pro vrstvu F i E.
Geomagnetickou aktivitu v této sekci reprezentuje Kp index[12]. Zatímco použití Dst indexu je vhodné pro posouzení velikosti, času nástupu a doby trvání bouří,
index Kp je vhodný pro dlouhodobé hodnocení úrovně geomagnetické aktivity. Kp
index je počítán váženým průměrem K indexů celosvětové sítě geomagnetických observatoří. Hodnota jednotlivých K indexů kvantifikuje fluktuace horizontální složky
magnetického pole pozorované na magnetometru během tříhodinového intervalu.
Hodnota K indexu může dosahovat hodnot 0 − 9. Pro ilustraci jsou v tab. 6.2 uvedeny hodnoty K indexu pro geomagnetickou stanici Budkov.
P
Pro srovnání s denními driftovými daty je použit denní součet indexu Kp, Kp.
Geomagnetická data pro rok 2006 byla převzata z databáze geofyzikálního výzkumného centra v Postupimi ( ftp://ftp.gfz-potsdam.de/pub/home/obs/kp-ap/).
Na obrázku 6.9 je srovnání nejvyšších denních driftových rychlostí pro vrstvu F
s geomagnetickou aktivitou. Z obrázku je patrná sezónní závislost driftových rychlostí, v zimním období je i při malé geomagnetické aktivitě velký rozptyl maximálních
denních rychlostí od zhruba 150 do 400 m s−1 . V letním období jsou při malé geomagnetické aktivitě maximální denní rychlosti v intervalu asi 150 − 250 m s−1 .
Z obrázku 6.9 je vidět, že ve dnech se zvýšenou geomagnetickou aktivitou je
často nejvyšší naměřená denní rychlost zvýšená oproti okolním dnům. To ukazuje
na těsnou vazbu dynamiky F vrstvy a geomagnetické aktivity. Je potřeba znovu
poznamenat, že celý rok 2006 byl geomagneticky klidný. Chování driftových rychlostí
v průběhu výrazných geomagnetických událostí bude diskutováno v následující sekci.
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Tabulka 6.2: Převodní tabulka pro výpočet hodnoty K indexu stanice Budkov z velikosti pozorovaných změn R horizontální složky magnetického pole
během tříhodinového intervalu. Převzato z [96]

K
R (nT)
K

0

1

2

3

4

0−5

5 − 10

10 − 20

20 − 40

40 − 70

5

6

7

8

9

120 − 200

200 − 330

R (nT) 70 − 120

330 − 500 nad 500

Obrázek 6.9: Roční vývoj nejvyšších denních driftových rychlostí naměřených ve vrstvě F na stanici Průhonice (černé body) ve srovnání s denním
součtem hodnot Kp indexu (šedý sloupcový graf). Vyšší driftové rychlosti
v F vrstvě často souvisí se zvýšením geomagnetické aktivity
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Obrázek 6.10: Roční vývoj nejvyšších denních driftových rychlostí pro vrstvu
E na stanici Průhonice (černé body) ve srovnání s denním součtem hodnot
Kp indexu (šedý sloupcový graf). Vliv geomagnetické aktivity na velikost
driftových rychlostí v E vrstvě není patrný
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Obrázek 6.11: Vývoj geomagnetického indexu Dst za listopad 2004. Je zachycena obrovská geomagnetická bouře nastupující 7. 11. 2004. Data byla
převzata z databáze „World Data Center for Geomagnetism“ v Kyotu
Na obrázku 6.10 je srovnání geomagnetické aktivity a nejvyšších denních driftových rychlostí pro vrstvu E. Sezónní změny jsou v tomto případě menší než u F
vrstvy, lze pozorovat snad jen snížení maximálních denních rychlostí v jarním období (duben-červen) z hodnot 100 − 200 m s−1 na 50 − 150 m s−1 . Ve dnech se zvýšenou
geomagnetickou aktivitou je maximální denní rychlost v E vrstvě znatelně vyšší než
v okolních dnech pouze v jediném případě. Na rozdíl od výsledků pro F vrstvu je
tedy patrné, že vliv geomagnetické aktivity na dynamiku E vrstvy není zásadní.
V případě E vrstvy hraje větší roli dynamika neutrální atmosféry. Díky relativně
velké hustotě atmosféry v těchto výškách a tedy i vyšší četnosti srážek dochází k
podstatnému ovlivňování pohybu ionizovaných částic neutrálními.

6.2

Geomagnetická bouře v listopadu 2004

Pokud je známo dynamické chování klidné ionosféry, je možné sledovat vliv různých
poruch. V následujících sekcích bude demonstrován vliv dvou geomagnetických bouří
z listopadu 2004 (tzv. „Helloween storm“ ) a května 2005. Tyto bouře patří podle
klasifikace uvedené v tab. 6.1 do dvou nejvyšších kategorií.
Prvním příkladem je bouře z listopadu 2004. V 0.30 UT 6. listopadu 2004 došlo
k sluneční erupci třídy vzplanutí M7 v blízkosti sluneční skvrny 696 s výronem koronální hmoty CME („Coronal Mass Ejection“ ) směrem k Zemi [102, 109]. Následně
7. listopadu v 16.05 UT následovala erupce třídy vzplanutí X1.
CME spojené s těmito erupcemi způsobily na Zemi mohutnou geomagnetickou
bouři, což je patrné z listopadového vývoje indexu Dst na obr. 6.11. Během této
bouře klesl Dst index až na −374 nT a Kp index dosahoval nejvyšších hodnot 9.
Odezva ionosféry na tuto superbouři byla studovaná mnoha autory, např. [10, 11,
26, 28, 34].
Pro Průhonickou ionosférickou observatoř jde o zatím největší geomagnetickou
bouři zaznamenanou Digisondou DPS-4. Během bouře bylo prováděno standardní
měření ionogramů v intervalu 15 minut a měření driftů v F vrstvě. Drifty byly
měřeny v patnáctiminutových intervalech v autodrift módu i na pevných frekvencích
2,0 − 2,6 MHz. Současné použití autodrift módu i pevných frekvencí zajistilo data
i v případech, kdy selhalo automatické vyhodnocení ionogramů a autodrift mód
pracoval s nevhodnou sondovací frekvencí.
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Obrázek 6.12: Časový vývoj složek driftových rychlostí naměřených ve vrstvě F na stanici Průhonice v období 5.-11. 11. 2004. Rychlosti spočítané
z nejkvalitnějších dat jsou zvýrazněny plnými černými body
Na obr. 6.12 je časový vývoj složek driftových rychlostí získaných na stanici
Průhonice v období 5. - 11. 11. 2004. Při zobrazení dat nebylo použito žádných
filtrů. Aby byl dobře patrný vliv bouře, začíná studovaná časová řada více jak dva
dny před jejím nástupem. Kvalita dat není v celém studovaném časovém intervalu
stejná. Na obr. 6.12 jsou rychlosti spočítané z velice kvalitních dat1 zvýrazněny
plnými černými body.
Během dní před nástupem bouře, tj. 5. a 6. 11. 2004, dosahovaly spočítané složky
vektoru rychlosti běžných a očekávaných hodnot za klidných podmínek (obr. 6.3 a
6.4). Na naměřených SKYmapách bylo většinou detekováno několik set bodů odrazu.
SKYmapy mají průměrnou kvalitu pokrytí. Většinou lze pro odhad vektoru rychlosti
bez problémů aplikovat metodu DDA. Na horizontálních složkách je v klidných dnech
před nástupem bouře vidět vlnová aktivita s periodou několika hodin. Tuto aktivitu
lze interpretovat přítomností akusticko-gravitačních vln[6].
První známky vlivu studované bouře se na driftových datech objevují 7. 11. 2004
kolem 17 UT. Vliv bouře na ionosférické drifty je patrný po dobu minimálně tří dnů
a je možné ho rozdělit do několika fází.
Začáteční fáze bouře trvá asi 12 hodin a je charakteristická extrémně velkými
rychlostmi zaznamenanými jak na horizontální, tak i na vertikální složce. Během této
fáze docházelo k velice rychlým a dramatickým změnám velikosti i směru rychlosti.
V prvních hodinách začáteční fáze bouře bylo na SKYmapách stále průměrných
několik set bodů odrazu a ani pokrytí prostoru nad stanicí nebylo výrazně odlišné
1

bipolární SKYmapy s velkým počtem detekovaných bodů odrazu a dobrým pokrytím prostoru
nad stanicí, dobře vyhovujících předpokladu DDA o jednom vektoru rychlosti
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Obrázek 6.13: SKYmapa získaná při měření 8. 11. 2004 v 1.35 UT. Jde
o SKYmapu zachycující nejvyšší rychlost detekovanou během studované
bouře. Při použití sondovacích frekvencí 1,8 − 2,4 MHz bylo detekováno 2866
bodů odrazu. Přesné hodnoty složek rychlosti jsou v tab. 5.2 na str. 48

oproti klidnému stavu před bouří. Spočítaná vertikální složka rychlosti již ale vystupovala z intervalu ±20m s−1 obvyklého pro klidné podmínky. Před 20 UT na SKYmapách výrazně přibylo detekovaných bodů odrazu (např. ve 21.20 UT detekováno přes
2000 bodů). Vertikální složka rychlosti dosahovala vysokých kladných i záporných
hodnot a výrazně se měnila prakticky od měření k měření. Výrazně nad hodnoty
pozorované za klidných podmínek vzrostla i velikost horizontální složky rychlosti a
po 20 UT překročila hodnotu 400 m s−1 . Horizontální rychlosti dominovala složka vE
s téměř −400 m s−1 (západní směr). To odpovídá i výsledku analýzy detekovaných
směrů horizontální složky pro nejvyšší naměřené rychlosti na obr. 6.5c). Začáteční
fáze bouře trvala do zhruba 2 UT následujícího dne, a velikosti detekovaných rychlostí se do jejího závěru postupně ještě zvětšovaly. Vertikální složka dosáhla extrémních
kladných i záporných hodnot i přes 100 m s−1 . Vysoké kladné hodnoty vz byly často
spojeny s výrazně zápornými hodnotami na složce vE . Při měření v 1.35 UT hodnota
rychlosti ve složce vE dosáhla −615 m s−1 , celková velikost horizontální složky byla
stejná, pohyb ionosférického plazmatu tedy směřoval na západ. Do současnosti je
to nejvyšší driftová rychlost detekovaná průhonickou Digisondou. SKYmapu ze závěru začáteční fáze bouře, kdy driftová rychlost dosáhla nejvyšší hodnoty, ukazuje
obr. 6.13. Během měření v 1.35 UT bylo detekováno 2866 bodů odrazu. SKYmapa
má výrazně bipolární charakter a není tedy problém s použitím DDA. Díky výbornému pokrytí prostoru detekovanými body odrazu dobře vystihuje spočítaný vektor
rychlosti pohyb v ionosféře v oblasti o průměru minimálně 200 km v okolí stanice.
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Obrázek 6.14: Příklad SKYmapy zachycující výrazný vertikální pohyb ionosférického plazmatu, v tomto případě směrem dolů. Jde o měření ze dne
9. 11.2004 v 5.35 UT při použití sondovacích frekvencí 2,0 − 2,6 MHz. Hodnoty spočítaných složek rychlosti jsou v tab. 5.2 na str. 48
Druhá fáze bouře 2 začala 8. 11. kolem 3 UT. Na začátku této fáze byly naměřeny
extrémní záporné hodnoty vertikální složky přesahující −100m s−1 . V čase 03.09 UT
velikost vertikální složky dosáhla rekordních −190m s−1 . Tato hodnota dokonce není
na obr. 6.12 zaznamenaná, protože je mimo zvolený rozsah. Ten byl volen tak, aby
bylo dobře patrné chování rychlostí na všech složkách po většinu času. Velikost vertikální složky vz se postupně v dalších hodinách během druhé fáze plynule zmenšovala.
Mezi 9 a 15 UT už byla v obvyklých mezích ±20 m s−1 . Následoval postupný růst
do vysokých kladných hodnot přes 50 m s−1 . Celá fáze plynulého přechodu od největších záporných hodnot k největším kladným trvala téměř 24 hodin.
Ukázka SKYmapy zachycující rychlost s výrazně zápornou vertikální složkou
(rychlý pohyb dolů) je na obr. 6.14. Tato SKYmapa se liší od standardního typu
s dominantní horizontální složkou. Rozdělení hodnot Dopplerova posunu je v tomto
případě výrazně posunuto do kladných hodnot. Je ale vidět, že množství i rozložení
detekovaných bodů odrazu umožňuje určit vektor rychlosti spolehlivě a s dostatečnou
přesností. Velikosti spočítaných složek rychlosti jsou uvedené v tab. 5.2. Hodnoty
Dopplerova posunu na SKYmapách naměřených v závěru druhé fáze bouře byly
obdobným způsobem posunuté do kladných hodnot.
Během druhé fáze bouře byl detekován ještě jeden zajímavý a velice neobvyklý
typ SKYmap. Ten byl registrován v době poklesu velikosti vertikální složky od extrémních záporných hodnot k nule 8. 11., v časech mezi 6 a 8 UT, a typickým
příkladem je SKYmapa prezentovaná na obr. 6.15. Počet detekovaných bodů od2

