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Vysílače operující v pásmu velmi nízkých frekvencí, užité pro své vlastnosti mimo 

jiné ve vojenství, jsou silné a lokalizované zdroje elektromagnetických vln o známých 

frekvencích. Tyto vlny mohou ovlivňovat ionosféru v okolí svého průchodu 

i dynamiku energetických částic zachycených ve Van Allenových radiačních pásech. 

Systematická analýza dat získaných družicí s nízkým orbitem DEMETER během šesti 

let jejího provozu v okolí vysílačů a jejich konjugovaných oblastech umožňuje 

odhalení a popis těchto potenciálních vlivů. V této práci je pozornost zaměřena 

především na změny koncentrace a teploty ionosférického plazmatu a vysypávání 
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Transmitters operating in the very low frequency range, used in military for their 
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radiation belts. A systematic analysis of data acquired by the low altitude satellite 

DEMETER in the vicinity of the transmitters and their magnetically conjugate regions 

during six years of its operation allows for the recognition and description of these 

potential influences. This work is focused primarily on changes of ionospheric plasma 

density and temperature and energetic particle precipitation due to wave-particle 

interactions. 

Keywords: Low frequency transmitters, DEMETER, ionosphere, particle precipitation 

 



   

 

Obsah 

ÚVOD .............................................................................................................. 1 

1. ANTROPOGENNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY V ZEMSKÉ 

MAGNETOSFÉŘE .................................................................................... 2 

1.1. NÍZKOFREKVENČNÍ VYSÍLAČE ........................................................ 2 

1.2. ÚTLUM PŘI ŠÍŘENÍ SKRZ IONOSFÉRU .............................................. 2 

1.3. VEDENÉ VS. NEVEDENÉ ŠÍŘENÍ ........................................................ 3 

2. DRUŽICE DEMETER .............................................................................. 4 

2.1. ZÁKLADNÍ POPIS DRUŽICE ............................................................... 4 

2.2. PŘÍSTROJE UŽITÉ V PRÁCI ............................................................... 4 

3. CÍLE PRÁCE ............................................................................................. 6 

4. ZÍSKANÉ VÝSLEDKY ............................................................................. 7 

4.1. VYSÍLAČ NWC ................................................................................ 7 

4.2. RUSKÉ VYSÍLAČE ........................................................................... 13 

5. DISKUZE .................................................................................................. 17 

ZÁVĚR .......................................................................................................... 19 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ........................................................ 20 

SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ ........................................................ 22 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ......................................................... 23 

 

  

 



   

 

1 

 

ÚVOD 

Největší rozmach nízkofrekvenčního vysílání nastal na počátku dvacátého 

století pro své praktické využití. Byť bylo postupně nahrazováno lepšími technikami 

pro vzájemnou komunikaci nebo určení geografické polohy, nadále je používáno 

armádou pro své žádoucí vlastnosti při komunikaci na velké vzdálenosti.  

Vědecký zájem kolem těchto vln neutuchá — četné studie během celé druhé 

poloviny minulého století se zaobíraly jejich vlivem na parametry zemské ionosféry 

či magnetosféry. Výpočty z konce devadesátých let pak ukázaly, že provoz těchto 

vysílačů může být zásadním faktorem pro vysypávání energetických částic 

z radiačních pásů. Další výzkum tak nemusí končit u fenomenologického popisu, 

ale může pokračovat například použitím pro umělou kontrolu radiačních pásů, 

která by měla za následek nejen úsporu při stavbě satelitů vysílaných do vesmíru, 

ale prodloužení životnosti a snížení nebezpečí pro veškeré kosmické mise v okolí 

Země, s posádkou či bez. 

V této práci jsou zpracována data získaná družicí DEMETER týkající se 

intenzity zachyceného signálu, elektronové teploty, hustoty ionosférického plazmatu 

a toku vysypávaných energetických elektronů. Okolnosti provozu vysílače NWC 

navíc umožňují odlišení změn souvisejících s jeho fungováním, a to porovnáním 

hodnot naměřených v době kdy byl zapnutý a kdy nikoli. Dále je věnována pozornost 

vývoji signálu z nejednoznačně identifikovatelného vysílače či vysílačů zachyceného 

v oblasti Ruska. 

