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Proč je toto důležitou oblastí 
výzkumu?

Umožní studium základní fyziky prostředí v 
blízkosti Země.
Umožní kontrolu některých fyzikálních procesů 
ve vesmírném prostředí.
Umožní případné znemožnění komunikace 
nepřátelských vojenských komunikačních a 
navigačních systémů.
Umožní nové případné vojenské technické 
komunikační systémy.



Jak se provádí perturbace 
vesmírného prostředí?

Injekce paprsků nabitých částic nebo těžkých 
iontů nebo elektronových paprsků. 
Vypuštění chemikálií, které fotoionizují (barium). 
Vypuštění chemikálií, které přitahují elektrony 
(nickel carbonyl, sulfur (karbonyl niklu, sulfur 
hexafluorid, trifloromethyl bromid).
Vypuštění aerosolových částic vesmírnou lodí 
(výfukové plyny). 
Injekce velmi silných radiových vln z vesmíru či 
Země (HAARP,Arecibo, EISCAT Tromso).



Jaké typy perturbací vznikají?

Elektronová hustota. 
Elektronová teplota.
Konduktivita vesmírného plasmatu.
Přirozené ionosférické proudy (nové 
komunikační techniky!) 
Vlnění a turbulence vesmírného plasmatu 
mohou zhoršit radiové komunikační a 
navigační signály. 



Probíhající projekty
Umělá perturbace přirozených prachových 
oblaků ve vesmírném prostředí (sponzorováno 
NSF).
Vytváření umělých prachových mraků ve 
vesmírném prostředí (sponzorováno NRL).
Vytváření umělých plasmových mraků pro 
ochranu před radioaktivními částicemi po 
termonukleární detonaci ve vysoké výšce 
(HAND – High Altitude Nuclear Detonation – 
sponzorováno ONR and NRL).



Noktilucentní mraky (NLC)

Na okraji vesmíru (85 km!) Složené z částic nabitého 
prachu (ledu).
Indikátor pro disturbace ve vysoké atmosféře. 
Spojení s neobvyklými radarovými ozvy.. 
Spojení s globálními klimatickými změnami. 



Perturbace turbulence prachových mraků.

3-4 km přirozené 
prachové vrstvy.
Virginská Technická 
univerzita právě staví 
radarový přijímač pro tyto 
pokusy. 
Echo. 
Turbulence je 
modifikována ohříváním 
radiovlnami.
To poskytuje 
diagnostické informace o 
prachových mracích, 
které doplňují vesmírná 
měření. 
HAARP 
Vysílač.



Zařízení pro vědecká měření ve vesmíru 
mohou být umístěna na odlehlých místech! 

HAARP, Gakone, Aljaška



•180 antén 
• Více než 30 akrů ! 
• 3.6 MW vysílač! 
• gain více než 30 dB 
• 2.8 - 10 MHz 

Nejsilnější vědecký 
vysílač tohoto druhu 
na světě! 
ELF/VLF 
Je zde prováděn 
generační výzkum.

Jiný pohled na HAARP

(High Frequency Active Active Auroral Research Program) 



Vysokofrekvenční haarpový digitální příjímač a vysílač



Perturbace prachových nepravidelností

Turbulence v 
krátkodobém a 
dlouhodobém měřítku 
se chovají při ohřívání 
odlišně z důvodu 
rozdílů v roli difúze.

Toho lze využít k určení 
charakteristiky prachu.

Sponzorováno NSF.



Předběžné výsledky ohřívání 
(HAARP, srpen 2006).

(Radarová pozorování při 4,9 MHz naznačují možné zvýšení PMSE)
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Studie turbulence v nabitých prachových mracích



Základní raketa programu CARE (NRL)



Expanze neutrálních prachových mraků 
v neuniformní atmosféře



Počítačové simulace turbulence prachových mraků



Zabránění radiačním pásům
Rozvoj technik pro 
širokoúhlé rozptýlení 
relativistických 
elektronů z radiačních 
pásů po nukleární 
detonaci ve vysoké 
výšce (High Altitude 
Nuclear Detonation 
HAND).

Spolupracující 
univerzity:
.
.
.
.
.
.
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Résumé
Aktivní perturbace 
vesmírného prostředí

má rozsáhlé aplikace pro 
základní vědu o vesmíru i 
pro komerční a vojenské 
využití.

V současnosti je to 
oblast čilého 
výzkumu.
Virginská Technika 
za léta vyvinula 
významné expertní 
znalosti v teorii i 
modelování širokého 
spektra aktivních 
vesmírných 
experimentů.
Současné směry 
výzkumu zahrnují 
rozvoj 
experimentálních a 
hardwarových 
schopností.