Zde jsou popisovány fáze bouře v souvislosti s chováním driftů. Časově druhá a další fáze
odpovídají fázi návratu ( „recovery phase“ ) dle běžné terminologie
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Obrázek 6.15: Velice netypická SKYmapa získaná 8. 11.2004 v 7.23 UT při
použití sondovacích frekvencí 2,5 − 2,7 MHz. SKYmapa nevykazuje bipolární chování a lze ji interpretovat jako turbulentní pohyb. Použití DDA
je v tomto případě sporné, přesto jsou výsledky výpočtu složek rychlosti
získané metodou DDA v tab. 5.2 na str. 48
razu je vysoký (tisíce), pokrytí prostoru nad stanicí je také velice dobré. Přestože
je při relativně nízkých sondovacích frekvencí rozsah detekovaných hodnot Dopplerova posunu výrazný, prostorově blízké body odrazu mají často hodnotu posunu
rozdílnou a to i co do znaménka. Hodnoty Dopplerova posunu se plynule nemění
od jednoho okraje SKYmapy k druhému. Naměřená SKYmapa vůbec neodpovídá bipolárnímu typu reprezentujícímu jediný vektor rychlosti v měřícím prostoru.
Tento typ SKYmap lze interpretovat výrazně turbulentním pohybem v ionosféře.
Pohyb ionosférického plazmatu jako celku na rozměrech stovek km je výrazně jiný
než pohyb uvnitř tohoto celku na rozměrech kilometrů. Pokud je v podobných případech vektor rychlosti spočten metodou DDA pro všechny detekované body odrazu,
tak vyjadřuje makroskopický pohyb turbulentního plazmatu jako celku. Rychlosti
turbulentních pohybů na malých rozměrech lze odhadnout z detekovaných hodnot
Dopplerova posunu. V případě SKYmapy prezentované na obr. 6.15 byly pro sondovací frekvence 2,5 − 2,7 MHz detekovány hodnoty Dopplerova posunu −2,3 − 2,5 Hz.
Uvnitř měřícího prostoru se tedy dají použitím vztahu 2.20 předpokládat rychlosti
turbulentních pohybů kolem 150 m s−1 .
Výrazné horizontální složky rychlosti se vyskytovaly od poloviny druhé fáze bouře. Výrazná horizontální složka doprovázela kladnou vertikální a stejně jako v případě
začáteční fáze bouře směřovala zhruba na západ.
Začáteční fáze bouře byla charakteristická zvětšováním detekovaných hodnot vertikální i horizontální složky a rychlou změnou vektoru rychlosti.
Následující fáze byla charakteristická postupným přechodem vertikální složky
od velkých záporných hodnot k velkým kladným. Kladné hodnoty byly doprovázeny
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velkými zápornými hodnotami složky vE . Taková fáze byla během této bouře pozorovatelná celkem třikrát a postupně se doba jejího trvání zkracovala. Podruhé začala
asi v 5 UT 9. listopadu a skončila asi v 22 UT 9. listopadu. Potřetí byla pozorovaná
10. listopadu mezi 5 a 15 UT. Celou fázi je možné si představit jako stlačení dolů a
následný únik plazmatu nahoru na západ.
V průběhu studovaného časového období se objevily problémy s přítomností Es
vrstvy a s měřením v autodrift módu. Silná vrstva Es znemožňující měření v F vrstvě
se objevila několikrát, vždy na několik hodin. Konkrétně 9. 11. mezi 16 a 17.30 UT
byla na ionogramech v celém měřícím rozsahu, v následujících hodinách je částečně
propustná, ale výrazně komplikovala měření až do asi 20 UT. V časech mezi 3 a
5 UT a mezi 15 a 17 UT 10. 11. zastiňovala Es vrstva stopu F vrstvy. Nejdéle pak
vrstva Es znemožňovala měření v F vrstvě 11. 11. - od 0 do 7 UT.
Měření v autodrift módu bylo v některých časových úsecích neúspěšné i tehdy,
když nebyla detekována vrstva Es. Bylo to v případech, kdy selhalo automatické vyhodnocení ionogramu a byla chybně zvolena sondovací frekvence pro driftové
měření. Úspěšnost automatického vyhodnocení ionogramů v době bouří významně
klesá, protože naměřené ionogramy jsou často netypické a komplikované. Problémy
s měřením v autodrift módu byly v úvodní fázi bouře - 7. 11. po 23 UT a několik
hodin trvající problémy byly vždy mezi jednotlivými fázemi bouře, tj. mezi 8. 11.
22 UT a 9. 11. 5 UT a mezi 9. 11. 20 UT a 10. 11. 3 UT.
Proto není hustota dat v celém sledovaném intervalu stejná. Bohužel také proto
není možné stanovit, co se děje při náhlé změně vertikální složky od velkých kladných
k velkým záporným hodnotám mezi jednotlivými fázemi bouře.
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Druhým příkladem vlivu geomagnetické bouře na ionosférické drifty je velmi silná
bouře z května 2005.
Výron koronální hmoty (CME) z aktivní sluneční oblasti AR 10759 13. 5. 2005 byl
spojen s dlouhotrvající RTG erupcí třídy vzplanutí M8 s maximem 13. 5. v 16.58 UT.
Vyvržený plazmoid dorazil k Zemi 15. 5. 2005 a způsobil velmi silnou geomagnetickou
bouři [27].
Během bouře došlo k poklesu indexu Dst až na −247nT. Vývoj geomagnetického
indexu Dst v měsíci květnu 2005 ukazuje obr. 6.16.
V tomto případě na driftových datech pravděpodobně nebyl zachycen nástup
bouře. Přítomnost vrstvy Es 15. 5. mezi 14 a 17 UT komplikuje měření . Vrstva Es
je v některých případech částečně propustná, takže se podařilo nějaká data získat.
Jejich kvalita je ale horší, typicky byly detekovány menší stovky bodů odrazu a
pokrytí prostoru nad stanicí patří v těchto případech také mezi horší.
Po rozpadu Es vrstvy 15. 5. kolem 17 UT došlo k výraznému zlepšení kvality
driftových dat. Vliv bouře na pohyb ionosférického plazmatu začal být na driftových
datech jasně patrný od 18 UT, kdy došlo k výraznému nárůstu vertikální složky a
složky vE . Na SKYmapách je následně zaznamenáno tisíce bodů odrazu a jejich
charakter je výrazně bipolární.
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Obrázek 6.16: Vývoj geomagnetického indexu Dst za květen 2005. Je zachycena vážná geomagnetická bouře nastupující v noci ze 14. na 15. 5. 2005.
Data byla převzata z databáze „World Data Center for Geomagnetism“
v Kyotu
Zachycená fáze bouře má u vertikální složky podobné vlastnosti jako začáteční
fáze popsané pro bouři z listopadu 2004. Během několika hodin došlo k velkému
nárůstu velikosti vertikální složky a současně k jejím rychlým změnám. Vysoké pozitivní hodnoty vertikální složky opět doprovází vysoké záporné hodnoty složky vE .
Vertikální složka v této fázi dosáhla maxima 59 m s−1 ve 20.55 UT, horizontální
složka vh dosáhla největší hodnoty 290 m s−1 ve 21.25 UT při azimutu 271◦ .
Od 2 UT do 22 UT dne 16. 5. je na datech možné pozorovat obdobu druhé fáze
popsané pro bouři z listopadu 2004. Nejlépe je patrný její závěr mezi 15 a 22 UT,
kdy velikost vertikální složky v kladných hodnotách rostla asi na 35 m s−1 . Bohužel
pozorování první poloviny této fáze opět výrazně komplikuje přítomnost Es, která
se objevuje kolem 4 UT a výrazně komplikuje měření až do 12.30 UT. Výrazná Es
zastiňující stopy vyšších vrstev byla opět přítomná 17. 5. až do 15 UT, případné
pozorování dalších fází bouře bylo tedy znemožněno.
Na driftových datech je tedy možné pozorovat výrazné efekty bouře podobné
jako v případě superbouře popsané v sekci 6.2. Superbouře ale nastoupila v období
velice malé driftové aktivity a její efekty jsou dobře interpretovatelné. Bohužel bouře
v květnu 2005 přišla ve stavu vyšší driftové aktivity. Její efekty jsou výrazné, ale
sledování přesného průběhu a interpretace je složitější.
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Obrázek 6.17: Časový vývoj složek driftových rychlostí naměřených ve vrstvě F na stanici Průhonice v období 14.-19. 5. 2005. Rychlosti spočítané
z nejkvalitnějších dat jsou zvýrazněny plnými černými body
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7. Závěr
Na základě pochybností o správnosti výsledků získaných automatickým zpracováním
driftových dat Digisondou bylo prvním úkolem prověřit postup výpočtu driftové
rychlosti. Bylo zjištěno a prokázáno, že v automatickém výpočtu figurovaly nejen
body odrazu od měřené ionosférické vrstvy, ale i nežádoucí body, které byly mylně
považované za body odrazu.
Byl tedy vyvinut nový program pro analýzu driftových dat a výpočet driftové
rychlosti. Byla zavedena metodika výběru správných bodů odrazu, které dále vstupují do výpočtu driftové rychlosti. Tato metodika zahrnuje tři kroky. Na SKYmapě je
nejprve vybrána skupina bodů, která odpovídá centrálnímu maximu na histogramu
Dopplerova posunu. Druhým krokem je porovnání výšek odrazu bodů na SKYmapě
se stopou měřené vrstvy na předchozím ionogramu. Pokud nemá výsledná SKYmapa bipolární charakter, tak se ve třetím kroku posuzuje, zda se bipolarita objeví při
zmenšení uvažovaného zenitního úhlu. Z takto vybraných bodů SKYmapy se počítá
driftová rychlost ionosférického plazmatu. Zavedená metodika výrazně zvýšila kvalitu interpretovaných driftových dat. Byla publikovaná v impaktovaném odborném
časopisu Radio Science [54], viz též přílohu A.2.
Dalším úkolem bylo studium ionosférických driftů měřených na stanici Průhonice. Nejprve byla studována data pro geomagneticky klidný rok 2006. Cílem bylo
získat informace o denním chodu a sezónních závislostech driftových pohybů za klidových podmínek jak pro vrstvu F, tak i pro vrstvu E. Ukázalo se, že pro stanici
Průhonice, a dle zkušeností s daty ze stanic Ebro a Athény patrně pro celou oblast
středních zeměpisných šířek, nemají ionosférické drifty pravidelný denní chod.
Na základě manuálního zpracování jednoho roku měření prováděných ve čtvrthodinových intervalech pro vrstvu E a F během geomagneticky klidného roku byla
provedena studie obvyklého chování driftů. Z té plyne, že vertikální složka driftové
rychlosti pro vrstvu E i F má normální rozdělení okolo nulové hodnoty. Pro vrstvu
E má směrodatná odchylka hodnotu 7,3 m s−1 , pro vrstvu F dosahuje 9,44 m s−1 .
Horizontální rychlosti ve vrstvě E mají střední hodnotu 41 m s−1 , pro vrstvu F
pak 57 m s−1 . Za extrémní pro vrstvu E je možné považovat hodnoty rychlostí nad
150 m s−1 , ve vrstvě F jsou za klidných podmínek výjimečné rychlosti nad 250 m s−1 .
Byly studovány i směrové závislosti driftových pohybů v obou vrstvách. Výsledky byly publikovány [53, 58], mj. v odborném impaktovaném časopisu Journal of
Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, viz též přílohy A.1 a A.4.
Byla studována sezónní závislost driftových pohybů měřených na stanici Průhonice a jejich závislost na geomagnetické aktivitě. Byla pozorována sezónní závislost
maximální denní velikosti horizontální složky rychlosti pro vrstvu F. V zimním období dosahuje hodnot 150 − 400 m s−1 , zatímco v letním období 150 − 250 m s−1 .
Maximální denní velikost horizontální složky rychlosti pro vrstvu F souvisí i s geomagnetickou aktivitou. Ve dnech se zvýšenou geomagnetickou aktivitou je často
naměřena zvýšená maximální denní rychlost. Pro vrstvu E nebyl vliv geomagnetické
aktivity ani sezónní závislost maximální denní velikosti horizontální složky rychlosti pozorována. Předběžné výsledky pro první polovinu roku 2006 byly publiková69
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ny [53, 58] (přílohy A.1 a A.4), výsledky pro celý rok 2006 byly poprvé prezentovány
v této práci.
Byla posuzována i kvalita naměřených driftových dat. Kvalita dat přímo souvisí
s množstvím a rozložením detekovaných bodů odrazu na SKYmapě. Byla studována
denní a sezónní závislost počtu detekovaných bodů odrazu. Úspěšnost driftového
měření přímo souvisí se stavem ionosféry. Šance na realizaci úspěšného driftového
měření ve vrstvě F jsou největší v zimním období během noci. Studie zabývající se
kvalitou driftových dat a stavem ionosféry během měření byla publikována [57, 58],
viz též přílohu A.4.
Na případech dvou extrémně velkých bouří byl studován vliv geomagnetických
poruch na driftové pohyby v ionosféře. Během geomagnetických bouří byla pozorována výrazná změna driftových pohybů. Na driftových datech je možné interpretovat
průběh jednotlivých fází bouře. Během nich dosahují hodnoty složek driftové rychlosti hodnot neobvyklých během klidných podmínek. Tato část práce dosud nebyla
publikována a je připravena pro zveřejnění.
Do budoucna je velká perspektiva výzkumu driftových pohybů ionosférického
plazmatu. Po světě pracuje množství Digisond, které jsou schopné rutinně realizovat
pravidelná driftová měření, což se už v řadě případů děje. Prostřednictvím světové
sítě Digisond jsou tak k dispozici zajímavá data, která nejsou dosud využívána. Velké
pole působnosti skýtá také studium a interpretace různých událostí ovlivňujících
driftové pohyby v ionosféře.
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Seznam použitých zkratek
AIS označení typu ionosond, z ruského „avtomatičeskaja ionosfernaja stancija “
BBC veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice ve Velké Británii, z anglického
„British Broadcasting Corporation “
CME výron koronální hmoty, z anglického „Coronal Mass Ejection “
DDA metoda analýzy driftových dat získaných Digisondou, z anglického „Digisonde Drift Analysis “
DPS vývojová řada Digisond, z anglického „Digital Portable Sounder “
EISCAT mezinárodní výzkumná organizace pracující se třemi přístroji ISR a Dynasondou provozující aktivní ionosférické experimenty v oblasti Skandinávie,
z anglického „ Europian Incoherent Scatter Scientific Association “
FFT rychlá Fourierova transformace, z anglického „Fast Fourier Transform “
GDDA zobecněná metoda analýzy driftových dat získaných Digisondou, z anglického „Generalized Digisonde Drift Analysis “
GNSS Globální družicový polohový systém, z anglického „Global Navigation Satellite System “
IRI mezinárodní referenční ionosféra, z anglického „International Reference Ionosphere “
LT lokální čas, z anglického „Local Time “
ISR nekoherentní rozptylový radar, z anglického „Incoherent Scatter Radar “
NASA Národní úřad pro letectví a kosmonautiku USA, z anglického „National
Aeronautics and Space Administration “
PGH metoda přesného určení výšky odrazu, z anglického „Precision Group Height “
POLAN algoritmus výpočtu profilu elektronové koncentrace, z anglického „POLynomial ANalysis method “
RTG rentgenové záření
SWACI výzkumný projekt pro studium kosmického počasí, z anglického „Space
Weather Application Center “
TEC celkový elektronový obsah, z anglického „Total Electron Content “
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Abstract. Measurements of plasma motion brings important information about the state
of the ionosphere. In the present study we concentrate on the data measured by the
ionospheric station Průhonice (50.0N, 14.6E) in the Central Europe. First, we briefly
introduce a new quality control method included in the procedure of evaluation of
plasma drifts. The method consists of a three-step selection of skymap points and
application of the standard DDA algorithm on the corrected skymaps. This selection
method guarantees a better quality of obtained drift velocities and improves further
interpretation of plasma motion (Kouba et al., 2006 and Kouba et al., 2007). We
demonstrate application of the method on the data set collected in 2006, during a period
of exceptionally low geomagnetic and solar activity. Using histograms of horizontal and
vertical velocity components we found prevailing directions of plasma motion
corresponding to specified ranges of velocities. Our preliminary results show how Fregion drift velocities evolve during January - June 2006. Within the analyzed data we
found significant decrease of the daily-maximal horizontal component from winter to
summer 2006.