Stručný přehled týkající se zdrojů a šíření nízkofrekvenčního signálu je uveden 

v kapitole 1, po kterém následuje popis družice a používaných dat v kapitole 2 

a vytyčené cíle práce v kapitole 3. Výsledky analýzy jsou popsány v kapitole 4, 

diskutovány jsou pak v kapitole 5. 
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1. ANTROPOGENNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY 

V ZEMSKÉ MAGNETOSFÉŘE 

1.1. Nízkofrekvenční vysílače 

Vysílače vysílající v pásmu velmi nízkých frekvencí (VLF, Very low 

frequency, přibližně 3-30 kHz) byly od počátku svého vývoje využívány k dálkové 

komunikaci — vzhledem k poměrně značným vlnovým délkám je rušení způsobené 

pozemními překážkami minimální a dobře se odráží jak od zemského povrchu, 

tak od spodních vrstev ionosféry. Ve vojenství pak našly své místo díky schopnosti 

dlouhovlnného signálu dostat se desítky metrů pod mořskou hladinu, tedy možnosti 

komunikace s loděmi či ponorkami, i když je omezená pouze na kódové vysílání 

(binární, Morseův, atd.). Dnes je na světě okolo dvaceti vojenských vysílačů 

s výkonem od desítek kW až po MW vysílajících pomocí tzv. MSK kódování 

(Minimum-shift keying) — způsob, kdy je využívána dvojice frekvencí vzájemně 

posunutých o 50 Hz k reprezentaci binárního kódu (Cohen & Inan, 2012). 

1.2. Útlum při šíření skrz ionosféru 

 Při vyhodnocování vlivu antropogenních emisí na ionosféru ve vyšších 

nadmořských výškách a vysypávání energetických elektronů z radiačních pásů 

v důsledku vlnově-částicových interakcí je klíčové především množství energie 

unikající do kosmického prostoru. Tento únik skrz ionosféru se ale nemusí odehrát 

přímo v místě vysílače — generované vlny se mohou šířit ve vlnovodu Země-ionosféra 

na značné vzdálenosti s poměrně malým útlumem (Budden, 1961). K hlavnímu útlumu 

pak dochází při pronikání skrz spodní vrstvy ionosféry a jeho velikost je v prvním 

přiblížení závislá především na stavu ionosféry — v důsledku ionizace je typicky 

řádově vyšší během dne oproti noci (Cohen, et al., 2012). Druhý podstatný faktor je 

geomagnetická šířka, kde k průniku skrz ionosféru dochází — útlum je obecně 

výraznější v rovníkové oblasti než v oblasti vyšších geomagnetických šířek kvůli více 

horizontálnímu magnetickému poli (Graf, et al., 2013). 
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1.3. Vedené vs. nevedené šíření 

Index lomu elektromagnetických vln šířících se plazmatem vnitřní 

magnetosféry závisí na frekvenci vlny, koncentraci plazmatu, velikosti magnetického 

pole a i směru vlnového vektoru. V případech, kdy se parametry prostředí výrazně 

nemění na prostorových škálách odpovídajících vlnové délce, lze trajektorii vlny určit 

pomocí metody „ray tracingu“ — analytické řešení je (mimo velmi zjednodušených 

konfigurací) prakticky nemožné a je nutné uchýlit se k numerickému řešení 

(Ma, et al., 2017). 

Samotné šíření signálu zemskou magnetosférou pak může probíhat dvěma 

způsoby — vedeným a nevedeným. Vedené šíření odpovídá vlně propagující se 

prakticky podél magnetické siločáry s malými vlnovými normálami. To je umožněno 

nehomogenitami v koncentraci plazmatu, kdy je předpokládaná odlišná koncentrace 

plazmatu podél příslušné magnetické siločáry („duct“) Oproti tomu nevedené šíření 

odpovídá vlně šířící se po komplikovanější trajektorii dané gradienty indexu lomu 

a obecně není omezeno na danou siločáru a její okolí (Zhang, et al., 2018). 

Experimentální rozlišení zmíněných dvou typů šíření je často netriviální. 

Zdá se však, že pro signály z vysílačů na menších geomagnetických šířkách (L < 1.5) 

je dominantní nevedené šíření, zatímco pro signály z vysílačů umístěných na větších 

geomagnetických šířkách převažuje vedený způsob šíření vln (Clilverd, et al., 2008).  

Zde je vhodné upozornit, že i signál šířený nevedeným způsobem se může dostat 

do blízkosti magneticky konjugované oblasti (místa nacházejícího se na konci 

magnetické siločáry začínající poblíž polohy vysílače ve smyslu šíření signálu) 

(Zhang, et al., 2018). 
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2. DRUŽICE DEMETER 

2.1. Základní popis družice 

DEMETER (Detection of Electro-Magnetic Emissions Transmitted from 

Earthquake Regions) byla družice řízená francouzskou kosmickou agenturou CNES 

(Centre national d'études spatiales) mající za účel sledovat elektrostatické 

a elektromagnetické emise i nepravidelnosti v zemské ionosféře. Vypuštěna byla 

29. června 2004 do výšky 715 km, ke konci roku 2005 sestoupila do výšky 660 km, 

v níž setrvala až do ukončení své mise 9. prosince 2010. Létala na polární orbitě 

synchronizované se Sluncem, kvůli čemuž se na denní straně nacházela vždy téměř 

ve stejném čase místního dne (10:30) a analogicky na noční ve stejném čase lokální 

noci (22:30). Z technických důvodů byla měření omezena na geomagnetické šířky 

menší než 65 stupňů. Na palubě družice byly senzory pro měření elektrického 

i magnetického pole, analyzátor iontového složení okolního prostředí, 

Langmuirova sonda a detektor energetických částic. Vzhledem k omezené kapacitě 

telemetrie probíhala měření ve dvou módech: nepřetržitě fungující, nicméně s horším 

rozlišením dat, Survey mód, a ve vybraných momentech fungující Burst mód 

s přesnějšími výsledky měření (Berthelier, et al., 2006). 

