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Υποψήφιου Διδάκτορα Μηχανικού Ε.Μ.Π. κ. Κ.Φιμερέλη
•Η πενταμελής Εξεταστική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Κ. Καρού
μπαλο, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ι. Φικιώρη, Καθηγητή του Ε.

Μ. Πολυτεχνείου, Ι. Βομβορίδη, Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ, Ν. Ου£ούνογλου, Αν.
Καθηγητή ΕΜΠ και Ι. Κανελλόπουλο, Αν. Καθηγητή ΕΜΠ, που ορίστηκε στη
Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

της 3.3.86 για

την εξέταση του ως άνω υποψήφιου Διδάκτορα, σύμφωνα με την Ν. 1268/16.
7.82 αρ. 36, συνήλθε σήμερα 7.11.1986 στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Τομέα Ηλεκτροεπιστήμης.
Ο υποψήφιος ανέπτυξε την διατριβή του ενώπιον τηι Εξεταστικής Ε
πιτροπής και απάντησε επιτυχώς στις ερωτήσεις της. Η διατριβή με τίτλο
"Βραδυνή Διισημερινή Διάδοση πολύ υψηλών

ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ Ελλά

δος και Αφρικής γύρω από το μέγιστο του 21ου ηλιακού κύκλου

(1978-1982)

προάγει την μελέτη των φαινομένων δι'άδοσης υπερβραχέων κυμάτων διάμεσοι,
της ισημερινής ιονόσφαιρας και συμβάλλει με τις σχετικές δημοσιεύσεις
στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης. Τα συγκεκριμένα σημεία συμβολής

της περιέχονται στην συνημμένη Εισηγητική Έκθεση. Την διατριβή διακρί
νει πρωτοτυπία, βάθος και σωστή επιστημονική ανάπτυξη.
Η Εξεταστική Επιτροπή συμφωνεί με την συνημμένη Εισηγητική

Έκ

θεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής και ψηφίζει ομόφωνα, με βάση το σκε
πτικό της, να γίνει δεκτή η Διδακτορική Διατριβή του υποψήφιου και να

ανακηρυχθεί ο κ. Κωνσταντίνος Φιμερέλης Διδάκτορας Μηχανικός του Ε.Μ.Π.
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1268/16.7.82. Επίσης η Εξεταστική Επι
τροπή βαθμολογεί με "άριστα" την Διδακτορική Διατριβή λόγω της ποιότη
τας και της σημασίας της συμβολής της.
Συμπερασματικά, η Εξεταστική Επιτροπή, μετά την έκφραση των συγχε
ρητηρίων της στον υποψήφιο για το σύνολο της ερευνητικής του εργασίας,
αποφαίνεται ομόφωνα ότι ο κ. Κωνσταντίνος Φιμερέλης εκπληρώνει όλες

τις

προϋποθέσεις για την αυτοδίκαια ανακήρυξη του ως Διδάκτορα Μηχανικού
του ΕΜΠ από την· Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
ομόφωνα με τις διατάξεις ^ υ

Ν.1268/16.7.82, άρθρο 36.
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 1986

ΐ(\^αρουμπαλο ς
Καθηγ. Παν. Αθηνών
Τομέας Εφαρμογών

Ι. Φικιωρης
^-"\"^
ν
Καθηγητής ΕΜΠ
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- 3

tò. Κ. ΟυζούΙνογλου
Αν.