Introduction — Drift velocity measurement using Digisonde
State of the ionosphere can be monitored using many radio techniques based on electromagnetic wave
reflection and refraction (Davies, 1990, Kohl et al., 1996). Each instrument imposes restrictions in its velocity
determination. Different techniques and their limitations are discussed by Cannon et al. (1991). Regular
ionospheric sounding and monitoring is mainly provided by a wide network of ionosondes. A classical
ionosonde usually measures profiles of the electron density N(h). Digisondes also allow us to measure the
plasma motion at predefined ionospheric heights employing the Doppler shift measurement of the reflected
signal. Principles of the ionospheric drift measurements are described in details by Reinisch et al. (1998). The
term “drift velocity” refers to the motion of ionized particles at a particular height and involves effects from both
the neutral atmosphere through collisions and particle forcing due to magnetic, electric, and gravity fields and
gradients. Special experiments were organised in order to compare drift measurements provided by the
Digisondes and incoherent scatter radars (Scali et al., 1995). These comparative studies found a good agreement
of different techniques in the determination of the apparent velocities. Experimental study of Dyson et al. (1998)
reported new findings about height variation of plasma motion. Vertical plasma drift studies using an incoherent
scatter radar conducted at the Jicamarca Observatory focused on the plasma drift variability with respect to solar
variability. Data indicated that the quiet-time variability of vertical drifts depends on local time, season, and
solar activity. This variability is largest in the dawn-noon sector and during March equinox and solar minimum
periods. The day-to-day variability of the vertical drifts decreases in the afternoon sector and with the increase
of solar activity for all seasons (Fejer and Scherliess, 2001). The ionospheric plasma motion reflects many
processes in the neutral atmosphere and ionosphere including geomagnetic storms, photoionization and
recombination, changes of the electric field, wave propagation, etc. Evidence of the relation between the
formation of the midlatitude trough in the dusk sector and the measured F region drift velocities is reported by
Scali and Reinisch (1995). Data indicate that troughs develop due to an increase in the horizontal westward
velocity component.
As the transmitted signal illuminates a large ionospheric area of several hundred kilometres diameter above
the sounder, the receiving antenna field observes multiple vertical and oblique echoes arriving from the locations
with matching electron density N and local density isocontour perpendicular to the wave propagation vector.
The oblique echoes occur due to ionospheric irregularities disturbing the density contours. Multiple echoes
overlay each other as they arrive at the receiver location and remain inseparable for analysis by conventional
ionosondes. The Digisonde, by means of Fourier spectral analysis distinguishes between individual echoes with
different Doppler frequency shifts. In a classical situation of a large travelling ionospheric disturbance crossing
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the sampling space volume, oblique signals from the opposite sides along the line of travel would have opposite
Doppler shifts. The multi-element antenna interferometry can determine the source location (incidence angle,
azimuth of arrival) for identified echoes.
For practical use, source (reflection) points are graphically interpreted in so called skymap. Identified
source locations can also be used to calculate velocity of the bulk drift of the ionospheric structure across the
sounder sampling area. Routinely used method for drift velocity computation from skymaps called Digisonde
Drift Analysis (DDA) is well documented in Reinisch et al. (1998) and need not to be further discussed here.
The DDA method is implemented in the interactive analysis software tool “Drift Explorer” (Reinisch et al.,
2005) commonly used by scientists.

Skymap processing
Since January 2004 new Digisonde with four cross-loop receiving antennas (Digital Portable Sounder 4,
DPS4) provides routine measurements of plasma motion in the Prùhonice Observatory. Our experience with
manual data control reveals, however, that the DDA method is rarely applicable for routine automatic drift
velocity calculations from the raw data due to the presence of irrelevant reflection points. Therefore, careful
manual skymap control and further point selection is necessary. The DDA method encounters problems
especially when there are multiple-hop Es or F reflections present on ionogram, range of the measured Doppler
frequency shifts is too wide, and velocity distribution across the sounding range is non-uniform. Application of
the DDA method to the raw skymaps in such conditions can lead to incorrect results. Kouba et al., 2006 and
Kouba et al., 2007 propose a method of skymap points selection consisting of three steps: (i) robust selection of
the height range, (ii) setting limits on the Doppler frequency shift, and (iii) setting limits on the incidence angle.
Following section briefly summarizes the proposed procedure.

Height range selection
Reflection points in the ionospheric F-region typically occur above 170 km and below 1000 km (Davies,
1990; Prolls, 2004 among others). However, this height interval can cover not only direct F region reflection
points but usually also multiple-hop reflections that travelled the path between the Earth and ionosphere more
than once. In the drift mode, Digisonde automatically stores reflection points that correspond to an expected
interval of virtual heights. We thus plot the virtual heights of the skymap points as a function of the sounding
frequency to eliminate those points that corresponds to multiple-hop reflection according to the preceeding
ionogram. Occurrence of the sporadic E echo represents another complication. In case of strong Es echoes,
higher ionospheric layers are not well seen or even completely blanketed. In these cases no information about F
region plasma motion can be derived from data.

Doppler frequency shift range
Skymaps frequently comprise two populations of reflection points. The first population consists of a cluster
located around the central part of the skymap. Representative Doppler frequency shifts of such points typically
fall within the more or less narrow interval and form peak around null value on a histogram of Doppler
frequency shifts. Furthermore, the space distribution of frequency shifts shows a bipolar pattern. The
characteristic range of the Doppler shift values and the bipolar pattern of their distribution for the first
population of skymap points remain fairly consistent over a consecutive sequence of skymaps. The first
population is of the primary importance in the determination of the ionospheric plasma motion. Therefore we
select only those skymap points forming a pronounced separated peak around the zero frequency-shift on the
histogram.

Choice of the maximum incidence angle
The DDA method assumes a uniform velocity within the entire region of measurement. In general, plasma
velocity can vary in the ionosphere, therefore pattern of clustered points on a skymap is not always strictly
bipolar. We argue that, for the purpose of evaluating the drift velocity in the space volume above the Digisonde,
the most relevant points are those with the incidence angles close to vertical. However, when we select points
with too small incidence angle, sensitivity of horizontal velocity computation rapidly decreases. In cases with
non-bipolar skymap pattern it is necessary to think over trade-off between maximal incidence angle and
accuracy (sensitivity) of velocity computation. In our analysis we typically use reflection points with the
incidence angles smaller than 20°.

January – June 2006 ionospheric drift measurements
Our database consists of 14 123 corrected F-region drift velocities covering period January – June 2006.
Analysed data represent measurements performed during a period of low solar activity. Such period allows us to
concentrate on the behaviour of the drift velocity during quiet conditions and derive corresponding seasonal
82

KOUBA ET AL.: IONOSPHERIC F-REGION DRIFT …
changes of the plasma motion in midlatitudes.
Data used for our analysis were collected exclusively by the Prùhonice Observatory (geographic
coordinates: 50.0N, 14.6E). The routine regime of the Digisonde DPS-4 is as follows: each 15 minutes an
ionogram is recorded and the F-region critical frequency (foF2) is automatically detected by an ionogramautoscaling procedure. The F-region drift measurement then follows with a delay of 5 minutes. According to the
determined foF2 frequency, sounding frequencies are automatically selected below the foF2 frequency (autodrift
mode). The height resolution is set to 5km and the Doppler shift spectral resolution is 0.195 Hz. Reflection
points then undergo automatic DDA velocity calculation and preliminary results are immediately available on a
web page (http://digisonda.ufa.cas.cz).
For our analysis we first use automatically pre-processed data displayed in a skymap. From the skymap we
choose correct reflection points according to the selection method described above. On the corrected skymap we
apply the least square DDA analysis in order to obtain a corrected drift velocity.

Drift velocity distribution
We independently analyse vertical and horizontal velocity components. Positive vertical velocity refers to
an upward plasma motion, while negative values correspond to a downward plasma transfer. The horizontal
velocity component is always positive and refers to the absolute value of the horizontal plasma motion. We
include all drift measurements recorded during January – June 2006 in our analysis of the velocity distribution,
no data are excluded. Figure 1 illustrates occurrence histogram of the vertical velocity component with the
following parameters; median m=0.06 m.s-1, mean value µ=0.12 m.s-1, and standard deviation σ=9.24 m.s-1. The
histogram well follows the normal probability density function, as we show by a Gaussian fit to the obtained
values. Figure 2 shows a histogram of the horizontal velocity. Horizontal component reaches values in a wide
interval of velocities. The most probable velocity value is around 30 m.s-1 but the median and mean values are
significantly shifted towards higher velocities (m=46 m.s-1 and µ=56 m.s-1).
Vertical velocity histogram indicates that at long time scales there is no prevailing vertical direction of the
ionospheric plasma motion since the most probable value of the vertical drift velocity component is very close to
zero (Figure 1). The vertical drift velocity component reaches rarely values over 20 m/s. Indeed, as seen on the
horizontal velocity distribution (Figure 2), most of the time the plasma motion is bounded to the horizontal
plane.
Let us analyse the properties of this horizontal plasma motion. In the Figure 3, there are four plots of
occurrence histograms of the directions of the drift velocity. Azimuth angle is measured from North (0°)
clockwise. Four plots in Figure 3 refer to different horizontal velocity ranges: all analysed data (14 123 cases –
Figure 3a), data with velocities exceeding 60 m.s-1 (5 092 cases – Figure 3b), data with velocities exceeding 100
m.s-1(1 813 cases – Figure 3c) and, finally, data with velocities over 170 m.s-1 (277 cases – Figure 3d).
Figure 3a shows two well pronounced peaks located at 180° (direction to the South) and at 270° (direction
to the West). On the following plots (Figure 3b – Figure 3d), after removing lower velocities, the Southward
peak rapidly decreases. On the contrary, the Westward peak remains present at all plots. It is evident that the
first peak is mainly formed by slowly moving plasma with velocities below 100 m.s-1. To the formation of the
second peak, however, fast moving plasma contributes significantly. The second peak is clearly developed even
on the histogram containing highest observed velocities.

Figure 1. Vertical velocity-component histogram; Gaussian curve with mean value µ=0.12 m.s-1, standard
deviation σ=9.24 m.s-1.
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Figure 2. Horizontal velocity-component histogram. Median m=46 m.s-1 and mean value µ=56 m.s-1.

Figure 3. (A) Velocity direction histogram for all 14 123 measurements. Velocity direction histogram for
measurements where velocity exceeds (B) 60 m.s-1, (C) 100 m.s-1 and (D) 170 m.s-1.

Figure 4. Seasonal change of the daily-maximum horizontal velocity value for the period Jan-Jun 2006. Daily
ΣKp indices are shown with grey bars on the background.
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Figure 4 shows the seasonal change of the horizontal velocity defined as the maximum value from the daily
sets. It is evident that daily-maximum value decreases during January – June. During January, velocity reaches
values above 200 m.s-1 most of the days. Values of about 250 m.s-1 are not rare. The daily horizontal maximum
decreases till May and then stays approximately at a constant level in the range 100-200 m.s-1. There are also
several irregular points with significantly higher velocities compared to their neighbours. In Figure 4 we also
plot ΣKp (data from the Potsdam Database) representing geomagnetic situation in order to see possible
correspondence of the drift velocity to the geomagnetic activity. During period March – June, irregular points
often roughly correspond to the increase of ΣKp to moderately disturbed values (maximum ΣKp=43).

Conclusion
We demonstrate application of the skymap points selection method for plasma drift determination on the
data measured in period January – June, 2006 at the Prùhonice Observatory. This approach increases reliability
of the drift velocity evaluation and further interpretation. We emphasize the importance of skymap point
selection for determining the correct values of the drift velocity.
Our analysis performed on the data collected during a period of a low solar activity clearly reveals a pattern
of plasma motion during quiet periods. Preferred Southward and mainly Westward plasma motion direction are
well developed within the velocity distribution. Further studies are necessary to confirm these trends.
Acknowledgments. This work has been supported by grant No. IAA 300420504 of Grant Agency of the Academy of
Sciences of the Czech Republic and grant No. 205/06/1267 of the Grant Agency of the Czech Republic.
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[1] In this paper we concentrate on the plasma drift measurement performed by Digisonde

Portable Sounder DPS 4 developed by the UMLCAR, Lowell. Special attention is paid to
the quality control of data acquired prior to drift velocity calculations. Risks of carefree
use of raw Doppler spectra for the plasma motion analysis have been recognized in the
Digisonde community. In this paper we propose improvements of Digisonde drift data
processing for velocity evaluation and provide a detailed step-by step description:
(1) robust height range selection, (2) setting limits on the Doppler frequency shift, and
(3) setting limits on the echo arrival angle. Raw data that passed our quality control were
then used to derive three velocity components of the bulk plasma drift in the ionosphere.
In the paper we discuss, in detail, application of the method on the DPS measurements.
However, this technique can be efficiently applied on any other digital ionosondes drift
data processing.
Citation: Kouba, D., J. Boška, I. A. Galkin, O. Santolı́k, and P. Šauli (2008), Ionospheric drift measurements: Skymap points
selection, Radio Sci., 43, RS1S90, doi:10.1029/2007RS003633.

1. Introduction
[2] The interest in the ionospheric variability has
increased recently, partly due to the role that the ionosphere plays in the Earth’s environment via coupling
processes from above and below and partly due to the
increasing use of telecommunications and satellite navigation systems. The need for information about the
ionospheric state requires monitoring of the ionospheric
plasma behaviour. Special campaigns have been organized in order to obtain information about plasma
motion in the ionosphere [Sedgemore et al., 1998;
Ujmaia et al., 1999] (among others), however regular
Doppler frequency shift measurements of the plasma
motion is necessary. Regular monitoring represents an
important part of the ionospheric database.
[3] The Earth’s ionosphere is a complex natural plasma
system of extreme sensitivity to a variety of phenomena
in the Sun-Earth environment. Changes in the iono-
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spheric conditions are intimately linked with the fluctuations in the electromagnetic and corpuscular radiation
from the Sun as well as with the state of Earth’s neutral
atmosphere. Since the inaugural measurements at
Slough, England, 75 years ago, the ionosphere has been
subject of an intensive research by means of remote
high-frequency (HF) radio sounding. Recently introduced, advanced HF signal analysis allows monitoring
of the ionospheric plasma drifts, which gives us new
information about the processes that control the
dynamic behaviour of the ionosphere. As another wave
of scientific interest in the ionospheric processes rises
due to increasing need of telecommunication and
satellite navigation systems, knowledge of variations in
the ionospheric plasma drifts as functions of height
[Parkinson et al., 1997], latitude, geomagnetic activity
[Scali and Reinisch, 1997], solar cycle, season and local
time becomes a critical issue and enables development of
efficient ionospheric forecast models [Mikhailov, 2005].
Dominant phenomena forcing plasma to move in the
ionosphere are: diurnal variation in the production and
loss of ionization; dayside thermal thermosphere expansion; transport effects due to electric fields, winds
and waves in the neutral atmosphere.