2.2. Přístroje užité v práci 

Na palubě družice DEMETER je umístěno několik přístrojů, 

sbírajících informace umožňující charakterizaci zemské ionosféry a jevů 

v ní probíhajících, pro tuto práci ale byly zásadní následující tři: 

ICE (Instrument Champ Électrique) slouží k pozorování elektromagnetických, 

respektive elektrostatických, vln v horní atmosféře a ionosféře Země. Čtyři sférické 

sondy umístěné na anténách umožňují zachytit frekvence v rozsahu 

od 0 Hz do 3.175 MHz, přičemž v intervalu velmi nízkých frekvencí 

(VLF, do 20 kHz) družice měří jednu komponentu elektrického pole, 

interně nastavitelnou. VLF signál je vzorkován na 40 kHz. Z měření v módu Burst  

je k dispozici přímo změřená vlnová forma, ze Survey módu jsou k dispozici pouze 

na palubě spočítaná výkonová spektra. Jejich frekvenční a časové rozlišení závisí 

na aktivním podmódu, typicky ale činí 19.53 Hz a 2.048 s. Citlivost přístroje v rozsahu 
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VLF je okolo 0.05 μVm-1Hz-1/2. Bližší informace o konstrukci a měřících možnostech 

přístroje ICE jsou dostupné v práci Bertheliera a kol. (Berthelier, et al., 2006). 

Langmuirova sonda ISL (Instrument Sonde de Langmuir) má za cíl měřit 

parametry ionosférického plazmatu (primárně pak elektronovou koncentraci 

a teplotu). Dvě připevněné sondy, cylindrická a sférická, měří každou vteřinu své 

voltampérové charakteristiky, interní počítač je pak schopný z jejich parametrů 

dopočítat kýžené veličiny. Bližší informace o způsobu měření a výpočtů jednotlivých 

veličin jsou dostupné v práci Lebretona a kol. (Lebreton, et al., 2006). 

IDP (Instrument Détecteur de Particules) měří toky dopadajících elektronů 

o energiích v intervalu přibližně od 70 keV do 2.5 MeV. Detektorem je křemíková 

dioda — nabitá částice ztrácí průchodem energii, která je použita na vznik párů 

elektron-díra. Celkový naměřený impulz je úměrný vznikajícímu náboji, 

tedy i odevzdané energii. V intervalu energií přibližně 70-800 keV odevzdávají 

elektrony prakticky 100 % své energie, tudíž je získaná hodnota naměřená přímo, 

pro částice vyšších energií může být hodnota předané energie odlišná. V módu Burst 

činí časové rozlišení 1 s a je možné rozlišit energie s přesností okolo 10 keV. 

Časové rozlišení v módu  Survey je 4 s a rozlišení v energii je zhruba dvakrát horší 

než v módu Burst. Bližší informace o konstrukci detektoru a možnostech měření jsou 

dostupné v práci Sauvauda a kol. (Sauvaud, et al., 2006). 
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3. CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je zpracování dat získaných družicí DEMETER za účelem 

vyhodnocení intenzity vln v okolí vybraných vojenských vysílačů 

a jim konjugovaných oblastech. Dále také chceme identifikovat a popsat možné 

související změny parametrů ionosférického plazmatu (koncentrace elektronů 

a teplota). V neposlední řadě je pak snaha o detekci energetických částic 

vysypávaných v důsledku vlnově-částicových interakcí.   
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4. ZÍSKANÉ VÝSLEDKY 

4.1. Vysílač NWC 

Výchozím bodem zkoumání byl seznam dvanácti význačných VLF vysílačů 

(Cohen & Inan, 2012) rozmístěných celosvětově, s různými vysílacími frekvencemi 

(v rozmezí přibližně 11-24 kHz) i vysílacími módy (pulzní i kontinuální provoz). 

Ze Survey dat získaných družící DEMETER během let 2004-2010 byla pro každý 

vysílač vytvořena mapa barevně kódované průměrné výkonové spektrální hustoty 

fluktuací elektrického pole v jeho okolí (± 1500 km severojižním i západovýchodním 

směrem s rozlišením 25 km). Použity byly tři frekvenční biny se středovým 

odpovídajícím vysílací frekvenci konkrétního vysílače, při výpočtu vzdálenosti mezi 

družicí a vysílačem bylo uvažováno vertikální šíření signálu do 110 km a následné 

šíření podél zemské magnetické siločáry na vyšších výškách.  