Κ α θ η γ η τ ή ς ΕΜΓΠ

Τομέας

Ηλεκ/μης

Αν. Καθηγητής ΕΜΠ
Τομέας Ηλεκ/μης

^ .,„..,.„πουλος
Αν . Κ ά θΐλΧΤιψΑς,
ηΎ^ή
ΕΜΠ
Τομέας

Ηλεκ/μης

Αφιερ<ύνεται
στη σύζυγο μου γι,α την υπομονή
τής στη διάρκεια των παρατηρήσεων

• ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η διατριβή αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια του Εργαστηρίου
Ασυρμάτου και Επικοινωνίας Μεγάλων Αποστάσεων του Ε.Μ, Πολυ
τεχνείου κάτω από την εποπτεία των Καθηγητών κ.κ. Ι. Φικια>ρη
και Ν. Ουζούνογλου.
Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων από την Αθήνα
χρησιμοποιήθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις συσκευές, όργανα και
υλικά του Εργαστηρίου καθώς και ο πειραματικός σταθμός του
Ιδρύματος. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις των
ραδιοερασιτεχνικών σταθμών ZE2JV και ZS6PW από τη / Zimbabwe
και S. Africa.
Από τη θέση αυτή εκφράζω τις π ιό θερμές μου ευχαριστίες
στον Καθηγητή κ. Ι. Φικιώρη για την εμπιστοσύνη που έδειξε
σε όλη τη διάρκεια της εργασίας* αυτής και για την αμέριστη
συμπαράσταση του στα διάφορα στάδια της.
Επίσης εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Αναπλη
ρωτή Καθηγητή κ. Ν. Ουζούνογλου για τη συμβολή του στο θεω
ρητικό μέρος της διατριβής καθώς και για τις πολύτιμες συμβου
λές και υποδείξεις του.
Ευχαριστώ ακόμη θερμά τους κ.κ. Ray Cracknell (ex ZE2JV)
και Fred Anderson (ZS6PW) που χωρίς την τεχνική συνεργασία
τους, τον ενθουσιασμό τους και την επιμονή τους δεν θα ήταν
δυνατή η εργασία αυτή.
Ευχαριστίες επίσης εκφράζω στον κ. Γ. Βερναρδάκη (5νΐΑΒ)που
με τη συμμετοχή του στη μεγάλη διάρκεια των παρατηρήσεων
βοήθησε ουσιαστικά στον προσδιορισμό της μεταβολής της διισημερινής διάδοσης στα χρόνια 1978-1982.
Ακόμη εκφράζω τις ευχαριστίες μου στους ραδιοερασιτέχνες
κ.κ. R. Whiting (ex 5B4WR), Ν. Kyriazis (5Β4ΑΖ), Ε. Mueller
(YV5ZZ), G. Baker (VK8GB), που με τη διάθεση των ημερολογίων
των σταθμών τους βοήθησαν στον προσδιορισμό των ομοιοτήτων
της διισημερινής διάδοσης στους διάφορους τομείς της γης.

Τέλος, θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στη
κ. Λ. Ρόγκα και κ. Χ. Τσόκα που βοήθησαν να ξεπεραστούν
πολλά διοικητικά θέματα και την κ. Ε. Μιχαήλ για την υπομονή
που έδειξε στην προσεκτική δακτυλογράφηση της διατριβής.

Αθήνα, Αύγουστος 1986
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

1.1

ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ (TRANSEQUATORIAL
PROPAGATION - ΤΕΡ)