2. Drift Measurement Using Digisonde
[4] Ionosonde measurements are based on the total
reflection of HF waves at locations in the ionosphere
where, for the ordinary wave component, the frequency
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Figure 1. F-region skymap recorded of May 25, 2006,
15:26UT at Pruhonice observatory shows horizontal
location of reflection points. Values of Doppler shifts are
distinguished by different colours. Signals from North
and South part of skymap have opposite Doppler shift.
That situation corresponds to predominantly horizontal
plasma moving in North direction for this case. Velocity
estimation using least squares fitting produces correct
and accurate result. However raw skymaps like this
occur rarely.
of the transmitted wave is equal to the plasma frequency
[Davies, 1990; Kohl et al., 1996]:
sﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
Ne2
:
ð1Þ
wP ¼
e0 m e
where N is the electron density, e is the electron charge,
me is the electron mass and e0 is the free space
permittivity.
[5] When the transmitted signal illuminates a large
area of the ionosphere, the receiving antenna field
observes multiple vertical and oblique echoes arriving
from the locations with matching electron density N (1)
and local isodensity contour perpendicular to the wave
propagation vector. For a perfectly smooth, horizontally
stratified ionosphere only one such location exists, responsible for a single vertical echo. The off-vertical
echoes occur due to ionospheric irregularities disturbing
the density contours. Multiple echoes overlay each other
as they arrive at the receiver location and remain inseparable for analysis by conventional ionosondes. The
Digisonde uses spectral analysis to distinguish individual
echoes with different Doppler frequency shifts. In the
typical scenario of a large or medium scale travelling
ionospheric disturbance (TID) passing the station with
high horizontal velocity of hundreds m/s [Hocke and
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Schlegel, 1996], oblique signals from the opposite sides
along the line of travel of the TID will have opposite
Doppler shifts. Once signals in each antenna are separated by their Doppler frequency using the Discrete
Fourier Transform, the multi-element antenna interferometry can determine the source location (zenith and
azimuth of arrival signal) for identified echoes [Reinisch
et al., 1998].
[6] The actual processing in the Digisonde depends on
the mode of observation. In the ionogram mode, only the
strongest O- and X-mode echoes in each range bin are
recorded together with a coarse Doppler frequency and
angle-of-arrival information. In the drift mode, source
locations are calculated for all detected echoes, usually
for a selectable subset of heights around a strongest echo.
The optimal height selection is discussed in further detail
below.
[7] In the Digisonde drift mode, the graphical presentation of the source (reflection) points is commonly
called a skymap. Figure 1 shows a skymap with the
source points plotted on a horizontal plane so that the
vertical echoes are at the skymap centre. The corresponding values of the Doppler frequency shifts are
distinguished by different colours of the plotting symbols.
Each source point is defined by a specific source location,
Doppler frequency shift, sounding frequency, the wave
mode (O or X) and the echo amplitude. When the
ionosphere is perfectly smooth and horizontally stratified,
all echoes arrive vertically, which makes determination
of the horizontal drift velocity from the line-of-sight
Doppler shift impossible. An important characteristic of
the skymaps is therefore ‘‘source coverage’’ that qualitatively describes distribution of sources over the zenith
angle of arrival. Figure 1 shows a skymap with a good
source coverage, well suited for an accurate calculation of
the drift velocity.
[8] Identified source locations can also be used to
calculate the bulk velocity of the ionospheric structure
over the sounder location. Assuming the phase velocity
of the signal to be the speed of light c, Doppler frequency
shift for the i-th source point is given by:
Di ¼ 2ðki  vi Þf0 =c;

ð2Þ

where ki is a unit vector in the i-th source direction, f0 is
the frequency of the sounding signal and vi represents the
velocity vector in the i-th source location. In an ideal
situation, when plasma moves with a single bulk
velocity, for any choice of at least three linearly
independent source points we obtain the same velocity
that describes plasma motion. In reality, data are
accompanied by noise and plasma motion (velocity
vector v) is not exactly uniform for all source points.
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Figure 2. Demonstration of height range selection for F-region skymaps: (a) Dependence
between virtual height of skymap points and sounding frequency for the raw data. (b) Ionogram
obtained 5 minutes before drift measurement was used for correct F-region reflection points
identifying. (c) Raw skymap contains points corresponding to second reflection. (d) Corrected
skymap contains only correct F-region reflection points which show a bipolar pattern.
Hence, we can determine the velocity vector by a least
squares fit of the source points:
X
e2 ¼
½2ðVN cos Fi sin Qi þ VE sin Fi sin Qi

[10] This technique is commonly referred to as the
‘Digisonde Drift Analysis’ (DDA method) and the
resulting velocity is called the ‘drift velocity’ (see
Reinisch et al. [1998] for more details).

i

þ Vz cos Qi Þfo =c þ Di 2 ;

ð3Þ

where VN, VE, Vz are the velocity vector components
(North, East, and vertical), and Qi and Fi are the zenith
and azimuth angles for signals arriving from the i-th
source.
[9] It is suitable to describe the ionospheric plasma
motion using a single velocity vector v even if the real
situation slightly departs from the condition of uniform
plasma motion used in (3). Value of e2 in equation 3 is
influenced by uncertainty of the measurement. It also
reflects how the real situation deviates from theoretical
assumptions of uniform motion and indicates the quality
of the fit for a particular data set [Potter et al., 2005].

3. Skymap Processing
[11] The DDA method is implemented in the interactive analysis software tool ‘‘Drift Explorer’’ [Reinisch et
al., 2005] commonly used by scientists. The automatic
data processing software is distributed with the University of Lowell Digisondes where it serves for plotting
real-time skymaps and automatical drift velocity computing. Automatically scaled data from a network of
Digisondes are available through the webpage of the
Lowell data centre (http://ulcar.uml.edu/stationmap.
html).
[12] The initial drift observations at Pruhonice revealed
problems in the automatic measurements, which were
caused by the inclusion of multiple Es and 2-hop F
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Table 1. Velocity Components Computed for the Raw and
Corrected Skymaps Presented on Figure 2a
Number of Points
Raw data
Corrected data

680
218

VZ, m/s

VN, m/s

VE, m/s

3.1 ± 15 61.0 ± 45 55 ± 130
20.3 ± 9 69.0 ± 25 220 ± 35

a
More than two thirds of the points on the raw skymap correspond to
second reflection in this case. Velocity estimation using least squares
fitting on the corrected skymaps produces distinctly different results for
the East component here.

echoes, and other erroneous signals with large Doppler
frequency shifts. One may argue that such errors could
have been eliminated by a more appropriate configuration of the Digisonde measurements. Indeed, correctness
of the drift velocity calculated from raw data strongly
depends on settings in the drift control program. In most
cases it is possible to find the optimal settings for any
given individual measurement, depending on current
ionospheric conditions. However, those settings will
not be optimal for some other measurements, and periodic manual interventions in the observational schedules
of the sounder are hardly feasible. Simple manual
measures (e.g., limiting of the height search to a tighter
interval) may lead to a loss of relevant data. Further
enhancements to the intelligent automated measurement
configuration algorithm will have to rely on prediction of
the optimal settings, which increases the risk of completely missing the signal during the most interesting,
unpredictable periods of ionospheric activity. Instead, we
propose to use the nominal settings for all measurements
and process the data with additional steps described
below.
[13] The present paper introduces the solutions for
overcoming the difficulties by selecting appropriate
source points from skymaps in order to obtain correct
drift velocities using the DDA method. Our newly
improved selection method consists of three steps:
(1) robust selection of the height range, (2) setting
limits on the Doppler frequency shift, and (3) setting
limits on the zenith angle. The DDA algorithm is also
part of the off-line interactive analysis software tool ‘‘Drift
Explorer’’ [Reinisch et al., 2005], which we have used to
optimise the drift analysis of the Pruhonice data.
3.1. Height Range Selection
[14] In the drift mode, the Digisonde stores complete
Doppler spectra for each antenna, resulting in roughly
two orders more data compared to the ionogram mode.
In order to limit the data volume, the DPS control
software automatically selects only useful range intervals
for a small subset of operating frequencies. A search
algorithm finds the strongest amplitude within the selected range window and assumes it to be the main echo
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(for either E or F region). The skymaps contain source
points with a wide range of virtual heights, and some of
these ‘‘apparent sources’’ may belong to different propagation modes, i.e., multiple hop propagation. In order to
avoid problem, we first select only those source points
that correspond to reflections taking place in a particular
region of the ionosphere.
[15] Reflection points in the ionospheric F-region
occur above 170 km and below 1000 km. F-layer
parameters are subject to strong fluctuations according
to geomagnetic situation, solar activity and state of the
neutral atmosphere [Prölss, 2004]. Typical values of the
F-layer peak density height ( 200 km – 400 km in
midlatitudes) may change dramatically during geomagnetic storms, passage of travelling ionospheric disturbances etc. Hence, severe restriction of the height range in
the sounding setting may lead to the loss of reflections
while still insufficient to remove source points belonging
to different propagation modes.
[16] Nevertheless, in practice we carry on drift measurement for a narrower height interval according to the
latitude and geomagnetic situation. For our initial F
region studies we had selected the range interval between
150 and 540 km. However, very often this height interval
covers not only direct F region reflections but also
multiple-hop reflections from Es and F layers that
travelled the path between the Earth and ionosphere
more than once. To eliminate these wrong skymap source
points we plotted the virtual heights of the skymap points
as a function of the sounding frequency for comparison
with the preceding ionogram data obtained immediately
prior to the skymap measurement. Then we selected only
those skymap points whose heights correspond to the
height of F-trace on the ionogram.
[17] The reflection height of F region multiple-hop
echoes appears to be above the F region peak. In this
case, it would be possible to automatically select skymap
points corresponding to F region reflections, it means the
lowest group of registered source points. Well defined
sporadic E layers (Es) that often occur around 100 km
altitude can blanket the F layer, and usually produce
multiple Es echoes with virtual ranges that fall in the
height regime of the F layer. The autodrift mode then
misidentifies these echoes as F reflections that are falsely
included in the DDA analysis. Sporadic E layer is
predominantly a summer phenomenon at middle latitudes, however Es also occurs during other seasons.
Multiple Es reflections are often recorded at virtual
heights corresponding to F reflection height interval,
which is the major complication for a simple automatic
selection strategy.
[18] Application of the height selection for F-region
data is demonstrated using an example shown in the
Figure 2. Figure 2a shows the virtual height of the source
points as a function of the sounding frequency. From
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Figure 3. Demonstration of restricting Doppler frequency shift for F-region skymaps:
(a) Sequence of three raw skymaps with time difference 15 minutes. Below skymaps are Doppler
frequency shift histograms. (b) Corrected skymaps contain only points corresponding to central
peak on Doppler frequency shift histograms. On the skymaps we show points corresponding to red
part of the histograms below; (a) all points and for case; (b) only central peak of histogram.
this plot and from the immediately preceding ionogram
(Figure 2b) it is evident that raw skymap data (Figure 2c)
contain multiple-hop reflection points that must be
removed. Once they are removed, the corrected skymap
(Figure 2d) shows different source points distributions.
The velocity components derived from the raw and
corrected skymaps differ significantly as shown in the
Table 1. For the E-region drift measurements, the
height interval from 90 to 150 km was specified; no
multiple echoes fall into this interval and no correction is
required.
3.2. Restricting Doppler Frequency Shift
[19] Skymaps are frequently comprised of two populations of sources. The first population consists of a
cluster located in the central part of the skymap with
small zenith angles. Representative Doppler frequency
shifts of such points typically fall within a relatively

narrow interval and form a peak around zero Doppler
frequency shift on the histogram. Furthermore, the angular distribution of frequency shifts on the skymap
shows a distinct bipolar pattern that corresponds to the
bulk horizontal motion of the ionospheric plasma
structure over the sounder location. The characteristic
range of the Doppler shift values and the bipolar
pattern of their distribution for the first population of
skymap sources remain fairly consistent over consecutive
skymaps.
[20] The second class of sources is characterised by a
higher Doppler frequency shift. This population usually
has no clear pattern of the Doppler frequency distribution
and rarely forms a cluster in the central part of the
skymap, covering the entire sounding range at various
zenith angles. When viewed in a time sequence, this
group shows highly variable, inconsistent behaviour (see
Figure 3).
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Table 2. Velocity Components Computed for the Raw and Corrected Skymaps Presented on Figure 3a
Number of Points

VZ, m/s

VN, m/s

VE, m/s

az, °

Raw data
Corrected data

490
483

Jan 16, 01:50
2 ± 20
4±5

70 ± 130
20 ± 30

120 ± 100
115 ± 25

241
259

Raw data
Corrected data

684
424

Jan 16, 02:05
27 ± 20
2±6

100 ± 140
17 ± 30

360 ± 200
100 ± 40

285
260

Raw data
Corrected data

711
593

Jan 16, 02:20
70 ± 30
15 ± 4

320 ± 70
23 ± 10

90 ± 170
115 ± 20

163
258

a
In the contrast to velocities calculated from the raw data, results for corrected skymaps are similar. Velocity estimation using least squares fitting
to raw data produce incorrect results mainly in cases where is number of corrected points distinctive less then number of points on raw skymap (here
skymaps for times 02:05 and 02:20).

[21] We believe that the first population of radio
sources is of the primary importance to the determination
of the bulk ionospheric plasma motion. The source
points of this population form the cluster with significantly bipolar pattern of the Doppler frequency shifts that
corresponds to the bulk plasma drifts with predominantly
horizontal component.
[22] We think that the second group of radio sources is
related to random external interference present in the
receiver bandwidth that can be powerful enough to
survive amplitude thresholding used for the source
detection in the Doppler spectra. Commonly such interfering radio emissions can be identified by their consistent presence in a particular Doppler line for all ranges,
because they are not associated with the Digisonde pulse.
[23] Inclusion of the radio sources from interferers
distorts calculations of the bulk movement velocity.
Figure 3a shows a sequence of three raw F-region skymaps at 15 minute cadence (top) and corresponding
Doppler frequency shift histograms (bottom). Table 2
lists drift velocities for all three times calculated using
the least squares fitting. Results show large differences in
both amplitude and direction of the drift velocity.
[24] Figure 3b shows selected sources corresponding
to first population for all the three skymaps. It is evident
that the skymap pattern is similar for all three skymaps.
Note that the color scale is different from Figure 3a for a
better readability. Velocity components in Table 2 show
results derived by the least squared fitting for the
corrected skymaps. Quality of the fit is much better for
the corrected data than for raw skymaps, and calculated
velocity components do not vary much with time, as it
should be for a quiet ionosphere (Kp during studied
period is 1-).
[25] In general, it is not difficult to separate these two
groups of points on the skymaps for most cases. We
select only those skymap points forming a pronounced
separated peak around the zero frequency shift on the

histogram (see Figure 3). This selection step is important
for both E and F region drift data.
[26] Configuring drift measurements for a narrower
interval of the Doppler shifts (i.e., larger integration
times) does not eliminate the interferers but rather lets
them fold into the Doppler spectrum at smaller frequency
shift values, thus reducing the errors that they introduce
to the plasma velocity calculations. However, making the
Doppler range too small will leave out possibility of
registering truly high velocities in the ionosphere. Narrowing down the Doppler shift interval also results in
generally longer measurement times and therefore reduced time resolution. Instead, we suggest keeping the
range Doppler shift measurements high enough to accommodate dramatic events during the storm times and
select subsets of observed frequency shifts in the postanalysis by singling out the main peak in the frequency
histogram. In this case the interfering sources appearing
at higher Doppler shifts are effectively eliminated in the
post-processing. Further discussion of the optimal balance for selecting the Doppler measurement settings can
be found below in the section ‘‘F region drift measurements at Pruhonice observatory’’.
3.3. Choice of the Maximum Zenith Angle
[27] Horizontal distance between individual source
points shown on a skymap can reach values of 200 km
in E-region and several hundreds kilometers in the Fregion. The DDA method assumes a uniform velocity
within the entire area illuminated by the transmitted
signal. In general, plasma velocity can vary in the
ionosphere (primarily during disturbed geomagnetic conditions). In that case the pattern of clustered points on a
skymap is not strictly bipolar. We argue that the most
reliable evaluation of the drift velocity above the Digisonde location is achieved by using only those skymap
sources whose zenith angle is relatively close to vertical.
We do realize that selecting sources with smaller zenith
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Figure 4. Demonstration of choice of maximum zenith angle for E-region skymap: (a) Raw
skymap with nonbipolar pattern in north part. (b) Corrected skymap with zenith angles less then
25° shows bipolar pattern which corresponds to the uniform velocity assumption across field of view.
angles reduces the accuracy of horizontal velocity computation that rapidly decreases when zenith angle goes to
zero. When the skymap pattern is not quite bipolar, it is
necessary to think about the trade-off between imposing
a limit on the zenith angle and sustaining the accuracy
(sensitivity) of velocity computation.
[28] Hence, in order to analyze the skymap Doppler
patterns that are far from being bipolar, we select source
points only in a reduced range of zenith angles. In our
analysis we typically use source points with the zenith
angles below 20° for F-region measurements and 30° for
E-region measurements.
[29] Figure 4 illustrates the choice of the maximum
zenith angle for E-region data. Left panel corresponds to
the raw skymap that shows a changing pattern in its
Northern sector. That Northern pattern is the reason why
we select only sources from the central part of skymap,
where the pattern remains bipolar. The right panel of
Figure 4 shows a corrected skymap for which we set
maximal zenith angle to 25°. Comparison of velocities
calculated for the raw and corrected data is shown in
Table 3.
[30] For the most cases, limiting the zenith angle does
not substantially influence results of the F region drift
measurements. Standard setting to 20 or 30 degrees
guarantees good quality of results.
[31] For the E drift measurements we often (over 30%
of cases) register good quality of skymaps with a
consistent pattern across all zenith angles. For the best
quality of calculated drift velocity it is better to use all
points if possible. However, relatively often (20 – 30%)
we register skymaps with a good coverage and large
number of points, but with a changing spatial pattern.
This situation corresponds to a lateral variation of drift