Obrázek 1: Průměrná výkonová spektrální hustota fluktuací elektrického pole 

pro vysílač NWC s vysílací frekvencí 19.8 kHz během noci (nahoře) a dne (dole) 

v okolí vysílače (vlevo) a v okolí konjugované oblasti (vpravo).  
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Na Obrázcích 1 i 2 si lze všimnout jevů charakteristických pro všechny získané 

mapy: nižší průměrné hodnoty výkonové spektrální hustoty fluktuací elektrického 

pole během lokálního dne jak nad vysílačem, tak v magneticky konjugované oblasti, 

způsobené vyšším útlumem signálu v ionosféře; posun maximální průměrné intenzity 

od magneticky konjugovaného bodu k vyšším zeměpisným šířkám; a poměrně nižší 

hodnoty maximálních intenzit, související s šířením signálu mezi hemisférami. 

Viditelné pruhy jsou důsledkem jednotlivých přeletů družice DEMETER, jejíž pohyb 

byl během noci od jihovýchodu na severozápad a během dne od severovýchodu 

na jihozápad.  

Pro další zkoumání byl vybrán vysílač NWC (Obrázek 1). 

Jedná se o nejvýkonnější nízkofrekvenční vysílač na jižní polokouli vysílající 

na frekvenci nižší než 20 kHz, tedy ve frekvenčním pásmu optimálně detekovatelném 

družicí DEMETER. Frekvence vyšší než 20 kHz jsou detekovány jen díky „aliasingu“, 

Obrázek 2: Průměrná výkonová spektrální hustota fluktuací elektrického pole 

pro vysílač ICV s vysílací frekvencí 20.27 kHz během noci (nahoře) a dne (dole) 

v okolí vysílače (vlevo) a v okolí konjugované oblasti (vpravo).  
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který zapříčiní — v kombinaci s frekvenčním filtrem na palubě družice — 

jejich výrazně nižší detekované intenzity. Intenzita signálu z vysílače NWC je dobře 

pozorovatelná i při porovnání Obrázků 1 a 2; pro vysílač ICV umístěný v Sardinii, 

ačkoli se jedná o jeden z lépe rozpoznatelných vysílačů, muselo být použito jiné 

rozpětí barevné škály než na Obrázku 1, aby bylo dosaženo vhodné rozlišitelnosti.  

NWC navíc nebyl v provozu nepřetržitě. Každá tečka na Obrázku 3 označuje 

jedno měření výkonové spektrální hustoty fluktuací v blízkém okolí vysílače 

(do 200 km). Lze vidět tři výrazné oblasti poklesu, nejdelší z nich mezi roky 

2007 a 2008 — ty označují časové intervaly, kdy byl NWC vypnutý a veškerý záznam 

zachycený družicí je tvořen přirozeným pozadím. To umožňuje zhodnotit přímý vliv 

signálu z vysílače na parametry ionosféry. Vzhledem k sezónním vlivům 

(primárně různé intenzitě slunečního záření v jednotlivých ročních obdobích) 

Obrázek 3: Časová závislost výkonové spektrální hustoty fluktuací elektrického pole 

signálu NWC na frekvenci 19.8 kHz ve vzdálenosti do 200 km od vysílače. 

Barevné horizontální čáry označují intervaly použité pro další analýzu  

(červenec-prosinec příslušných let).  Vysílač byl vypnutý v modře označeném 

intervalu, v červených byl zapnutý. 
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je žádoucí zvolit stejný časový úsek pro všechny zkoumané roky — vybráno bylo 

období červenec až prosinec pro roky 2006 až 2010 (roky 2004 a 2005 byly vyjmuty 

pro rozdílnou výšku letu družice). 

Obrázek 4 zobrazuje průměrnou výkonovou spektrální hustotu fluktuací 

elektrického pole získanou ze Survey dat družice DEMETER v okolí vysílače zvlášť 

pro červenec-prosinec roku 2007 (kdy byl vysílač vypnutý), 

zvlášť pro červenec-prosinec let 2006, 2008, 2009 a 2010 (kdy byl vysílač zapnutý). 

U panelu příslušícímu zapnutému NWC je ihned viditelný rozdíl v oblasti vysílací 

frekvence 19.8 kHz, větší jsou ale také vlnové intenzity od 14 kHz výše ve vzdálenosti 

do 200 km od vysílače. Zvýšená intenzita v prvním vzdálenostním binu (užité rozlišení 

je opět 25 km) v roce 2007 je způsobená malým množstvím dat v takové blízkosti 

a vlivem silných bleskových emisí. Další výrazné vodorovné čáry, viditelné na obou 

panelech, odpovídají jiným nízkofrekvenčním vysílačům (Němec, et al., 2020). 

