
 

 

 

EMP – Elektromagneettinen pulssi
 

•Havaittu ensimmäisen kerran Hawaijilla 1954

•Puolijohteita ei vielä isommin ollut käytössä

•Neuvostoliitto havaitsi ilmiön omissa kokeissaan ehkä samoihin aikoihin, muttei kertonut asiasta

•USA ja NL sopivat jotakin ilmakehäkokeista jo 1963 pääasiassa EMP-ilmiön vuoksi

•Compton ennusti asian jo ennen ydinpommeja vuonna 1925

•Teoria selvitettiin perusteellisesti jo 1960 luvulla.
  

EMP
•Ensimmäinen havainto oli, että ydinräjähdys ilmakehässä aiheuttaa sähköilmiön, joka häiritsee elektronisia laitteita
•Toinen havainto oli, että energiapulssi EMP leviää koko sille alueelle, josta räjähdyspaikka näkyy
•Kolmas havainto oli, että pintaräjähdyksen jälkeinen EMP on varsin vaatimaton.
 

EMP
•Suomen sotaväki otti asian tosissaan jo 1960-luvulla ja korkeakoulujen opetuksessa asia tuli fyysikoille tutuksi

1970 mennessä
•Teetin laudatur työn ryhmäni fyysikolla 1985. Työ on edelleen täysin validi ja teoreettisesti vahvempi kuin nyt

netistä löytyvät selostukset
•1980-luvulta lähtien on keskitytty EMP-suojaukseen ympäri maailman.
 

EMP
•Ilmiö liittyy erityisesti korkealla ilmakehän yläpuolella tapahtuvaan ydinräjähdyksee jonka ainoa vaikutus

maanpinnalle se on
•Vetypommin osalta ilmiöstä ei tiedetä edelleenkään mitään, suora tuhovaikutus on pahempi kuin mahdollinen EMP
•E-pommilla on käytännön yläraja, ehkä 150 kilotonnia.

E-pommi rakennetaan epäsymmetriseksi

EMP
•Teoria ei ole kovin monimutkainen, keskeisessä osassa ovat Compton-

elektronit, ilmakehän epäsymmetria pystysuunnassa ja maan
magneettikenttä

•Elektronien ja magneettikentän yhteisvaikutuksesta syntyy lyhyt
kertapulssi, paljon lyhyempi kuin salamassa, kenttä maan pinnalla on
luokkaa 50 kV/m

•Kaikkeen sähköä johtavaan materiaaliin indusoituu korkeajännitteinen
sähkövirta.

 

EMP synty ja vaikutus
 

 
 

EMP

•Kuvassa on esitetty EMP vaikutus pommin koon funktiona. Tässä suurin on 100 kt

•Kuvassa mainitaan kaksi kokeellista havaintoa samana vuonna 1962 eri voimaryhmissä.
 

 

EMP Starfish 8.7.1962 US time
 

 

EMP Starfish 9.7.1962 09:00 zulu
 

 
 

EMP  neuvostotestit
 

 

EMP  neuvostotestit
 

 

 

ei EMP kokeita?
 

 

EMP Sähkömagneettisella skaalalla
 

 

EMP

•Kuvassa on oletettu vaikutus 400 km USA:n yläpuolella räjähtävästä pommista

•Näin korkealta energia ei tule ilmakehään elektroneina vaan gammasäteilynä, mutta lopputulos on sama,
vaikutusalue vain on suurempi.

 

EMP  Toinen arvio
 

 

EMP ei ole ainoa, on myös HPM
HPM = High Power Microwave
Voi olla pommi tai maassa oleva ase
Ymmärrettävästi tiedot ovat salaisia
 

EMP - HPM
HPM eli High Power Microvawe

ei edellytä ydintekniikkaa ja on
siksi paljon todennäköisempi ase.

Netissä on asiasta lähinnä

spekulaatioita.
 

HPM E-pommi
 

HPM taktiikkaa
 

 

HPM vaikutus 1
 

 

HPM vaikutus 2
 

 

HPM taktiikkaa
 

 

HPM kaupallinen (?)
 

 

HPM Satelliittiase konsepti, ei liene toteutettu
 

 

HPM
Täsmälleen tuollainen oli elokuvassa Golden Eye (James Bond 1995).
Satelliitin tuhovoimaa esiteltiin hyvin uskottavasti, mm kuinka Sukhoi Su-27
koneet putosivat.
 

HPM ja GoldenEye
 

 

HPM Testilaitteistoa
 

 

EMP – HPM aseistusta
 

 

HP-aseita Kiinalla
 

 

EMP ase Kiinalla
 

 

EMP-suojaus
 

•1970-luvulla ryhdyttiin tärkeimmät puhelin- ja tietokonekeskukset varustamaan EMP-suojauksella
 

•Suojaus on periaatteessa Faradayn häkki
 

•Esim VTKK:n uusi rakennus suojattiin (1972) niin, että sähköä ei kuljetettu konesaliin, vaan se tuotiin
 mekaanisesti. Sen ajan tietoliikenne erotettiin optoeristimin. Ratkaisu on edelleen pätevä.

 
 

Lisätietoa löytyy netistä, mm Wikipediasta
Kiitoksia mielenkiinnostanne

Matti Kataja
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