velocity over the observatory location. In such cases,
optimizing the zenith angle limit becomes important.
3.4. F Region Drift Measurements at Pruhonice
Observatory
[32] In January 2004, a Digisonde DPS-4 was installed
in Pruhonice Observatory (geographic coordinates
50.0N, 14.6E). The Pruhonice Digisonde routinely
records ionograms every 15 minutes. The ionogram
autoscaling process ‘‘ARTIST’’ automatically finds the
F region critical frequency foF2. The F-region drift
sounding follows 5 minutes after the ionogram sounding.
We have programmed the DPS to automatically select
four frequencies fi spaced by 200 kHz, with fi < foF2.
[33] The F region drift measurements in Pruhonice are
made with the search interval for potential echoes limited
to 150 to 540 km of the virtual height. Inspection of
ionograms recorded at the Pruhonice Observatory since
1990 reveals that the maximum virtual heights of
signal reflection in the F region exceed 540 km very
rarely. Unfortunately, this selected height interval is wide
enough to frequently accommodate second hop F and Es
layer reflections. Even though it is the strongest echo that
is automatically located in the given search interval, it
may occasionally correspond to the multiple hop mode
of propagation. Decreasing the upper height limit (e.g. to
400 km) might lead to a considerable loss of valid
measurements when the F layer is high. Valid skymap
heights have to be selected manually by referring to
the immediately preceding ionogram to determine the
actual virtual height of the F layer, h’F. While Digisonde
control software automatically selects optimal operating
frequencies for the drift measurements using the autoscaled foF2 value (autodrift mode), the height search
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Table 3. Velocity Components Computed From the Raw and
Corrected Skymaps Presented on Figure 4a

Raw data
Corrected data

Number of Points

VZ, m/s

VN, m/s

VE, m/s

1601
1149

34 ± 4
34 ± 4

44 ± 15
74 ± 10

40 ± 30
41 ± 25

a
Points with small Doppler frequency shift in north part on the raw
skymap decrease amplitude of estimated north velocity component.

interval remains constant for all measurements. A fully
automatic real-time selection algorithm could be devised
that would determine the type of the reflection (ordinary
or multiple) from the autoscaled ionogram and then
avoid ranges that correspond to the multiple reflections.
[34] Since 2004 we have tested several measurement
settings with different Doppler frequency shift ranges
and resolutions:
[35] 1. Originally, the pulse repetition rate was set to
200 pulses per second, corresponding to the coherent
integration time of 5.12 s, Doppler frequency resolution
of 0.195 Hz and Doppler range from 12.5 to +12.5 Hz.
Short integration time has a practical advantage for
campaigns requiring high cadence of measurements
(e.g., under 1 minute). However, raw skymaps acquired
at such wide Doppler range were practically always
contaminated by incorrect sources with higher Doppler
shifts that dramatically affect calculations of the drift
velocity. Applying step 2 to raw skymaps is critically
important in this case.
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[36] 2. By setting the pulse repetition rate to 50 Hz, we
increased the integration time to 20.48 s, with
corresponding Doppler frequency resolution of 0.049 Hz
and Doppler range +3.1 Hz. As we were expecting a
decreased number of sources in this configuration, we
chose to set the height step to 2.5 km instead of original
5 km for a better height resolution of the reported data. In
some cases we obtained skymaps with a good coverage
of correct sources, which guaranteed consistently correct
velocity interpretation. However, such ideal situation did
not occur too often. Besides, measurements at this setting
took longer time to complete and had to be made with
smaller number of repetitions, which consequently meant
worse representation of sources in the skymap.
[37] 3. In our opinion, the optimal setting for the Fregion drift measurement in middle latitudes is: height
resolution 5km, number of heights – 128, rate
100 pulse/s, number of pulses per frequency – 128,
four fixed frequencies. Corresponding Doppler frequency shift spectral resolution is 0.098 Hz and Doppler
frequency shift range is +6.3 Hz. This setting yields
skymaps with good skymap-points coverage and sufficient number of correct sources (in the order of
hundreds). In this case we also need to apply step 2 for
all measurements. Similar settings for the F-region drift
measurements were recommended and used in other
midlatitude Digisonde locations, Athens and Ebro observatories. More information about Digisonde settings and
other technical details can be found on the Digisonde
web page (http://ulcar.uml.edu/digisonde_dps.html).

Figure 5. One-day velocity plot for February 3, 2006, calculated for raw data. (top) Results for
F-region measurements and (bottom) E-region drift velocities.
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Figure 6. One-day velocity plot for February 3, 2006, calculated for corrected data. (top) Results
for F-region measurements and (bottom) E-region drift velocities.
3.5. E Region Drift Measurements
[38] Since May 2005, the Pruhonice Digisonde also
measures E region drifts every 15 minutes, using four
fixed frequencies between 2.0, 2.2, 2.4, and 2.6 MHz.
Our experience shows that the optimal settings are:
height resolution 2.5km, number of heights 256
and pulse repetition rate 50 pulses/s. Resulting Doppler
frequency shift spectral resolution is 0.049 Hz and
Doppler frequency shift range +3.1 Hz. These settings
usually provide us with skymaps with good skymappoints coverage and a sufficient number of correct
sources (in the order of several thousands). In about half
of all measurements we observed the number of incorrect
source points to be sufficiently low, with a negligible
influence on the resulting drift velocity.

4. Discussion
[39] Proper selection of the radio sources on Digisonde
skymaps is critically important for correct interpretation
of drift measurements and for the accurate velocity
estimation. We described a selection method that has
been used to reprocess drift data measured at Pruhonice
Observatory during 2006 (so far we have completed
recalculation of 21,712 F-drift and 13,812 E-drift measurements). Figure 5 shows an example one-day plot of
plasma velocity for February 3, 2006, derived directly
from the raw data with no correction applied. The upper
and lower panels of Figure 5 show F-region drift (auto
mode) and E-region drift velocities, respectively. No

smoothing filters were applied to the data. It is evident
that estimated F-region velocities have markedly larger
fit errors indicating presense of noise, and velocity
values rapidly fluctuate with time.
[40] Figure 6 represents the same data set for February
3, 2006, but with the skymaps reprocessed using the new
selection method. As in the previous Figure 5, the upper
panel corresponds to the F-region drift, while the lower
panel shows the E-region drift. Clearly, the standard
deviations represented by the error bars have significantly decreased. Here we observe a continuously changing
velocity with only few exceptions. Occasional outliers
are caused by particular conditions (low skymap coverage, fewer reflection sources).
[41] Comparison of E-region measurements calls for a
more detailed explanation. We record the E-region drifts
at fixed frequencies (2 –2.6 MHz) during the entire day
regardless of the possibility for presence of the E or Es
layer. As seen in the lower panel of Figure 5, incorrect
velocities do occur when the E or Es layer is not present
or its critical frequency falls below 2 MHz, the first
measurement frequency. When all of the sounding frequencies are above the E-layer critical frequency (foE),
some sources can still be selected for the skymap, but
derived velocity would have no physical meaning. Skymaps for all such cases contain only noise and should be
removed in selection process (step 2). Correspondingly,
only those measurement periods in the E region are
significant when the sounding frequency can be reflected
by ionospheric layer. Comparison of the lower panels in
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Figures 5 and 6 shows that standard deviations of
velocities estimated from raw data are slightly larger
then those estimated from the corrected data. For all
valid measurements (when the sounding frequencies
were below foE), the vertical velocity components are
not affected much by the reprocessing, whereas horizontal components display significant differences between 7
and 11 UT for this particular day. In general, reprocessing of the E region measurements have smaller effect
compared to the F-region measurements.

5. Summary
[42] Our method represents a suite of techniques that
improve quality of data used for analysis of the ionospheric plasma drifts based on Digisonde measurements.
Step by step, we choose only relevant reflection sources
detected by the Doppler skymap technique in order to
describe the representative bulk plasma motion across
the sounder location. Our selection method is based on
robust height range determination, setting limits on the
Doppler frequency shift, and setting limits on the echo
arrival angle.
[43] The method in its present state requires manual
exclusion of the irrelevant reflection sources that are
entering the standard ‘‘DDA’’ analysis. Therefore, it
cannot be applied routinely for unattended processing
of the Digisonde measurements. However, it is very
useful when accurate and robust results are required.
We have demonstrated the importance of the careful
source selection. We have also shown that the resulting
velocity can be strongly affected by using an incorrect set
of reflection sources for the DDA analysis.
[44] The proposed method consists of three steps.
Their application on the raw data may significantly affect
resulting estimated velocity since it eliminates incorrect
reflection points. Step 1, selection of valid reflection
heights, is absolutely necessary during the summer when
probability of the Es layer occurrence is high. Importance of removal of multiple F-reflections increases
mainly during the night when focusing conditions can
favor the second hop propagation in the F layer.
[45] Steps 2 and 3, limiting Doppler frequency shifts
and zenith angles, can be important depending on the
Digisonde measurement settings. Our experience shows
that our standard setting, which is also frequently used
by other mid-latitude stations, benefits from Steps 2 and
3 filtering. In most cases 2nd step of the selection
procedure is especially important for obtaining correct
results in the F-region. As for the E-region measurements, an optimal choice of the automated selection
parameters can be achieved during particular periods of
daytime that results in a low number of incorrect source
points (about 20 –30% of measurements). During such
periods of time, velocities estimated from raw data and
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reprocessed filtered data are certainly similar, as in the
Figure 5 and 6.
[46] Ionospheric drift measurements have been performed using different equipments (Dynasonde, Ionosonde, EISCAT etc.). Comparison of the plasma motion
estimation measured by Dynasonde and EISCAT shows
good agreement [Sedgemore et al., 1998] in polar region.
Also a fair agreement between F-region drift measurements using ionosonde and incoherent scatter radar at
magnetic equator [Woodman et al., 2006] has been
reported. Observations of F-region drift measured using
DPS and CADI ionosondes however shows substantial
differences between the vertical and horizontal drift
velocities [Morris et al., 2004]. Our paper shows the
possibility of the improvement of the data reliability. We
hope our results will rejuvenate ionospheric plasma
motion research using the HF skymap/drift technique.
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Abstract
Regular measurement of plasma motion brings new important information about the state of the ionosphere. Our
contribution is focused on the ionospheric plasma motion at the height range 90 km - 150 km (corresponding to the
E-region ionosphere). Study involves observations from midlatitude ionospheric station Pruhonice (50N, 14.6E)
using DPS4 equipment during period of low solar activity (2006-2007).
Raw data are manually checked and controlled using skymap points selection method [1] consisting of
robust reflection height range selection, setting limits on the Doppler frequency shift, and restriction of the echo
arrival angle. During summer periods of 2006 and 2007 we performed special campaigns of 'Es drift' measurement.
Together with standard E measurement (2-2.6 MHz) we recorded plasma motion each 15 minutes also in a higher
frequency window (3.2 - 4.7 MHz).
Our results show different behavior of plasma motion in the 'E' and 'Es' layers. This fact confirms drift
velocity height dependence in the interval 90 - 150 km and calls for careful interpretation of the E-drift during
presence of Es layer.

1. Introduction
Since January 2004 new Digisonde with four cross-loop receiving antennas (Digital Portable Sounder 4,
DPS4) provides routine ionospheric measurements in the Průhonice Observatory. Digisonde DPS4 records an
ionogram every 15 minutes, except special campaigns of higher sampling rate. Ionogram autoscaling process
“ARTIST” automatically finds the F-region critical frequency foF2, from which convenient sounding frequencies
are calculated for F-region drift measurements [3] (it follows routinely 5 minutes after the ionogram sounding).
Therefore, sounding frequencies vary from measurement to measurement according to critical frequency foF2.
Since May 2005, the Pruhonice Digisonde also measures E-region drifts every 15 minutes (9 minutes
after the ionogram sounding), using four fixed frequencies between 2.0 and 2.6 MHz. On the contrary to the
autodrift setting, E region sounding frequencies do not depend on critical frequency: they are set and fixed for all the
sounding campaign.
Drift measurement does not make sense when critical frequency falls under the sounding frequency of a
given layer, hence E-region drift measurement at frequencies 2.0 - 2.6 MHz operates only during day-time. However,
measurement was extended to night-time due to occurrence of the sporadic E layer. Thanks to this extension we
have begun to concentrate also on the dynamics of Es layer. Regarding to frequent occurrence of Es layer in
midlatitudes during summer the following question can arise: Are the drift measurements for E-layer affected by
occurrence of Es layer?
During summer 2006 a special campaign for monitoring drifts in Es layer was performed. Driftmeasurement on a higher sounding-frequency window 3.2-4.7 MHz was run every 15 minutes in addition to the
standard E-region drift measurement.
Critical frequency of the E-layer exceeded 3.2 MHz above Průhonice observatory during campaign
period only seldom, around diurnal maximum of foE. Limits of sounding-frequency windows were chosen on the
basis of foE behavior pattern in midlatitudes during summer 2005. Therefore, occurrence of Es layer during daytime drift measurement in the lower frequency window in most cases corresponds to E-layer echoes on the ionogram.

Within occurrences of the Es layer with the critical frequency above 3.2 MHz successful measurements
corresponding to Es echoes on the ionogram (‘Es drift’) were found.

2. Two sounding frequency windows regimes
Use of two sounding-frequency windows setting in dependence on actual foE and foEs values leads to
the following measurement regimes:
• without Es occurrence
• A) foE < 2 MHz – no successful drift measurement for heights 90-150 km; typical night situation
without Es (winter)
• B) 2 MHz ≤ foE < 3.2 MHz – successful E drift measurement in the lower sounding-frequency
window; typical day-time without Es
• C) foE ≥ 3.2 MHz – successful measurement of E-drift on both frequency windows; day-time with
highest foE
• with Es occurrence
• foE < 2 MHz
• D) 2MHz ≤ foEs < 3.2 MHz – successful ‘Es drift’ measurement in the lower frequency
window; day-time situation with inexpressive Es occurrence
• E) foEs ≥ 3.2 MHz - successful ‘Es drift’ measurement in both frequency windows;
typical night-time situation with Es occurrence
• 2 MHz ≤ foE < 3.2 MHz
• F) 2MHz < foEs < 2.6 MHz - E drift measurement in the lower frequency window can be
affected by both E and Es reflections; no successful drift measurement in the higher
frequency window
• G) 2.6MHz < foEs < 3.2 MHz - successful E drift measurement in the lower frequency
window; day-time situation with inexpressive Es occurrence
• H) foEs ≥ 3.2 MHz - successful E drift measurement in the lower frequency window and
successful ‘Es’ measurement in the higher frequency window; typical day-time situation
with Es occurrence
• I) foE ≥ 3.2 MHz - successful E drift measurement in the lower frequency window, measurement
in the higher frequency window can be affected by both E and Es reflections.
Each drift measurement is represented by a unique skymap. According to the skymap points selection
method [1] we select appropriate points from these skymaps in order to calculate correct drift velocity estimates
using the DDA method [2]. We thus obtain corrected drift velocity history graphs.