Průměrná hustota plazmatu a její směrodatná odchylka v okolí NWC 

v závislosti na jednotlivých letech a vzdálenosti od vysílače je zobrazena 

na Obrázku 5. Ve všech letech se hustota zvyšuje s rostoucí vzdáleností od vysílače — 

toto pozorování můžeme vysvětlit tím, že data pro jednotlivé vzdálenostní biny jsou 

získána z míst jak na sever, tak na jih od vysílače, a hustota plazmatu se nelineárně 

zvyšuje s klesajícími zeměpisnými šířkami (Yufei, et al., 2010). Průměr je oproti 

ostatním rokům nižší během vybraných měsíců roku 2008 (a částečně i roku 2009), 

Obrázek 4: Průměrná výkonová spektrální hustota fluktuací elektrického pole 

v závislosti na frekvenci a vzdálenosti od vysílače NWC. Vlevo pro vypnutý vysílač 

NWC, vpravo pro zapnutý. 
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což pravděpodobně souvisí s nižší sluneční aktivitou během tohoto období 

(Němec, et al., 2020). Jiné významnější rozdíly, především oproti roku 2007, 

které by mohly být připsány vlivu NWC, však nejsou patrné.  

Odlišná situace nastává s ohledem na směrodatné odchylky, 

které jsou spočítány pro každý časově-vzdálenostní bin zvlášť. Z důvodů uvedených 

výše je očekávána vyšší hodnota odchylek pro větší prostorové vzdálenosti míst 

měření a polohy vysílače NWC. Zároveň pak očekáváme menší hodnoty pro místa 

blíže vysílači, protože zde zaznamenaná data byla pořízena v poměrně rychlém 

časovém sledu. Tomu odpovídají data naměřená v roce 2007, kdy byl NWC vypnutý. 

Byť je množství dat s klesající vzdáleností od vysílače menší (a do vzdálenosti 25 km 

v roce 2006 nejsou žádná), jsou odchylky během ostatních let obecně vyšší (2-3 krát 

ve vzdálenostech do 200 km) a lze spekulovat o výskytu lokálního maxima zhruba 

ve vzdálenosti 200 km od vysílače.  

Stejným způsobem jako hustota plazmatu byly zpracovány hodnoty teploty 

elektronů, vykreslené na Obrázku 6. Bez vlivu vysílače na teplotu elektronů a její 

fluktuace bychom očekávali, na základě analogické argumentace jako u hustoty 

plazmatu, s přihlédnutím na nelineární závislost teploty na zeměpisné šířce, 

růst obojího směrem do větších vzdáleností, což je patrné při pohledu na rok 2007. 

V letech, kdy byl vysílač zapnutý, ale pozorujeme odlišné chování — vyšší hodnoty 

v blízkosti vysílače a následný pokles s rostoucí vzdáleností. U průměrné teploty 

by menší hodnoty mohly být zapříčiněny menší solární aktivitou v roce 2007, v roce 

2008 ale podobná situace nenastává. V každém případě je mnohem výraznější rozdíl 

Obrázek 5: Statistické parametry hustoty plazmatu v závislosti na roku měření 

a vzdálenosti od vysílače NWC. Vlevo průměr, vpravo směrodatná odchylka.  
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u směrodatných odchylek — v roce 2007 ve vzdálenostech do 200 km jsou 2-3 krát 

menší než jim odpovídající hodnoty v ostatních letech.  

Dalším předmětem výzkumného zájmu byl vliv vysílače na počet 

vysypávaných energetických elektronů. Obrázek 7 znázorňuje počet detekovaných 

(v principu vysypávaných) elektronů s energií přibližně 100 keV v závislosti 

na poloze družice vůči vysílači, zvlášť pro rok 2007 (vlevo), kdy byl vysílač vypnutý, 

a zvlášť pro ostatní vybrané roky. Na obou panelech lze vidět vyšší toky směrem na jih 

od vysílače, tj. v oblastech s vyšší geomagnetickou šířkou, kde je toto chování 

očekávatelné. Podíváme-li se na pravý panel, odpovídající období, kdy byl 

Obrázek 6: Statistické parametry elektronové teploty v závislosti na roku měření 

a vzdálenosti od vysílače NWC. Vlevo průměr, vpravo směrodatná odchylka.  

 

 

Obrázek 7: Naměřené toky vysypávaných elektronů o energiích přibližně 100 keV 

v závislosti na severojižní a západovýchodní vzdálenosti od vysílače NWC. 

Vlevo během roku 2007, vpravo během let 2006, 2008, 2009 a 2010. 
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NWC zapnutý, můžeme navíc vidět nový jev jihovýchodně od polohy vysílače, 

tvořený energetickými elektrony vysypávanými díky interakci se signálem vysílače. 

