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  پیشگفتار
تحقیقاتی هارپ  -پروژه نظامیدر این تحقیق سعی شده به علت حجم زیاد مطالب به مسائل مهم در  

  .هایی که از این وسیله میتوان کرد بیان کنیمبپردازیم و کاربردهاي مهم و استفاده

اندازي و اینکه اصال این پروژه چرا راه نگاه کلی به این پروژه  میتوان تا حدودي با تاریخچهدر فصل اول با 

  .اي که در دیگر کشورها صورت گرفته اشنا شدهاي مشابهکاربردها و دیگر  پروژهو  شده

رت و ساختار ان پرداختم براي انکه تمام عملکرد این پروژه در این الیه صو در فصل دوم به یونوسفر

در این فصل به مسائلی میگیرد و الزم است براي فهمیدن عملکرد این پروژه به خوبی با این الیه اشنا بود

 الکتریک نسبی موجود در این الیهو محاسبه دي ها بر امواج فرکانس باالنحوه تاثیر الیه دیگر مثل

  .پرداخته شده است

کنیم و بدانیم کجا و براي چه از این امواج استفاده میپرداختم تا  elf-vlfدر فصل سوم به امواج و انتن 

و ودلیل استفاده از پروژه  اگر بخواهیم این امواج را تولید کنیم احتیاج به چه انتنی با چه ابعادي داریم

  .هارپ چیست

پرداخته تا بتوان ر هاي یونوسفدر فصل چهارم به صورت تخصصی به نحوه محاسبه تولید جریان در الیه

  .محاسبه کردیونوسفر را  ایجاد شده در انتنپارامترهاي داشتن جریان با 
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 فهرست مطالب
 هارپ چیست؟: فصل اول 

 

 نآیونوسفیر و ساختار : فصل دوم 

 

 هاي امواج و انتن: فصل سومELF-VLF 

 
 

 در یونوسفر توسط  هاي ایجاد شدهجریان: فصل چهارم

 HFسیگنال 
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 ) 2هارپمعروف به (1رنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکانس باالب

با استفاده از یونوسفربراي بررسی و پژوهش درباره الیه 1993است که در سال پژوهشییک پروژه  

 .تاس تاسیس شده ELF/ULF/VLF رادیوییامواج

ELF/VLF  امواج)HZ300-KHZ30( که مزیت ان پراکندگی کم و پایداري فاز و دامنه و نفوذ معین

یردریایی و وتحقیقات در مورد موضوعات زیر زمینی نظامی و به خصوص براي ارتباط بین زدر اب و خاك 

  استناوبری

  ارتباطات رادیویی بین زیر در یایی با دیگر وسایل ارتباطی  :1-1شکل

                                                             
1High Frequency ActiveAuroral Research Program 
2HAARP 
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یا به صورت ماهواره در  بسیار بزرگ در زمین) انتن(دلیل انکه گسیل این امواج نیاز به یک سیستم به 

فضاست و همچنین به دلیل سختی انتقال و نصب تجهیزات و بازدهی کم دانشمندان تصمیم به فکر و 

  .ایده دیگري گرفتند

- مدوله شده توان باال می و دامنه باال با گرم کردن مقداري از یک منطقه در یونوسفیر با امواج با فرکانس

 .را تولید کند ELF/VLFتواند امواج که می تبدیل کرد1توان این منطقه را به یک انتن مجازي هوایی

در این .کیلومتري از سطح زمین در الیه یونوسفیر صورت میگیرد 110-70این جریان طبیعی در ارتفاع 

ها مزیت از سمت زمین ارسال شود که نسبت به بقیه طرحوضعیت فقط کافی است امواج فرکانس باال 

  .بیشتري دارا است

یونوسفیر میتوان که با بر انگیختن الیه .مطرح شد 1973در سال 2سط ویلزاین طرح براي اولین بار تو

راهی براي ارسال امواج فرکانس پایین پیدا کردو اولین نفري  که این امواج را با برانگیختن الیه یونوسفیر 

- افراد زیادي روي ان کار کردند و در ازمایش.بود3کرد گتمستیوو ارسال امواج فرکانس پایین را مشاهده 

فرستاده شده در  واتمگا200با توان باالي که امواج فرکانس باال  نشان داده شد 6رتولد,5فرارو,4هاي بار

ساتع میکنند و شدت میدان مغناطیسی امواج فرکانس پایین در چند صد کیلومتر دور تر  ,الیه یونوسفیر

  .بود 10-14-10-12ان حدود 

                                                             
1Virtual aerial 
2wills 
3GETMASTEV 
4Barr 
5 Ferraro 
6Rietveld 
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در همین هنگام امریکا طرحی به نام هارپ در . در ترومز بود1فرکانس باال ایسکتماشین تولید این امواج 

مدوله شده با  ELF/VLFفرکانس پایین با گرم کردن یونوسفیر با امواج االسکا احداث کرد که امواج 