3. One-day drift measurement
An example of one-day velocity plot in the presence of Es layer is shown in Figure 1. For Jun 25 2006
there are measurements for the lower sounding-frequency window plotted by solid dots and for the higher soundingfrequency window plotted by light dots. Evolution of critical frequencies foE and foEs during Jun 25 2006 is
represented in Figure 2. Each measurement of foE and foEs values corresponds to specific measurement regime
described above. Time intervals mark availability of particular measurement regimes. Sporadic E-layer occurs
during whole studied day.
Critical frequency of E-layer gets inside the lower sounding-frequency window (exceeds 2.0 MHz)
shortly after 4 a.m. and falls under 2.0 MHz around 6 p.m. Therefore, before 4 a.m. and after 6 p.m. drifts are
measured in ‘night-regimes’ D and E (see above); drift in the Es layer is respectively registered only in the lower
frequency window or in both frequency windows. Measurement regime H (see above) occurs most of the time
between 4 a.m. and 6 p.m. In the time interval between 11 a.m. and 13 p.m. there can be measurements in the higher
sounding-frequency window ‘mixture’ between E and Es drifts. In that time interval it is necessary to be careful in
interpretation of drifts measured in the higher frequency window.

Figure 1. One-day E-region drift velocity components for Jun 25, 2006. Measurements for the lower soundingfrequency window (2-2.6 MHz) are plotted by solid dots and for higher sounding-frequency window (3.2-4.5 MHz)
are plotted by light dots. Three levels of dot magnitude indicate quality of measurement.

Figure 2. Critical frequencies foE and foEs for Jun 25, 2006. Particular measurement regimes indicate characters
below plot.
In the time interval 0-2 a.m. good-quality Es skymaps are registered in both sounding-frequency
windows. Es drift velocity has practically the same behaviour for both frequency windows measurements. After 2
a.m. the critical frequency foEs is close to 3.2 MHz and subsequently it falls below 3.2 MHz, thereupon correct
measurements are only those for the lower frequency window. One can see an interesting situation between 6 a.m.
and 11 a.m. – drift measurements work in regime H, the lower frequency window corresponds to E-drift
measurements and higher frequency window corresponds to Es-drift. During that time interval there is a sufficient
number of good-quality measurements for both frequency ranges. E and Es drift velocities show expressive
differences in that time interval. Measurements demonstrate distinctively different dynamics of Es layer and the rest
of the E-region height-interval.

Between 11 a.m. and 6 p.m., most skymaps are characteristic by a low number of reflection points and
reflection points are cumulated in a small cloud for the higher frequency window. That leads to the poor quality of
the estimated Es-drift velocity value in that time interval. After 6 p.m., there are enough good-quality measurements
again for both frequency windows. All results describe Es-drifts in this case and show a consistent behaviour.

4. Discussion
Our results show height dependence of drift velocity in the E-region interval, especially in the presence
of the Es layer. During summers 2006 and 2007 we performed special drift measurements campaign. For E-region
we recorded plasma motion each 15 minutes on two frequency windows.
Analysis of the drift motion in two different sounding-frequency windows shows consistent behaviour
during night time (Fig.1) while during day time plasma motion can be significantly different in each window (Fig.1).
However, significant differences can be found in quality of measurements.
Proposed two frequency-window E-region drift measurement method enables us to successfully register
drifts in both E and Es layers. During all the day we used proposed unchanging two frequency-window setup.
Diurnal dependence of foE and foEs values implicate different measurement regimes during the day.
Even though the resulting skymaps are not always of good-quality, such routine measurement regimes
represent an important source of information about the dynamics of the E region ionosphere and bring new pieces of
information about sporadic E layer formation and its behaviour. Differences of the plasma motion confirm different
dynamics of E and Es layers.
We also demonstrate that whenever the Es layer occurs it is necessary to be careful in interpretation of
the traditional single-sounding-frequency-window E-drift measurement.
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Ionosondes underwent signiﬁcant improvements since their invention in 1924 (Breit and Tuve, 1926).
At the beginning, ionospheric sounders measured only vertical proﬁle of electron concentration.
Contemporary modern digital ionosondes usually provide ionospheric drift measurement as a part of
the routine monitoring in addition to the classical vertical ionospheric sounding (ionogram measurement). Ionospheric plasma motion monitoring has a large potential to improve our understanding of an
ionospheric dynamics. However the measurement quality is highly variable. In this paper we deal with
conditions and assumptions necessary for the correct drift velocity estimation, particularly differences
in measurements for E and F regions. Correct and accurate drift velocity estimation requires recording
of a sufﬁcient number of reﬂection points during the measurement. We discuss how to obtain good
quality drift data and how to estimate data quality. Large number of recorded drift measurements are
eliminated from further use for drift velocity estimation due to low number of detected reﬂection
points. Our analysis done for a large dataset strongly supports the idea that even low number of
recorded reﬂection points may indicate an expressive horizontal stratiﬁcation of the ionosphere. For
our study we used drift data collected in 2006 from a mid-latitude station Pruhonice. Data were
collected during a period of low geomagnetic and solar activity. We show statistical properties of drift
velocity components for both E and F regions. We illustrate the inﬂuence of geomagnetic activity on
drift velocities on maximal daily value of F region horizontal component (geomagnetic activity is
represented by Kp). We also show statistics for poor-quality data associated with horizontal stratiﬁcation of ionosphere.
& 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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1. Ionospheric drift measurement
Ionosphere and its variability are studied mainly by means of
ground based instruments. Under the International Geophysical
Year (IGY 1957–58) scientiﬁc project, a worldwide network of
observatories for vertical ionospheric sounding was built up for
measurements during a period of maximum solar activity. Some
of these observatories continue regular ionospheric monitoring
up to now and provide excellent occasion for ionospheric study.
A classical ionosonde usually provides regular measurement
of height proﬁles of the electron density N(h). Most of the radio
techniques used for regular monitoring of state of the ionosphere
are based on electromagnetic wave reﬂection and refraction
(Davies, 1990; Kohl et al., 1996). Besides measurement of electron
density proﬁles (registration of the time of ﬂight of the reﬂected
radio signal), some equipments provide additional information
about plasma motion at a speciﬁed height of the ionosphere. The
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most common technique used for detection of ionospheric plasma
motion is measurement of the signal Doppler shift. Sounding
techniques, used for plasma drift measurement, and their limitations are discussed for instance by Cannon et al. (1991).
Changes in the ionospheric plasma motion have impacts on
global positioning system via generation of scintilation effects
(see for instance Beach and Kintner (2001)). Despite relatively
easy principle of the ionospheric plasma drift measurement
registration of the successful plasma drift is not always guaranteed. Sounding techniques encounter many limitations in the
plasma motion determination and they are not able to attain
always the desired accuracy and/or provide continuous data.
Hence attempts have been made to determine ionospheric drift
from models using measurements of other parameters.
Studies of Buonsanto (1990) and Richards (1991) try to answer
how best to relate the height change to a plasma drift. Fejer et al.
(2008) introduced empirical model for quiet time equatorial
F region vertical plasma drift. The model describes diurnal
and seasonal variability of equatorial ionospheric drift at a height
600 km as it is derived from ﬁve years of ROCSAT-1 observations.
In mid-latitudes, Sojka et al. (2001) determines the induced
plasma drift via its effect on the height of the F layer peak by
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measuring the F layer height and the corresponding critical
frequency. The induced plasma drift is attributed to the meridional neutral wind. Review of empirical, theroretical and numerical
model results in low-latitudes ionosphere can be found in Fejer
(1997).
In general, most of the work regarding ionospheric plasma
drift has been done in low-latitudes. For instance, seasonal and
diurnal patterns of plasma drift components were reported by
Fejer (1997) and Stolle et al. (2008), changes of vertical plasma
motion during Sudden Stratospheric Warming events were
reported by Fang et al. (2012) and Fejer et al. (2010).
This paper brings new longer-term study of the plasma drift
behavior under quiet conditions during whole year in midlatitudes and provides its seasonal statistics. The known dependence of the number of reﬂection points on the state of the
ionosphere has not yet been discussed before using the whole
year data. Knowledge of seasonal dependence of measurement
quality tells a priori whether drift measurements would be
successful. This is necessary for determination of quiet time
ionospheric drift seasonal course.
Parkinson and Dyson (1998) focused mainly on the E region
drift measurements in their work. They provided review of
different drift measurement techniques. The most common technique now is a drift measurement provided by Digisonde
(Reinisch et al., 1998). Besides that in the history, other techniques like closely spaced receivers using similar fades (Wright,
1971), radio wave detection of the same Es patches by spaced
sounders (Ovezgel’Dyyev, 1972) and oblique back-scatter sounding (Wilson, 1971) were also used. During 1994–1995 at midlatitude Beveridge station several special campaigns Es drift
detection using Digisonde 256 (Parkinson and Dyson, 1998) were
realized. Four frequencies in the range between 3.9 and 4.7 MHz
for sounding at different levels of height (between 95 and
125 km) were used. Authors found semi-diurnal and seasonal
variations in drift velocity and they also looked into statistical
properties of measured velocity. For all campaigns, mean values
of vertical velocity component is close to zero. Value and direction
of horizontal component show signiﬁcant seasonal variation. In
the paper, they also discuss quality of drift measurement, which is
controlled by the number of detected reﬂection points, integration time, etc. According to their study, the best measurement for
F region was obtained during occurrence of spread. In case of
E region monitoring, specially for Es measurement, the best
results are recorded in case of patchy, cloud-like property of the
layer. For the smooth, horizontally stratiﬁed isoionic surfaces of
the day-time E region they typically detect only few echoes.
The term ‘‘drift velocity’’ refers to the motion of ionized
particles at a particular height and involves effects from both
the neutral atmosphere through collisions and particle forcing
due to magnetic, electric, and gravity ﬁelds and gradients. Special
experiments were organized in order to compare drift measurements provided by the Digisondes and incoherent scatter radars
(Scali et al., 1995). These comparative studies found a good
agreement of different techniques in the determination of the
apparent velocities. Experimental study of Dyson et al. (1998)
reported new ﬁndings about height variation of a plasma motion.
Based on the measurements at Casey, Antarctica, they found that
the drift velocity component perpendicular to the geomagnetic
ﬁeld increases rapidly through the bottom of the E region
(170 m s  1 at 95 km compared to 800 m s  1 at 110 km). Vertical
plasma drift studies using an incoherent scatter radar conducted
at the Jicamarca Observatory focused on the plasma drift variability with respect to solar variability. Data for mid-latitudinal
station Pruhonice indicate that the quiet-time variability of
vertical drifts depends on local time, season, and solar activity
(Kouba et al., 2007). This variability is largest in the dawn–noon
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sector and during March equinox and solar minimum periods. The
day-to-day variability of the vertical drifts decreases in the afternoon sector and with the increase of solar activity for all seasons
(Fejer and Scherliess, 2001). The ionospheric plasma motion
reﬂects many processes in the neutral atmosphere and ionosphere due to coupling between neutral and ionized particles.
Hence, it provides information about geomagnetic/ionospheric
storms, photoionization and recombination, changes of the electric ﬁeld, wave propagation, etc. Scali et al. (1995) evidenced the
relation between the formation of the mid-latitude trough in the
dusk sector and the measured F region drift velocities. Recently
analysis of the drift data in mid-latitude ionospheric regions in
quiet conditions was done on data from Pruhonice (Kouba et al.,
2007) and on data from equatorial Parit Raja station (Bin Ahmad
et al., 2010).
There are also other digital ionosondes that are able to
measure ionospheric plasma drift on the same principle of the
total reﬂection of the electromagnetic wave from ionospheric
plasma. Using Canadian Advanced Digital Ionosonde (CADI) one
can obtain qualitatively similar information about the ionospheric
drift velocity. Morris et al. (2004) analyzed jointly measurements
provided by DPS and CADI at the polar cap station Casey. They
found that the CADI and DPS F region drift velocities derived
nearly simultaneously are different, with the DPS velocities being
consistently higher. They link the F region drift velocity discrepancies between the two ionosondes to different antenna ﬁelds
and sounding heights; analysis techniques; and instrumental
characteristics.
Scherliess and Fejer (1999) presented global empirical model
for the quiet time F region equatorial vertical drifts. They found
that during solar minimum, the evening prereversal velocity
enhancement exhibits only small longitudinal variations during
equinox with amplitudes of about 15–20 m s  1, it is observed
only in the American sector during December solstice with
amplitudes of about 5–10 m s  1, and is absent at all longitudes
during June solstice. The solar minimum evening reversal times
are fairly independent of longitude except during December
solstice. During solar maximum, the evening upward vertical
drifts and reversal times exhibit large longitudinal variations,
particularly during the solstices. In this case, for a solar ﬂux index
of 180, the June solstice evening peak drifts maximize in the
Paciﬁc region with drift amplitudes of up to 35 m s  1, whereas
the December solstice velocities maximize in the American sector
with comparable magnitudes. The equinoctial peak velocities vary
between about 35 and 45 m s  1. The morning reversal times and
the daytime drifts exhibit only small variations with the phase of
the solar cycle. The daytime drifts have largest amplitudes between
about 0900 and 1100 LT with typical values of 25–30 m s  1.
It is important to study behavior of ionosphere in quiet
conditions for correct interpretation of drift data obtained during
different extraordinary events (solar, geomagnetic induced disturbances etc.). Using measurements recorded during quiet time
it is possible to establish general quiet-time drift pattern deﬁned
by statistical parameters of drift velocity components. Such quiettime drift pattern involves diurnal, seasonal and annual variability of the drift amplitudes and its prevailing direction. Detail
knowledge of the ionospheric drift is important for human
activities. Changes in the ionospheric plasma motion have
impacts on global positioning system via generation of scintilation effects (see for instance Beach and Kintner (2001)).
Being coupled into the magnetosphere and neutral atmosphere, the ionosphere is strongly affected by many processes
above and below. Hence the ionosphere forms a very dynamic
system that reﬂects features like neutral winds, atmospheric
tides, motion due to electric and magnetic ﬁelds, auroral particles
at high latitudes etc. All the ground based techniques for plasma
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drift monitoring suffer from their limitations. Most of them lay in
the fact that we are not able to distinguish between the effects,
hence the drift data represents only a resulting plasma motion. In
the E layer ionospheric plasma (collision dominated region)
behavior is controlled by the neutral particle motion, while in
the F region the resulting plasma drift is driven by electric and
magnetic ﬁelds (ExB drift).
According to local ionospheric conditions the incidence electromagnetic signals pass through, reﬂect or scatter from the
ionosphere. The antenna of the receiver registers both reﬂected
and scattered signals from the ionosphere. However, the scattered
signals are several orders weaker that the reﬂected (Kohl et al.,
1996). Hence, the plasma drift measurement provided by regular
Digisondes involves only reﬂected signals.