4.2. Ruské vysílače 

Při analýze Survey dat získaných družicí DEMETER lze na frekvenci přibližně 

18.1 kHz pozorovat signál, který je možné interpretovat jako provoz 

nízkofrekvenčního vysílače (či vysílačů). Vzhledem k vysílací frekvenci 

a specifickému formátu signálu (viz níže) připadají v potaz vysílače RDL 

(Krasnodar — poloha ostatních vysílačů typu RDL neodpovídá zobrazeným 

maximům), RLO (Ryazan) a RKS (Murmansk) (Anon., n.d.). Obrázek 8 zobrazuje 

mapu průměrné výkonové spektrální hustoty fluktuací elektrického pole na příslušné 

frekvenci získanou ze všech dat naměřených během let 2004-2010. Jednotlivé pruhy 

odpovídají drahám přeletu družice. Důvodem pro zvýšené intenzity pozorované jen 

a pouze nad zvýrazněnými oblastmi je unikátní vysílací „pattern“ — vysílač 

neoperoval kontinuálně, ale pouze v přesně daných intervalech opakujících se 

s hodinovou periodou. S přihlédnutím ke skutečnosti, že orbit družice je 

synchronizován se Sluncem, vede tento typ vysílání ke zvýšení intenzit v místech 

vzdálených od sebe 15 délkových stupňů.  

Pro lepší rozlišení díky menšímu útlumu byly vybrány pouze záznamy během 

noci, přičemž byly rozděleny do binů odpovídajících minutám své detekce 

s rozlišením na desetiny minuty. Obrázek 9 zobrazuje získanou průměrnou intenzitu 

Obrázek 8: Mapa průměrné výkonové spektrální hustoty fluktuací elektrického pole 

na frekvenci přibližně 18.1 kHz, vlevo pro noc, vpravo pro den. 
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v jednotlivých časových úsecích. Lze si všimnout pěti výrazných maxim, 

které odpovídají zapnutému vysílači (vysílačům). Jedná se o zhruba 36 sekundové 

úseky vysílání mezi koncem osmé a polovinou deváté minuty každé desetiminutovky 

s výjimkou deseti minut mezi desátou a dvacátou minutou. Pro další práci byly 

vybrány úseky mezi osmou a devátou minutou (označený červeně), dvacátou osmou 

a dvacátou devátou (modře) a třicátou osmou a třicátou devátou (zeleně), 

primárně pro dobrou identifikovatelnost vůči svému okolí.  

Ze všech měření ve vybraných časových intervalech bylo nutné vyselektovat ta, 

ve kterých byl vysílač či vysílače jednoznačně funkční. Kritérii byly jednak dostatečná 

síla signálu, a to jak sama o sobě, tak vůči přirozenému pozadí, jednak dostatečný 

rozdíl mezi intenzitou během vysílacího intervalu a intenzitou před ním, respektive po 

něm. Ze Survey dat byly pro průměrování použity tři frekvenční biny se středovým 

odpovídajícím frekvenci 18.1 kHz, pro časové porovnání pak byla vzata data minutu 

před a minutu po každém z intervalů. Za dostatečné byly považovány události 

Obrázek 9: Závislost průměrné noční výkonové spektrální hustoty fluktuací 

elektrického pole na frekvenci přibližně 18.1 kHz na minutě měření. 

Barevně vyznačené intervaly značí úseky použité pro další zkoumání.  
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s intenzitou větší než 100 μV2m-2Hz-1, jejichž intenzita byla navíc přinejmenším 

desetinásobná proti pozadí i okamžitě předcházející, respektive nadcházející, minutě. 

Polohy družice ve středech takto určených událostí jsou vyznačeny 

na Obrázku 10 s barevným kódováním odpovídajícím označení intervalů z Obrázku 9. 

Na první pohled je patrné, jak se na obou polokoulích body shlukují v místech a tvaru 

zvýšené intenzity levého panelu Obrázku 8, což potvrzuje správnost zpracování dat 

i domněnku o umístění vysílačů v oblasti Ruska, zároveň pak zpřesňuje oblast, 

kde by je bylo možné nalézt.  

Body na Obrázku 10 lze přiřadit ke konkrétním orbitům družice DEMETER 

a vybrat z nich ty, které mají dostupná data s vysokým rozlišením získaná 

v Burst módu. Z nich pak za použití algoritmu FFT (Fast Fourier Transform) můžeme 

získat spektrogram, tj. závislost intenzity na frekvenci. Nastavením parametrů užité 

FFT je pak možné upravit frekvenční rozlišení (na úkor časového). Tento postup byl 

proveden pro všechny vybrané orbity, naše pozornost ale byla zaměřena především 

na ty, u kterých byla Burst data naměřena na severní polokouli a alespoň částečně 

zasahovala do námi vybraných intervalů dle Obrázku 9. Volba délky FFT rovná 

hodnotě 8192 bodů poskytla dobré rozlišení ve frekvenci (přibližně 5 Hz) 

Obrázek 10: Mapa označující polohu družice ve středu časových intervalů vysílání 

s dostatečnou silou signálu. Barevné kódování odpovídá Obrázku 9. 
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při zachování dostatečného časového rozlišení umožňujícího přesnou selekci krátkých 

vysílacích pulzů.  

Ve všech vybraných intervalech trvá vysílání 36 sekund a časový vývoj 

jednotlivých intervalů je do značné míry stejný. Pro podrobnější analýzu proto byl 

použit průměr ze všech dostupných severních spektrogramů. Poté, pro lepší 

reprezentaci, byla spočtena průměrná spektra odpovídající začátku vysílání (0-3 s), 

středu vysílaní (16-19 s) a konci vysílání (32-35 s). 