در  PTو ایستگاه زمینی 2که این امواج با ماهواره دیمیتر.شودمگاوات تولید می 407فرکانس باال با توان 

  .میشوداالسکا مشاهده 

  

، و دانشگاه آالسکا در فیربنکس، نیروي دریایی آمریکا، نیروي هوایی آمریکااین تاسیسات مشترکا توسط 

، شرکت سازنده این تاسیسات. شود دانشگاه آمریکایی دیگر اداره و استفاده می 15نزدیک به 

 است BAE Advanced Technologiesشرکت

برج آنتن آلومنیومی به ارتفاع  180هاي مخصوص شامل  این سیستم در حال حاضر از یک مجموعه آنتن

نصب آالسکامتر مربع در 23،000متر تشکیل شده که بر روي زمین پهناوري به مساحت  50/23

  . است شده

                                                             
1EISCAT 
2DEMETER 
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  هاي هارپ در االسکانماي باالي از انتن: 1-2شکل 

 

اي علمی است و از طریق آن دانشمندان با ایجاد تغییراتی در یونوسفر که دورترین و  پروژه هارپ پروژه

به صورت یک آزمایشگاه  ان راامکان مطالعه در مورد آن را پیدا کرده و جو زمین استترین بخش  ناشناخته

کند  هارپ این کار را با امواج رادیویی فرکانس باال که توسط رادارهاي خود منتشر می. آورند طبیعی در می

کیلومتري جذب شده و باعث افزایش شتاب  350ا ت 100بخشی از این امواج در ارتفاع . دهد انجام می

با این هدف جنگ سردهارپ در دوران . شوند ها در آن منطقه و در نتیجه گرم شدن یونوسفر می الکترون

ها  این زیردریایی. کشف کندسالح اتمیمجهز به های زیردریاییهایی را براي ارتباط با  اندازي شد که روش راه

را محقق جنگ اتمیدر » تضمین نابودي متقابل«در آن زمان اهمیت استراتژیکی فراوانی داشتند چرا که 

ات فراوانی در مورد هدف و کاربردهاي آن همراه اما حتی از قبل از ساخت خود نیز با شایع. ساختند می

گوناگونی در مورد آن مطرح شده و از انتشار پرتوهاي مرگ تا کنترل هاي توطئه تئوري .است خورده گره
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میلیون دالر  250هارپ حدود دو دهه طول کشید و با  تکمیل. ذهن به آن نسبت داده شده است

  .هاي ساخت و عملیاتی آن بود هزینه

  

  هاي هارپ در االسکانماي نزدیک از انتن: 1-3شکل 

  نمایه کلی پژوهش

اینپژوهش، به بررسی آزمایش گرمایشی که در عرض هاي جغرافیایی زیاد انجام می شود می پردازد و 

گرم کردن . جریانهایطبقه اي دریونوسفرنشان می دهدنتایج آن را بر ساختار

انجام می ) 10-3مگا هرتز( HFالیهیونوسفربااستفادهازیکفرستندهرادیوییزمینیدر فرکانس هاي کوتاه 

ونتایج ، )کیلومتر 90- 50 ارتفاع(یونوسفر رخمیدهد DوCمقدارقابلتوجهیازحرارتدرمناطق .پذیرد
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درنتیجه  .کیلومتر می توان نمایش داد 20-10 قیاسخطیازاصالحرساناییالکترونی را درحجمبایکم

گسستگیدر ناحیه رسانایی، باعث اختالل درجریانطبیعی الکترون ها مخصوصا جریان افقی آنها در ناحیه 

می توانالگوي  ، به صورت دورهایمدولهشده باشدHFاگر موج قدرتفرستاده شونده .قطبی می شود

، باتوجهبهاندازهبزرگمقیاس جریان مزاحم. س مدالسیون نمایش دادتشعشعی جریان مزاحم را در فرکان

کیلوهرتز  30زیر ELF / VLFاینشیوه راهیموثررا برایتولیدالکترومغناطیسی تابشدرفرکانس

  .مشاهده می شود 1-1این شیوه به طور گرافیکی در شکل .ارائهمیدهد

 

  ELF / VLFروند تولید امواج :  1-4شکل 
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برایبرقراریارتباط باایستگاههایدریافت در اعماق زمین و یا در زیر آبضروریمی ELF / VLFتابش امواج

میرایییکموجالکترومغناطیسدرآبدریابا تغییراتعمقایستگاههایدریافتی  2-1 بهعنوانمثال،درشکل. باشد

ی با نگاه کردن به شکل،روشناستکهبراي ارتباط با ایستگاه دریافت. وفرکانس مربوطه نشاندادهشدهاست

 / ELFبااینحال، پایگاه هاي بزرگ فرستندهزمینی. کیلوهرتز نگه داشته شود 10باید فرکانس زیر 

VLFسیاسیواقتصادیرنجمیبرند-ازمشکالتجغرافیایی.  

  

میرایی موج الکترومغناطیسی در مقایسه با عمق در یک دریافت کننده واقع بر آب :  1-5شکل 

  شور
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