2. Digisonde drift measurements and velocity estimation
Digisonde plasma drift measurement is based on reﬂection of
the electromagnetic wave from ionospheric plasma (frequency of
the transmitted pulse is equal to the plasma frequency at the
reﬂection point (Davies, 1990). The receiving antenna ﬁeld
observes echoes from both vertical and oblique directions arriving
from the reﬂection points locations. Echoes from oblique directions occur due to ionospheric irregularities disturbing the electron density contours. Fig. 1a (adopted according to Reinisch et al.
(1998)) represents returning echo after being reﬂected by the
ionospheric plasma. Each returning signal has a different Doppler
frequency shift if the structure moves with velocity vD. Fig. 1b
demonstrates how the situation changes when the ionosphere is
horizontally stratiﬁed. In such a situation the receiver registers
the echo only from a very limited area around the vertical
reﬂection point. Other non-vertically transmitted signals are
reﬂected out of area where receiving antenna ﬁeld is situated.
The Digisonde software uses spectral analysis to distinguish
individual echoes with the different Doppler frequency shifts. The
multielement antenna interferometry is able to determine parameters of the arriving wave from reﬂection source (incidence
angle, azimuth of arrival and polarity) for the identiﬁed echoes
(Reinisch et al., 1998).
Detected reﬂection points are usually graphically interpreted in
SKYmaps. All the identiﬁed reﬂection points are plotted in a
horizontal plane. Vertical echoes appear in the center of the SKYmap. Corresponding values of the Doppler frequency shifts are
usually distinguished by different colors of the plotted symbols.
Identiﬁed source locations can be further used to calculate the bulk
velocity of the ionospheric plasma structure over the sounder
location. In an ideal situation, when the plasma moves with a single

Fig. 1. (a) (adopted according to Reinisch et al. (1998)) Returning echo after being
reﬂected by the ionospheric plasma. Each returning signal has a different Doppler
frequency shift if the structure moves with velocity vD. (b) Returning echo from
horizontaly stratiﬁed ionosphere. Receiver registers echo only from a very limited
area around the vertical reﬂection point. Other non-vertically transmitted signals
are reﬂected out of area where receiving antenna ﬁeld is situated.

bulk velocity (in that special case the pattern of SKYmap points is
bipolar), we can determine a velocity vector by a least squares ﬁt of
the SKYmap points. This technique is commonly referred to as the
‘‘Digisonde Drift Analysis’’ (DDA method) and the resulting velocity
is called the ‘‘drift velocity’’ (see Reinisch et al. (1998) for more
details). It is necessary to emphasize here the fact that drift velocity
estimation based on DDA method has signiﬁcant assumptions. First,
the DDA method estimates a unique velocity vector across the
region of measurement. It means that all the recorded reﬂection
points are used in the drift velocity vector ﬁtting. In a real ionosphere, the drift velocity can be described using a 3D vector ﬁeld.
Usually it is possible to approximate the local situation over the
sounder by a unique velocity vector. Unique (or similar) drift
velocity vectors across the measured region produce SKYmap with
the bipolar pattern.
Area with positive points passes across ‘‘zero’’ points to a
negative area. Assuming a predominant horizontal velocity component, the reﬂection points in some direction from a sounder
location have a negative Doppler shift. Amplitude of the Doppler
shift depends on a distance between the reﬂection point and the
sounder location for speciﬁc azimuth. Registered Doppler shift is
related to the line-of-site velocity of the echo source (Reinisch
et al., 1998). Fig. 2 represents successful drift velocity measurement with bipolar pattern. On the SKYmap, reﬂection points are
distributed in a sufﬁciently large area (reﬂection signals involve
non-vertical echoes). On the map we see dominant bipolar
pattern with zero Doppler shift close to the SKYmap center.
Generally, increasing Doppler shifts from distant regions are
registered in the prevailing motion directions while from the
distant regions situated perpendicular to the dominant plasma
motion the Digisonde registers signals with small Doppler shifts.
For reﬂection points close to a vertical direction the Doppler
shift approaches zero (for predominantly horizontal velocity
vector). SKYmaps with a bipolar pattern and a sufﬁcient number
of the reﬂection points are easy to interpret and the DDA method
estimates the drift velocity accurately in this case (Kouba et al.,
2008). The DDA is a very efﬁcient method, however it meets
problems with velocity estimation in such cases when the
SKYmaps have a non-bipolar character. There are both a ‘‘pure

Fig. 2. Successfull drift velocity measurement with dominant bipolar pattern with
zero Doppler shift close to the SKYmap center. Reﬂection points are distributed in
a sufﬁciently large area of SKYmap (reﬂection signals involve non-vertical echoes).
Measurements, recorded on 15 May, 2005, at 19:55 UT, represents measurements
during geomagnetic storm (SKp ¼ 34). Number of detected echo points is 1750 in
a frequency window 2.7–3.7 MHz, horizontal speed vH ¼ 346 m s  1, vertical speed
vZ ¼ 40 m s  1. (For interpretation of the references to colour in this ﬁgure legend,
the reader is referred to the web version of this article.)
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positive’’ aside from a ‘‘pure negative’’ clouds on the SKYmap and
a motion in the ionosphere over the sounder is difﬁcult to
interpret. In such cases the DDA method estimation fails. Hence,
it is impossible to approximate the velocity in the area over the
sounder as just an unique velocity vector. In such situation
calculation is complicated and requires 2D or 3D approach.
Fundamental assumption of the DDA method is a detection of
the reﬂection signals from the oblique directions as it is theoretically sketched in Fig. 1a. For a perfectly smooth, horizontally
stratiﬁed ionosphere and a given sounding frequency only one
reﬂection point exists, responsible for a single vertical echo as it is
seen in Fig. 1b. For the illustration, we present two days of
ionospheric plasma drift measurement jointly with preceding
ionograms. Such pairs clarify plasma motion together with the
ionospheric stratiﬁcation interpreted from ionograms.
Within data recorded during quiet time we have selected two
representative days when the drift measurements are successful and
on the contrary when detected Doppler signals do not allow
interpretation. Fig. 3 shows selected pairs of SKYmaps and preceding
ionograms on 22 February, 2006, at 00:35:41 UT. Fig. 4 demonstrate
corresponding situation on 17 September, 2006, at 14:06:17 UT.
Drift velocity components together with SKYmaps and ionograms
are available in the Appendix.ppt ﬁle. Both days are qualiﬁed as
geomagnetically quiet characterized by SKp¼23þ, Dstmin ¼ 24 nT,
SSN¼0 and f10.7¼76  10  22 W m  2 Hz  1 on 22 February, 2006,
and SKp¼20þ , Dstmin ¼  18 nT, SSN¼15 and f10.7¼78 
10  22 W m  2 Hz  1. Solar and geomagnetic indices are taken from
the databases http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/indices.html and
ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/.
On analyzing SKYmaps and ionograms together it is evident
that occurrence of SKYmaps with well pronounced bi-polar
pattern strongly correspond to measurement of spread conditions
in the ionosphere. This fact is clearly seen in the sequence of
whole day measurement on 22 February, 2006, at 00:35:41 UT.
Day 17 September, 2006, at 14:06:17 UT represents completely
different situation when the ionosonde registers very nice,
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smooth, well expressed echo from the ionosphere. During drift
measurement following the ionogram record the Digisonde registers very few reﬂection points located in limited cloud close to
the vertical direction. It is generally accepted that such ionograms
characterize the well horizontally stratiﬁed ionosphere.
The off-vertical echoes occur due to the ionospheric irregularities disturbing the density contours. Theoretically, three spatially separated reﬂection points are sufﬁcient for the velocity
vector calculation. Practically, as the DDA method searches for the
best ﬁt of the velocity vector for all measured reﬂection points,
the velocity estimation is more accurate and robust for SKYmaps
with the reﬂection points which are disturbed in a wide area.
SKYmaps with the reﬂection points accumulated only into a
small cloud located vertically over the sounder produce inaccurate estimations. Therefore, for a robust result of the drift
measurement, it is optimal to observe the disturbed ionosphere
with undulated boundaries or cloudy structures. Such a case
guarantees plenty of reﬂections from a wide oblique area. Some
recent works interpreted the drift data where velocity estimation
was only based on reﬂections registered from less than 100
reﬂectors. Moreover, absence of any reﬂection points on the
SKYmap was sometimes incorrectly interpreted as a null velocity.
However, the drift measurement can be interpreted as a null
velocity only in a case of registering reﬂections from different
directions with Doppler shift values close to zero.
Absence of any reﬂections can indicate the fact that the actual
ionospheric plasma stratiﬁcation or structure is inconvenient for
the discussed drift measurement and we are not able to obtain
any information about plasma motion. For the registration of a
sufﬁcient amount of the reﬂection points there are also important
factors like local geological and geographical conditions in the
locality around antenna ﬁeld, measurement setting, and a precise
construction of the antenna ﬁeld. Permanently missing or incorrectly detected reﬂection points may indicate a problem of this
type. Small number of detected reﬂection points or their absence
can be also result in an incorrect choice of sounding frequency

Fig. 3. Pair of SKYmaps and preceding ionograms on 22 February, 2006, at 00:35:41 UT. Geomagnetic situation: SKp ¼23 þ , Dstmin ¼  24 nT, SSN ¼ 0 and f10.7 ¼ 76.10  22
W m  2 Hz  1. In autodrift mode, 745 reﬂection points were detected using sounding frequency range 1.88–2.52 MHz. Corrected SKYmap contains 640 reﬂection points
in the height range 290–430 km. DDA method estimated velocity components: vN ¼ 31 79 m s  1, vE ¼ 172 7 18 m s  1, vz ¼ 307 2 m s  1. Ionogram represented by SAO
Explorer (details can be found on http://ulcar.uml.edu/digisonde-manual.html). (For interpretation of the references to colour in this ﬁgure legend, the reader is referred to
the web version of this article.)
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Fig. 4. Pair of SKYmaps and preceding ionograms on 17 September, 2006, at 14:06:17 UT. Geomagnetic situation: SKp ¼ 20þ , Dstmin ¼  18 nT, SSN ¼ 15 and
f10.7 ¼ 78.10  22 W m  2 Hz  1. In autodrift mode, 381 reﬂection points were detected using sounding frequency range 4.69–4.99 MHz. Corrected SKYmap contains 292
reﬂection points in the height range 245–290 km. DDA method estimated velocity components: vN¼347 22 m s  1, vE¼10 7 25 m s  1, vz¼2 7 1 m s  1. For comparison
with Fig. 3, the same space range (250 km  250 km) and Doppler frequency shift range (  1.1 Hz–1.1Hz) are used for both SKYmaps. (For interpretation of the references
to colour in this ﬁgure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

window. There are two basic possibilities to choose sounding
frequencies—ﬁxed frequency window and autodrift mode. Detail
description can be found in technical manual in the web page
(http://ulcar.uml.edu/digisonde-manual.html).
Drift measurement on ﬁxed frequencies (for instance Kazimirovski
and Kokourov, 1972; Parkinson and Dyson, 1998) is a method usually
used before the drift measurement became a standard part of
Digisonde software. Disadvantage of this method lies in the fact that
critical frequencies change from sounding to sounding. Hence it leads
to alternation of measurement quality.

2.1. F region drift measurement
The autodrift mode setting is convenient for drift measurement in F region due to high diurnal variability of F region
parameters. Digisonde typically records an ionogram every
15 min. Ionogram autoscaling process ‘‘ARTIST’’ automatically
ﬁnds the F region critical frequency foF2 from which the convenient sounding frequencies are calculated for F region drift
measurements (Reinisch et al., 2005). In an ideal situation, the
drift measurement should follow immediately after the ionogram
sounding in order to avoid large ionospheric changes as much as
possible. However, when the ionogram autoscaling software
detects an incorrect critical frequency foF2 (due to software
failure, ionospheric stratiﬁcation, rapid change of ionospheric
conditions etc.) the drift measurement might be performed with
inconvenient sounding frequencies. The ionogram autoscaling
process is a complex problem and several teams worldwide are
involved in this task for a long time (Galkin et al., 2008;
Pezzopane and Scotto, 2007; Igi et al., 1992 among many others).
Besides technical limitation there exist physical conditions/
situations that complicate drift measurements. Blanketing of F
region by sporadic E layer (Es) makes the F layer invisible. Hence,
the critical frequency of the F layer cannot be detected and the
autodrift measurement cannot be correctly performed.

Sporadic E is a thin layer with very high ionization. Examples
of the ionograms from Pruhonice station in Fig. 5 illustrate
situation when Es layer stratiﬁcation occurs. Despite the fact that
Es layer is a very thin formation it has large impact on the
electromagnetic wave propagation and reﬂection. Ionization in
the layer sometimes exceeds maximum ionization in the F layer.
Such a layer may allow electromagnetic waves to pass through
(Fig. 5a and b) and later reﬂect from higher layers or reﬂect all
(Fig. 5c) electromagnetic waves and completely blanket the above
laying ionosphere.
On the left panel (Fig. 5a) there is one of the most usually seen
mid-latitudinal daytime summer ionogram. The reﬂection traces
from all E, F1, F2 and sporadic E layers are observed (ionograms
are interpreted according to handbook of ionogram interpretation
Wakai et al., 1987). In such a situation autoscaling software
correctly detects critical frequency, and there is a good chance
to perform drift measurement successfully.
On the middle panel (Fig. 5b), there is an ionogram with traces
of E, F, Es and Es second order reﬂections. Es layer partially
blankets F layer trace. Hence the F layer reﬂection trace is only
seen at its upper part. Reﬂection from the F layer is visible only in
approximately 0.5 MHz frequency window (4.7–5.2 MHz). Sounding frequencies for drift measurement calculated automatically
from foF2 might be likely spoiled by Es. Moreover, Es layer varies
quickly and can regardly evolve in time between ionogram and
drift measurement. Although autoscaling process detects the foF2
correctly, probability of a good F region drift measurement is
minimal in such situation.
On the right panel (Fig. 5c), there is an ionogram with the E,
Es and the multiple orders Es reﬂection traces. The F layer trace is
completely blanketed here. Hence, foF2 cannot be detected. In the
situation when autoscaling process does not detect foF2, the
drift measurement is performed in a ﬁxed frequency window
3–3.5 MHz (depends on Digisonde drift setting). However, the drift
measurement would fail in such situation. Although F layer is present
in ionosphere, due to Es blanketing, no echo from F layer is detected

D. Kouba, P. Koucká Knı́žová / Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 90–91 (2012) 212–221

217

Fig. 5. Examples of day-time ionograms from Pruhonice station with sporadic E occurrence. Only vertical ordinary reﬂections are presented. (a) Es layer allows
electromagnetic waves to pass through. (b) Es layer reﬂects part of the signal and partly blankets higher layers. (c) Es layer reﬂects all electromagnetic waves and
completely blankets the above laying ionosphere.

by sounder. Es layer represents the largest obstacle in F region drift
measurement in mid-latitudes mainly during summer.
For routine F region drift detection at Pruhonice observatory
we used the autodrift mode. Height resolution was set to 5 km.
The bottom and the top height of the window searched for a
maximum amplitude is set at 150 and 640 km, respectively. For
sounding multiplex of four frequencies with a frequency step of
100 kHz we use 128 repetitions.