Tato spektra jsou znázorněna v Obrázku 11 červenou, modrou a zelenou 

barvou. Je vidět, že signál je nejprve detekován na šesti specifických frekvencích, 

které se postupně slijí do dvou výrazných postranních maxim a poměrně menšího 

centrálního maxima na frekvenci 18.1 kHz.  

  

Obrázek 11: Závislost průměrné výkonové spektrální hustoty fluktuací elektrického 

pole na frekvenci nad vysílači (severní polokoule). Červená barva označuje počátek 

vysílacích intervalů, modrá prostředek, zelená konec. 
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5. DISKUZE 

Již dřívější studie ukázaly vliv silných nízkofrekvenčních signálů na parametry 

ionosféry (Lebreton, et al., 2006) i jejich nezanedbatelný podíl na vlnově-částicových 

interakcích (Sauvaud, et al., 2006). Nicméně překážkou pro jejich přesnější popsání 

a pochopení byly poměrně slabé variace signálu těžko odlišitelné vůči proměnlivému 

přírodnímu pozadí, jakož i poměrně velké časové rozestupy mezi jednotlivými 

měřeními. Družice DEMETER díky dlouhodobému nepřetržitému provozu umožňuje 

komplexní analýzu vlnových intenzit, elektronové koncentrace a teploty a toků 

vysypávaných energetických elektronů. Její se Sluncem synchronizované orbity 

pak dávají prostor pro lepší zpracování dat, konkrétně vyloučení změn souvisejících 

s denními cykly. NWC pak jako jeden z celosvětově nejsilnějších vysílačů v pásmu 

VLF představuje ideálního kandidáta na pozorování vysílači indukovaných efektů 

v ionosféře. Jeho občasné vypnutí navíc dovoluje vymezení situací vznikajících 

v důsledku jeho provozu od těch vyskytujících se přirozeně (respektive nezávisle 

na něm) (Němec, et al., 2020). 

Navzdory limitaci na noční data, vzhledem k primárnímu vlivu slunečního 

záření na změny ionosférických parametrů i šíření signálu během dne, je zde stále 

přítomná variabilita související s ročními obdobími a potažmo slunečními cykly 

(Cohen & Inan, 2012), jak je vidět na Obrázcích 5 a 6. Pro minimalizaci vlivu ročních 

období jsme proto uvažovali data průměrovaná v každém roce přes tentýž interval 

měsíců (červenec-prosinec). Potlačení vlivu slunečního cyklu je komplikované 

a v naší analýze jsme se o něj nepokoušeli. Srovnání parametrů ionosféry 

mezi obdobími, kdy byl vysílač NWC v provozu a kdy byl vypnutý, však ukazuje, 

že efekt vysílače NWC je — přinejmenším v případě některých ionosférických 

parametrů — silnější než přirozená variabilita související se slunečním cyklem. 

Naše zpracování tak umožňuje přímé vyhodnocení změn elektronové koncentrace 

a teploty v důsledku působení signálu NWC (Němec, et al., 2020). 

Průměrná hustota plazmatu je signálem z NWC téměř neovlivněná, mění se 

spíše v závislosti na slunečním cyklu. Průměrná elektronová teplota byla v roce 2007, 

kdy byl ve zkoumaném období vysílač vypnutý, v okolí vysílače lehce nižší 

než v ostatních zkoumaných letech. Výraznější projev je u směrodatných odchylek 

vypočtených přes 25km biny vzdáleností od vysílače — ukázali jsme, že fluktuace 

hustoty i teploty byly v roce 2007 mnohem nižší v porovnání s ostatními roky. 
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Tento efekt je lokalizován do vzdálenosti přibližně 200 km od polohy vysílače, 

což je v souladu s dřívějšími studiemi, dle kterých výkon unikající do prostoru 

nad vysílačem indukuje lokální ionosférické změny (Parrot, et al., 2007). 

Mimo očekávané zvýšení intenzity na vysílací frekvenci 19.8 kHz pozorujeme 

zvýšené intenzity i na nižších frekvencích, a to až po hranici přibližně 14 kHz. 

Toto rozšiřování signálu může být výsledkem rozptylu na nehomogenitách 

indukovaných v ionosféře ve chvíli, kdy je dosažena kritická amplituda signálu NWC 

(Xia, et al., 2020). Nelze ale vyloučit ani vliv bleskových emisí, které mohou 

proniknout do ionosféry právě kvůli vysílačem indukovaným nehomogenitám  

(Parrot, et al., 2009). Zvýšená intenzita signálu v konjugované hemisféře pozorovaná 

v oblasti lehce šířkově posunuté od geomagneticky konjugovaného bodu 

pak potvrzuje dominantní roli nevedeného šíření (Zhang, et al., 2018). 