ΓΕΝΙΚΑ

Η διισημερινή διάδοση (TransEquatorialì Propagation -ΤΕΡ)
είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος διάδοσης πολύ ψηλών ραδιοσυχνοτή
των (>30 MHz) που παρατηρείται σε ραδιοζεύξεις μεγάλου μήκους
που διχοτομούνται σχεδόν από το μαγνητικό ισημερινό της γης.
Η διισημερινή διάδοση (ή για συντομία ΤΕΡ) υποστηρίζεται
από την ισημερινή ιονόσφαιρα και καλύπτει αποστάσεις που κυμαί
νονται μεταξύ 4000 και 9000 km, δηλαδή πολύ μεγαλύτερες από την
απόσταση ενός απλού άλματος με διάθλαση στο στρώμα ?~ της ιονόσφαιρας(που είναι 2000^3000 km).
Οι συχνότητες που διαδίδονται με τον τρόπο αυτό καλύπτουν
όλο το κάτω τμήμα της περιοχής των πολύ ψηλών ραδιοσυχνοτήτων
(Very High Frequencies - VHF) από 30 ως 300 MHz.
Μέχρι το 1947, δηλαδή το μέγιστο του 18ου ηλιακού κύκλου
(όπως ονομάζεται η ενδεκάχρονη περιοδική μεταβολή της ενεργεια
κής του δραστηριότητας) ήταν γενικά παραδεκτό ότι η ιονοσφαιρική
διάδοση μεταξύ δύο μακρινών σημείων περιοριζόταν σε συχνότητες
μικρότερες από τη μέγιστη χρησιμοποιήσιμη (Maximum Usable
Frequency - MUF), που εξαρτάται κυρίως από την ηλεκτρονική πυ
κνότητα της ιονόσφαιρας και είναι συνήθως κάτω από τους 30 MHz.
Τη χρονιά όμως εκείνη πραγματοποιήθηκαν μεταξύ ραδιοερασι
τεχνών της Βόρειας και Νότιας Αμερικής ραδιοζεύξεις με μικρές
ακτινοβολούμενες ισχείς εκπομπής
σε συχνότητες κατά 501
μεγαλύτερες από κάθε πρόβλεψη της MUF, και που ξεπερνούσαν τους
50 MHz 1 .
Το ίδιο φαινόμενο επαναλήφθηκε αργότερα και μεταξύ περιοχών
της Αυστραλίας και της Ανατ. Ασίας, ιδιαίτερα της απογευματινές
και βράδυνες ώρες.
Το επιστημονικό ενδιαφέρον των ζεύξεων αυτών αναγνωρίστηκε
αμέσως αφού ο νέος τρόπος διάδοσης δεν συμβιβαζόταν με τις κλασ
σικές αντιλήψεις για τη διάδοση των βραχέων κυμάτων και παρουσίαζε
συχνά εντάσεις σημάτων που πλησίαζαν τις τιμές του ελεύθερου
χώρου, αφήνοντας να διαφανεί μία πιθανότητα επέκτασης της κορε
σμένης από σταθμούς περιοχής των βραχέων κυμάτων προς ψηλότερες
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συχνότητες με παράλληλη εκτόνωση όσων την χρησιμοποιούσαν.
Σαν αποτέλεσμα, μέσα στην εικοσαετία 1955-1975, χρησιμο
ποιήθηκαν πολλές επαγγελματικές ή ραδιοερασιτεχνικές ζεύξεις για
τη μελέτη του φαινομένου στο μέγιστο αλλά και στο ελάχιστο του
19ου και 20ου ηλιακού κύκλου.
Ερευνητές απ'όλο τον κόσμο εργάστηκαν και στους τρεις
διισημερινούς τομείς της γης, δηλαδή τον Αμερικανικό, τον Ευρω2 3
αφρικανικό και τον τομέα του Ειρηνικού Ωκεανού (Σχ. 1.1) ' .
Τα αποτελέσματα της προσπάθειας ήταν εντυπωσιακά αφού
διαπιστώθηκε ότι στις διισημερινές ζεύξεις μπορούσαν να διαδο
θούν με μικρή εξασθένηση τα χρόνια της μεγάλης ηλιακός δραστη
ριότητας πολύ ψηλές συχνότητες για ένα μεγάλο τμήμα της μέρας
αλλά και της νύχτας.
Από τις παρατηρήσεις όμως διαπιστώθηκε ότι στις ζεύξεις
αυτές η αξιοπιστία και η ποιότητα των σημάτων που έφταναν στους
δέκτες ήταν πολύ χαμηλή ώστε σπάνια να μπορούν να μεταδοθούν
χωρίς σημαντική παραμόρφωση σήματα πάνω από τους 40 MHz.
Παράλληλα διαπιστώθηκε πως ορισμένες μόνο διισημερινές
ζεύξεις παρουσίαζαν τα ισχυρότερα σήματα και τις ψηλότερες διαδιδόμενες συχνότητες. Τέτοιες ζεύξεις εμφανίζονται μεταξύ
περιοχώγ που βρίσκονται συμμετρικά τοποθετημένες προς τον ισημε
ρινό μαγνητικής έγκλισης ή απλούστερα μαγνητικό ισημερινό (dip
equator), που γενικά δεν συμπίπτει με τον γεωμαγνητικό ή το
γεωγραφικό ισημερινό, και που ονομάζονται μαγνητικά συζυγείς
(magnetic conjugates), (Σχ. 1.1) ^»^, Ακόμη παρατηρήθηκαν πολλές
ομοιότητες στην ΤΕΡ και στους τρεις διισημερινούς τομείς της γης,
όπως η έντονη εποχιακή εξάρτηση, η χαμηλή εξασθένηση των σημάτων
για μαγνητικά συζυγείς περιοχές και η διάκριση της σε δύο τύπους,
τον απογευματινό και το βραδυνό, εξαιτίας των μεγάλων διαφορών
στα χαρακτηριστικά τους ' .
Για τους παραπάνω λόγους η διιοημερινή διάδοση δεν μπόρεσε
τελικά να προσφέρει την προσδοκούμενηδιέξοδο στα βραχέα κύματα,
ενώ αντίθετα θεωρήθηκε αιτία προβλημάτων, αφού εκπομπές σε συχνό
τητες που θεωρούνται ότι διαδίδονται μέχρι τον ραδιορίζοντα μπο
ρούσαν τα χρόνια της έντονης ηλιακής δραστηριότητας να παρεμβάλουν
ζεύξεις στο αντίθετο ημισφαίριο.
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Η ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΕΡ

Ο τύπος αυτός της διισημερινής διάδοσης ονομάστηκε έτσι
γιατί έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης τις απογευματινές
ώρες (μεταξύ 16:00 και 19:00 ΤΩ-τοπική ώρα, στο σημείο που η
ζεύξη συναντά το μαγνητικό ισημερινό).
Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η σταθερότητα και η καθα
ρότητα των σημάτων που φτάνουν στο δέκτη σε σχέση με το βραδυνό
τύπο.
Τα σήματα που διαδίδονται με την απογευματινή ΤΕΡ:
είναι ισχυρά, με ένταση που φτάνει συχνά τις
τιμές του ελεύθερου χώρου ή και τις ξεπερνέ,
παρουσιάζουν ασθενείς και αργές διαλείψεις
(fading) στην ένταση τους,
διασπορά συχνότητας (frequency spreading)
μερικών Hz
ελάχιστη μετατόπιση Doppler,
μικρή διασπορά στο χρόνο διάδοσης (propagation
time delay), σαν αποτέλεσμα ενός ή δύο τρόπων
διάδοσης τους για μια συγκεκριμένη συχνότητα,
καλύπτουν συνήθως αποστάσεις 5 000^9000 km,
έχουν ανώτερο όριο συχνοτήτων που διαδίδονται
τους 70 MHz 2 » 4 .
Ένα τυπικό φάσμα σήματος απογευματινής ΤΕΡ φαίνεται στο
Σχ. 1.22.
Εκπομπές τηλεφωνίας στενής ζώνης (3 kHz) είναι συνήθως
εύκολα καταληπτές, αλλά η πολλαπλή διάδοση (multipath) που εμφα
νίζεται σε σήματα ευρείας ζώνης συχνοτήτων (π.χ. TV), δεν επι
τρέπει τη χρησιμοποίηση τους.
Η εποχιακή εξάρτηση του απογευματινού τύπου ΤΕΡ είναι
έντονη, με μέγιστο εμφανίσεων στις ισημερίες (ιδιαίτερα την
εαρινή, για το βόρειο ημισφαίριο) και ελάχιστο στα ηλιοστάσια
(ιδιαίτερα το θερινό, για το βόρειο ημισφαίριο) .
Η επίδραση της ηλιακής δραστηριότητας είναι αντίθετα μέ
τρια, με αύξηση των απογευματινών εμφανίσεων ΤΕΡ στα χρόνια του
μέγιστου του ηλιακού κύκλου και αντίστοιχη μείωση την περίοδο
του ελαχίστου .
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Η γεωμαγνητική δραστηριότητα επηρεάζει αρνητικά την απο
γευματινή ΤΕΡ. Όσο ισχυρότερες είναι οι μαγνητικές θύελλες
τόσο μικρότερη παρουσιάζεται η πιθανότητα για την εμφάνιση της.
Μετά τη λήξη όμως της θύελλας η διάδοση παρουσιάζεται ενισχυ
μένη .·
Η απογευματινή ΤΕΡ έχει μελετηθεί και στους τρεις διισημερινούς τομείς της γης για-μεγάλα χρονικά διαστήματα 2'3'5' 7—10
EivaL σήμερα γενικά παραδεκτό ότι ο ιονοσφαιρικός μηχανι
σμός που υποστηρίζει τον απογευματινό τύπο ΤΕΡ είναι η διπλή
ιονοσφαιρική διάθλαση των σημάτων (χωρίς ενδιάμεση ανάκλαση από
2 3 11
τη γη] στις περιοχές μεγίστων της ισημερινής ανωμαλίας ' ~ '
Ισημερινή ανωμαλία της ιονοσφαιρικής περιοχής F 2 ονομάζε
ται η περιοχή της ανομοιομορφίας στη μέγιστη ηλεκτρονική πυκνό
τητα που εμφανίζεται κοντά στο ισημερινό μαγνητικής έγκλισης
ή μαγνητικό ισημερινό (σε αντιδιαστολή με το γεωμαγνητικό ισημερινό).
Μια πιό εκτεταμένη παρουσίαση του φαινομένου της ιονόσφαιρικής ανωμαλίας υπάρχει στο εδάφιο 1.4 .
Στο Σχ. 1.3 παρουσιάζεται η κλασσική διπλή διάθλαση σημάτων
από το στρώμα F της ιονόσφαιρας με μία ενδιάμεση ανάκλαση από
τη γη (2F2 mode), καθώς και η προτεινόμενη διπλή διάθλαση στις
περιοχές μεγίστων της ισημερινής ανωμαλίας, χωρίς όμως ενδιάμεση
2
ανάκλαση από τη γη (F-F ή
F ή chordal hop) για την εξήγηση της
απογευματινής ΤΕΡ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η αυστηρή γεωμετρία που χρειάζεται
για την πραγματοποίηση τέτοιων ζεύξεων περιορίζει γεωγραφικά τις
τερματικές περιοχές στα δύο ημισφαίρια καθώς και το ανώτερο όριο
2
των συχνοτήτων που μπορούν να διαδοθούν κάτω από τους 90 MHz .
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Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΕΡ

Τα χρόνια της μεγάλης ηλιακής δραστηριότητας μετά συνήθως
από μια αξιοσημείωτη τελική αύξηση στην ένταση των σημάτων γύρω
στις 18:00 ΤΩ (τοπική ώρα), η απογευματινή ΤΕΡ εξασθενεί γρήγορα
και εξαφανίζεται γύρω στις 19:00 ΤΩ.
Στο διάστημα που ακολουθεί, διάρκειας μισής ως μιας περίπου
ώρας, τα σήματα σε όλο το φάσμα συχνοτήτων που διαδιδόταν προη
γούμενα παρουσιάζουν πολύ ισχυρή εξασθένηση και οι ζεύξεις συνή
θως διακόπτονται.
Η εμφάνιση του βραδυνού τύπου ΤΕΡ είναι εντυπωσιακή. Μέσα
σε λίγα λεπτά της ώρας οι ραδιοζεύξεις αποκαθίστανται ραγδαία με
μεγάλες εντάσεις σήματος, αρχίζοντας από τις χαμηλότερες συχνό
τητες προς τις ψηλότερες.
Τα χαρακτηριστικά όμως των σημάτων είναι τελείως διαφορετικά
από εκείνα της απογευματινής ΤΕΡ και παρουσιάζουν:
ισχυρές και γρήγορες διαλείψεις (flutter fading)
στην ένταση τους με συχνότητα 5^15 Hz,
μεγάλη διασπορά συχνότητας, μέχρι 40 Hz
σημαντική μετατόπιση Doppler, ιδιαίτερα στις
ψηλότερες συχνότητες
μεγάλη διασπορά στο χρόνο διάδοσης, σαν αποτέλεσμα
ισχυρής πολλαπλής διάδοσης.
Επιπλέον η ένταση των σημάτων είναι γενικά ψηλή, κυρίως
μεταξύ μαγνητικά συζυγών σημείων, που απέχουν όμως συνήθως
2-4,29
4000^8000 km, δηλαδή λιγότερο απ'ότι στην απογευματινή ΤΕΡ
Στο Σχ. 1.4 παρουσιάζεται το φάσμα μονοχρωματικού σήματος
2
με συχνότητα 54 MHz που διαδόθηκε με βραδυνή ΤΕΡ .
Συγκρίνοντας το με το φάσμα του ίδιου σήματος που διαδό
θηκε με απογευματινή ΤΕΡ (Σχ. 1.2), φαίνεται η μεγάλη διαφορά
στα χαρακτηριστικά τους.
Η βραδυνή ΤΕΡ διαρκεί συνήθως από τις 20:00 ως τις 23:00
ΤΩ και υποστηρίζει συχνότητες με άνω όριο πολύ μεγαλύτερο από
την απογευματινή.
Το ανώτατο όριο που αναφερόταν σε επιστημονικές δημοσιεύ
σεις από μετρήσεις στη διάρκεια του 20ου ηλιακού κύκλου ήταν
102 MHz 4 .