2.2. E region drift measurement
Sporadic E layer typically develops at heights around 120 km
and then moves steadily downward up to below 100 km where it
disappears or becomes unobservable. Several studies analyzed
variability of the Es layer and reported semidiurnal and terdiurnal
periodicities in the layer descent (Haldoupis et al., 2006;
Pancheva et al., 2000, 2003 and others). Also data from Pruhonice
conﬁrm the descent Es layer pattern. Hence, during most of the
time the E region drift measurement is performed below Es layer.
During limited time when Es layer descends close to 100 km
height the drift measurements from E and Es layers may be
confused. Therefore Sporadic E layer blanketing complicates E
region drift measurement to a limited extent. It is not necessary
to discuss in details as there are only few cases when such
problem occurs.
Signal from E region is signal from the lowest part of the
ionosphere which Digisonde can detect. Sounding frequency
window width for F region drift measurement in autodrift mode
is typically several tens of MHz. Sounding frequency can vary by
several MHz during one day due to diurnal course of critical
frequency foF2. Diurnal variation of foE is signiﬁcantly smaller
than foF2. For Pruhonice station foE value only exceptionally
exceeds 4 MHz. Sounding frequency for E region drift measurements must be chosen below foE and above 1 MHz (lower limit of
Digisonde sounding). As an ideal compromise we perform E
region drift measurements in the ﬁxed sounding frequency
window between 2.0 and 2.6 MHz.
Drift measurement does not give meaningful results when
critical frequency falls under the sounding frequency. E region
drift measurement at frequencies 2.0–2.6 MHz normally operates
only during day-time in order to provide drift measurements at
frequencies below the E layer critical frequency. When foE falls
below 2.0 MHz, we cannot obtain correct measurement due to
Digisonde drift setting. Therefore, measurements performed
before sunrise and after sunset may be misleading.

The reason why E-drift measurement is carried out also during
night-time is the possibility of Es occurrence. When Es is formed
during night-time, sounding frequency window for E region
detects plasma drifts in Es layer. When we want to measure
drifts in Es layer during day-time it is necessary to set frequency
window above foE.
For routine E region drift detection we used ﬁxed frequency
window between 2.0 and 2.6 MHz. Height resolution is set to
5 km. The bottom and the top height of the window searched for
maximum amplitude is set to 90 and 150 km, respectively.
For sounding the multiplex of three frequencies with a frequency
step of 200 kHz (128 repetitions) was used.
For a special Es drift summer campaigns we measured with
ﬁxed frequency window between 3.2 and 4.7 MHz. A multiplex
of three frequencies with a frequency step of 500 kHz was used
for sounding. Other settings were the same as in routine E
region case.
2.3. Quality of drift measurements
During one drift measurement Digisonde registers between a
few to several thousands of reﬂection points. Typical number of
the reﬂection points recorded during one measurement is several
hundred. When we detect several hundred SKYmap points during
one measurement we achieve a good quality drift measurement.
Number of reﬂections is optimal for velocity estimation. If the
drift velocity vector does not vary a lot within area of detected
reﬂections, the estimated velocity vector would be calculated
with a good accuracy.
Poor-quality measurements (according to our deﬁnition) are
those when less than 100 reﬂection points are detected or
registered reﬂections are accumulated to a small limited cloud.
In such a case velocity estimation tends to be problematic and
corresponding accuracy is poor. Such kind of measurement is
quite frequent in mid-latitudes.
Physical interpretation consists of horizontal stratiﬁcation of
the ionosphere without cloudy-structures or patches. In the E
region measurements it is typical that for several hours the
Digisonde detects only few reﬂection points and the estimation
of drift velocity is problematic or even impossible. It leads to large
gaps in the E region drift velocity data. Of course, it affects
interpretation of drift data during certain events (solar, geomagnetic induced disturbances etc.) due to lack of material for
analysis or comparison.
As mentioned above, when sounding frequency exceeds the
critical frequency or when total blanketing of investigated layer
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by Es occurs, drift measurements leads to incorrect results of
erroneous interpretation in case of automatic F region drift data
processing. Detected multiple hop Es reﬂections can be wrongly
considered as F layer reﬂection echo. In any case, drift data should
be controlled manually.
Our experience shows that suitable measurement setting,
absence of Es blanketing, and correct ionogram scaling are not
always sufﬁcient conditions for good-quality drift measurement.
Measurement with a sufﬁcient number of reﬂection points
requires irregularities developed in the ionospheric plasma as a
source of reﬂection points. We believe that most of poor-quality
measurements (when setting is correct) can be attributed to the
stratiﬁcation of plasma with small departures which does not
allow detection of sufﬁcient number of reﬂection points.
It is necessary to study not only estimated drift velocity, but
also number of reﬂection points recorded during drift measurements. Such an analysis shows that the probability of a successful
drift measurement depends on time of day and/or season. It is
probably related to the state/stratiﬁcation of the ionosphere
which is inconvenient for our type of measurement (absence of
irregularities, horizontal stratiﬁcation) and resulting drift may be
misleading.

Fig. 6. Vertical velocity component histogram for F region measurement. The
histogram well follows the normal probability density function, Gaussian ﬁt of
obtained histogram has mean value m ¼0.12 m s  1 and standard deviation
s ¼ 9.24 m s  1.

3. Data
In January 2004, a KEL Aerospace ionosonde was substituted
by a new digital sounder Digisonde DPS-4 with four cross-loop
receiving antennas in the Pruhonice Observatory (50 N, 14.6 E).
Since then, the Digisonde has provided routine drift measurements for both E and F regions in addition to a regular ionogram
sounding. Digisonde setting corresponds to those discussed in
Sections 2.1 and 2.2.
Perhaps, thanks to a high quality of the antenna ﬁeld design,
good terrain conditions and proper measurement setting the
Digisonde register many reﬂection points in a prevailing part of
the drift measurements. It provides opportunity to study velocity
estimation process in detail and link them with physical conditions in the ionosphere. It is important to note that not all the raw
reﬂection points are related to the ionospheric drift. We have
introduced a new quality control method included in the procedure of evaluation of plasma drifts. Our method consists of a
three-step selection of detected reﬂection points and application
of the standard DDA algorithm on the corrected SKYmaps. This
selection method guarantees a better quality of obtained drift
velocities and improves further interpretation of plasma motion
(Kouba et al., 2008).
We applied and tested an application of the selection method
on all drift data collected in 2006. We manually checked all the F,
E, and Es drift measurements, of about several tens of thousands
of records in total. It represents unique high-quality dataset of
ionospheric drift measurements registered during a period of very
low geomagnetic and solar activity.
Our analysis shows that a measured drift data display often
expressively different characters. Within the measurement, there
are trouble-free measurements with thousand of registered
reﬂection points with the bipolar pattern of Doppler shift. On
the other side, there exist measurements recorded the same day
when less than 100 reﬂection points are registered. In such a case
it is problematic to interpret the result as a correct drift velocity
(velocity estimation error is huge).
3.1. Statistics of good-quality data
Statistical analysis of good-quality drift data measured during
one year interval shows signiﬁcant features. When we detect a

Fig. 7. Horizontal velocity-component histogram for F region measurement.
Median m¼ 46 m s  1 and mean value m ¼ 56 m s  1.

Fig. 8. Vertical velocity component histogram for E region measurement; mean
value m ¼ 0.36 m s  1.Velocities over 20 ms  1 are observed only rarely.

Fig. 9. Horizontal velocity-component histogram for E region measurement. The
mean value is 35 m s  1, median 28 m s  1.

sufﬁcient number of reﬂections for velocity estimation during the
special events, we can compare them with the diurnal or seasonal
course based on velocity statistics. Results of statistical analysis of
estimated drift velocity are shown in Figs. 6–9.
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We analyze independently vertical and horizontal velocity
components for E and F region measurements. Positive vertical
velocity refers to an upward plasma motion, while negative
values correspond to a downward plasma motion. The horizontal
velocity component is always positive and refers to the absolute
value of the horizontal plasma motion.
Fig. 6 illustrates occurrence histogram of the F region vertical
drift velocity component with the following parameters: median
m¼0.06 m s  1, mean value m ¼0.12 m s  1, and standard deviation s ¼9.24 m s  1. The histogram well follows the normal (or
Gaussian) probability density function (Everitt, 2006). When
variable has a normal distribution it can be treated as a random
variable. Near-zero vertical speed conﬁrms that predominant
plasma motion in the ionosphere is horizontal. Fig. 7 shows a
histogram of the F region horizontal drift speed. Horizontal
component reaches values in a wide interval of velocities. Most
probably ionospheric plasma moves in a horizontal plane with
speed of around 30 m s  1 but the median and mean values are
signiﬁcantly shifted towards higher speeds (m ¼46 m s  1 and
m ¼56 m s  1).
Figs. 8 and 9 display similar histograms representing the E
region statistics. Most probable value of the vertical plasma speed
is very close to zero. Distribution of the vertical speed resembles
normal distribution centered near zero as in the F region ionosphere. In general, both vertical and horizontal speeds reach
smaller values in E region and then in F region.
Due to small number of detected reﬂections some performed
drift measurements do not give the possibility to estimate
the drift velocity. Moreover, typical sampling of routine drift
measurement is 15 min (for Pruhonice station). Therefore it is
practically impossible to monitor response of the ionospheric
drifts to relatively fast phenomena (solar eclipse, sudden impulses
of geomagnetic activity, etc.).
However, response of the ionospheric drifts to longer-term
phenomena is possible to study. Fig. 10 shows the seasonal change
of the F region horizontal velocity deﬁned as the maximum value
from the daily sets. It is evident that daily-maximum value gradually
decreases during January–June. During January, horizontal speed
reaches values above 200 m s  1 during most of the days. Value of
about 250 m s  1 is detected rarely. The daily horizontal maximum
decreases till May and then remains approximately at a constant
level in the range 100–200 m s  1. There are several irregular points
with signiﬁcantly higher velocities compared to their neighbors. In
Fig. 10 we also plot SKp (data from ftp://ftp.gfz-potsdam.de/pub/
home/obs/kp-ap/) representing geomagnetic situation in order to
see possible correspondence of the drift velocity to the geomagnetic
activity. During the studied period, irregular points often roughly
correspond to the increase of SKp to moderate or to disturbed
values (maximum SKp¼43).
The decrease of the maximum horizontal drift speed from
January till June is likely caused by the change of the general
circulation pattern changing from winter to summer season.

Fig. 10. Seasonal change of the daily maximal F-region horizontal velocity for
period Jan–Jun 2006. Daily SKp plot representing geomagnetic situation is shown
with gray bars in the background.
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3.2. Statistics of poor-quality data
For this study, we focused on measurements with less than
100 registered reﬂection points that we deﬁne as poor-quality
measurements. Limit of 100 reﬂection points has been chosen
arbitrarily and comes from our personal experience with manual
checking of data.
From the set of all poor and unsuccessful measurements, we
selected measurements for which the Es was not developed or
sounding frequency was higher than foEs. For these measurements we checked sounding frequency window with preceding
ionograms and selected only measurements with correct sounding frequencies.
Within E drift data, poor-quality measurements occur quite
often due to stratiﬁcation into horizontal planes as compared to F
region. However, there is an additional cause which increases
number of poor-quality measurements in the E region. Near
sunrise and sunset the sounding frequency is close to critical
frequency and number of detected reﬂection usually falls. Therefore, for readability it is better to show here statistics of goodquality E region measurements. Fig. 11 shows diurnal variation of
good E region drift measurement occurrence. As we mentioned
the most convenient time for good quality SKYmap performance
is around local noon. As expected towards sunrise and sunset the
number of high-quality measurements decreases.
In the F region we meet different situation. On the contrary to
E-measurement, we are usually able to perform F-measurement
for all times of the day, as F layer remains present during all night.
Autodrift mode helps to avoid complication with variation of foF2.
Figs. 12 and 13 show the seasonal and diurnal variations of the
F-drift measurements with low number of reﬂection points.

Fig. 11. Histogram of E-region drift measurements with more than 800 detected
reﬂection points. The best chance to register a lot of reﬂection points is
around noon.

Fig. 12. Seasonal variation of low-quality F-region drift measurements. In the
histogram are measurements with less than 100 detected reﬂection points.
Maximal occurrence of these SKYmaps is around equinox.
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D. Kouba, P. Koucká Knı́žová / Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 90–91 (2012) 212–221

Fig. 13. Diurnal variation of low-quality F-region drift measurements. Maximal
occurrence of low quality F-region drift measurements is during day-time.

Maximum occurrence of these measurements is around equinoxes. We do not know the reason for equinoctial preference. As
for daytime preference, some role may be played by much larger
absorption of radio waves in the lower ionosphere during daytime, which could ﬁlter out weaker reﬂections. It is important to
note that data comes from period of relatively low solar and
geomagnetic activity. According to theory the low-number measurements indicate well stratiﬁed ionosphere.
In the diurnal histogram (Fig. 13), it is evident that most
probably we obtain low-quality measurement during day-time
before and after a local noon. It follows typical (in mid-latitudes)
two-maxims diurnal course of critical frequency foF2.

4. Conclusions
We studied manually checked ionospheric drift data collected
in 2006 at mid-latitudinal station Pruhonice. It is a high-quality
dataset registered during a period of very low geomagnetic and
solar activity. We have estimated drift velocity vector for the
measurements with a sufﬁcient number of detected reﬂection
points.
Typical behavior of ionospheric drift in quiet geomagnetic
conditions is seen on histograms of velocity components (Figs.
6–8). Vertical component histograms show Gaussian distribution
with the mean value close to null. In case of vertical component
for F region the Gaussian distribution is wider and velocity
reaches higher values than in case of E region. On the histograms
for horizontal E and F components are seen typical drift velocity
values. Prevailing plasma motion velocity in the horizontal plane
is around 30 m s  1 in the F layer. However, values above
100 m s  1 are not exceptional.
Velocities estimated for E region are lower in comparison with
the F region velocities. Detected higher velocities (above
100 m s  1) are usually estimated from good-quality measurements. Many reﬂection points are detected and velocity can be
precisely estimated in these cases.
There is an interesting fact showing that although the drift
data for the E region are generally of worse quality (lower number
of reﬂection points), sometimes the very best drift data from all
the dataset were detected for the E region. Frequent registration
of low quality data from E region should not prevent scientists
from using these data. Hence the E region drift represents an
important information about ionospheric plasma and it merits
monitoring.
The best registered measurements with thousands of detected
reﬂection points are for E and Es cases. These measurements are
probably associated with passage of TID through E region with
signiﬁcant cloudy structure.

In the present paper we also discuss low-quality data which
are related to horizontal stratiﬁcation of the ionosphere. The
largest number of low-quality data in the F layer is detected
around equinox, before local noon and during afternoon. In the E
layer the low-quality data are concentrated most frequently
around sunrise and sunset, the best quality data are centered
round local noon.
Estimation of the plasma drift velocity measured by the
Digisonde depends also on the number of reﬂection points and
their spatial distribution. By dividing the drift measurements
according to the number of reﬂection points we can select
extreme groups with low (up to 100 reﬂection points) number
of reﬂection points. From histograms, it is evident that such
measurements are not randomly distributed but show signiﬁcant
diurnal and annual variability. Measurements containing a low
number of reﬂection points occur mainly around equinoxes and
during day-time.
Comparison with measurements at other stations can bring a
new complex idea about ionosphere dynamics and variability in
the future.
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