Na Obrázku 7, v panelu odpovídajícímu rokům, kdy byl NWC zapnutý, 

lze vidět jihovýchodně od polohy vysílače výrazně zvýšené toky vysypávaných 

elektronů. To je v souladu hned s několika dřívějšími pozorováními, které mimo 

samotného potvrzení vlivu nízkofrekvenčních vysílačů dokázaly, že nejúčinnější 

pro vysypávání elektronů o energiích vyšších než 100 keV je signál ve frekvenčním 

rozsahu 10-20 kHz. Velkou roli hraje i umístění vysílačů, které je u NWC příhodné 

(Kulkarni, et al., 2008). Zvýšení by pak vzhledem k nižší absorpci a vyššímu výkonu 

mělo být primárně v noci (Meredith , et al., 2019) na L slupkách v rozsahu 1.4 až 1.9, 

a to primárně kvůli nevedenému šíření signálu (Gamble, et al., 2008). Posun jižním 

směrem je v souladu s cyklotronovou rezonanční podmínkou prvního řádu  

(Sauvaud, et al., 2008), která je pro studovaný případ hlavním typem rezonance — 

posun východním směrem je pak dán východním driftem elektronů v zemském 

magnetickém poli (Rodger, et al., 2010). 

V případě ruského vysílače (či vysílačů) pak kromě potvrzení jejich existence, 

zúžení oblasti jejich možného výskytu a identifikace jedinečného vysílacího 

„patternu“ bylo studováno chování signálu v čase. Byť nelze v principu určit, 

jestli družicí detekovaný signál na začátku zkoumaných časových úseků je ve stejné 

formě, v jaké byl vyslán, můžeme na Obrázku 11 se zpožděním v řádu sekund vidět 

rozšíření ve frekvenci ne nepodobné tomu jako na Obrázku 4 u vysílače NWC. 

Pozorujeme slití původních šesti maxim do dvou výrazných maxim a jednoho 

lokálního maxima mezi nimi. To, zda signál lokálně ovlivňuje elektronovou 

koncentraci nebo teplotu plazmatu, zůstává předmětem dalšího výzkumu. 
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ZÁVĚR 

Využili jsme více než šest let měření družice s nízkým orbitem DEMETER 

pro analýzu signálů z nízkofrekvenčních vojenských vysílačů a s nimi souvisejících 

změn v ionosféře. Pro skupinu dvanácti nízkofrekvenčních vysílačů bylo popsáno 

chování průměrné výkonové spektrální hustoty fluktuací elektrického pole v jejich 

okolí i v okolí jejich konjugovaných oblastí. Byl demonstrován rozdíl v situacích 

během dne a během noci, plynoucí z rozdílného tlumení při šíření signálu skrz 

ionosféru. Pro další práci a detailnější analýzu byl vybrán vysílač NWC. 

Přerušení jeho provozu v období červenec-prosinec 2007 umožnilo přímé 

experimentální vyhodnocení vlivu nízkofrekvenčního signálu vysílače na vlnovou 

intenzitu, hustotu plazmatu, elektronovou teplotu a vysypávání energetických částic, 

a to porovnáním s daty získanými v období červenec-prosinec let 2006, 2008, 2009 

a 2010.  

Vlnová intenzita je zvýšena nejen očekávaně na vysílací frekvenci 19.8 kHz, 

ale i na nižších frekvencích (od 14 kHz výše), především ve vzdálenosti do 200 km 

od vysílače. Průměrná hodnota hustoty plazmatu zůstává v podstatě nezměněna, 

průměrná elektronová teplota je v blízkosti vysílače (do 200 km) zvýšena pouze mírně. 

Znatelnější vliv je vidět na směrodatných odchylkách (fluktuacích) těchto veličin, 

kde naměřená data jednoznačně ukazují vyšší hodnoty v době funkčnosti vysílače 

NWC, obzvlášť v oblasti do 200 km od jeho umístění. S funkčností vysílače je pak 

spojené i indukované vysypávání energetických elektronů jihovýchodně od polohy 

vysílače, což je v souladu s nevedeným šířením signálu a východním driftem záporně 

nabitých částic v zemském magnetickém poli.  

Na základě časové a prostorové analýzy dostatečně intenzivních signálů 

na frekvenci 18.1 kHz byla potvrzena přítomnost nízkofrekvenčních vysílačů 

vysílajících specificky kódovaný signál v oblasti Ruska. Analýza dat s vysokým 

rozlišením získaných z měření v Burst módu umožnila odhalit detailní  

frekvenčně-časový vývoj detekovaného signálu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

VLF – Very Low Frequency 

MSK – Minimum-shift keying 

DEMETER – Detection of Electro-Magnetic Emissions Transmitted from Earthquake 

Regions 

CNES – Centre national d'études spatiales 

ICE – Instrument Champ Électrique 

ISL – Instrument Sonde de Langmuir 

IDP – Instrument Détecteur de Particules 

FFT – Fast Fourier Transform 
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