- 8-

Πριν όμως από το μέγιστο του 21ου ηλιακού κύκλου πραγματο
ποιήθηκαν τον Οκτώβριο 1977 από ραδιοερασιτέχνες του Αμερικανικού
διισημερινού τομέα ραδιοζεύξεις στους 145 MHz. Η βραδυνή ΤΕΡ
έκρυβε και άλλες εκπλήξεις αφού λίγους μήνες αργότερα υπήρξαν
σαφείς ενδείξεις πως ακόμη και συχνότητες μεγαλύτερες από 400 MHz
12
μπορούσαν να διαδοθούν .
Η διάδοση του βραδυνού τύπου προκαλεί πολύ ισχυρή παραμόρ
φωση (selective fading) στα σήματα που διαδίδονται μ'αυτήν. Όσο
ψηλότερη είναι η συχνότητα του φέροντος και μεγαλύτερο το εύρος
ζώνης μετάδοσης της πληροφορίας, τόσο το σήμα
γίνεται πιό ακα
τάληπτο.
Η εξάρτηση της βραδυνής ΤΕΡ από την ηλιακή δραστηριότητα
είναι εντονότερη από τον απογευματινό τύπο, αψού εμφανίζεται
ουσιαστικά μόνο γύρω από το μέγιστο κάθε ηλιακού κύκλου .
Εντονώτερη είναι επίσης η εποχιακή εξάρτηση (με μέγιστο
στην εαρινή ισημερία για το βόρειο ημισφαίριο), ενώ το ίδιο
ισχύει και για τη γεωμαγνητική δραστηριότητα.
II μελέτη της βραδυνής ΤΕΡ απασχόλησε ιδιαίτερα τους επιστήμονές του Ασιατικού-Αυστραλιανού τομέα της γης ' ^' .
Για την εξήγηση του τύπου αυτού της διισημερινής διάδοσης
έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορα πρότυπα με μικρή ή μεγαλύτερη
δυνατότητα εξήγησης των πειραματικών δεδομένων.
Οι φυσικοί μηχανισμοί που βασίζονται τα διάφορα αυτά πρότυπα
είναι η διάθλαση, η σκέδαση και η κυματοδήγηση των σημάτων από
τη νυχτερινή ισημερινή ιονόσφαιρα ' .
Αρχικά είχε προταθεί ότι και ο βραδυνός τύπος υποστηρίζεται
από ένα πρότυπο παρόμοιο με εκείνο της απογευματινής ΤΕΡ, αλλά
με την παράλληλη παρουσία του διάχυτου ισημερινού στρώματος (F)
(equatorial spread F).
Διάχυτο στρώμα F ονομάζεται
η ειδική κατάσταση της
ισημερινής ιονόσφαιρας (και κυρίως της περιοχής της ισημερινής
ανωμαλίας) που εμφανίζεται μετά τη δύση του ήλιου όταν η κρίσιμη
συχνότητα για κατακόρυφο ραδιοβολισμό δεν είναι πια συγκεκριμένη
αλλά συγκεχυμένη.

