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V. Varianty a scénáře
Součást základní hry High Frontier 4

Tato kapitola zahrnuje sólové i kooperativní varianty a příběhové scénáře. Popis všech variant je strukturován 
stejným způsobem. Jakékoliv odchylky od Základních pravidel a/nebo modulů jsou jednoznačně uvedeny. Tyto 
odchylky mohou zahrnovat odlišnou přípravu hry, úpravy pravidel nebo změny v době trvání hry či vítězných 
podmínek.

V1. Rychlý start (autor: Phil Eklund)
Tato varianta urychluje počáteční fázi hry. Je doporučena ve hrách více hráčů (4 a více), kooperativních hrách 
a hrách trvajících 60 herních let nebo déle.

a. Počet hráčů. 22 či více.
b. Příprava hry. Podle Základních pravidel, části C, s libovolnými moduly. Platí následující výjimky:

• Disky slunečního cyklu (C1). Pro krátkou hru nachystejte na desku slunečního cyklu 4 disky, pro střední 5, 
a pokud hrajete s vizemi, nachystejte 7 disků.

• Příprava balíčků patentů (C4):• Příprava balíčků patentů (C4): Každý balíček zamíchejte a poté ze hry odstraňte spodní polovinu (zao- Každý balíček zamíchejte a poté ze hry odstraňte spodní polovinu (zao-
krouhleno nahoru) karet z každého balíčku tak, abyste je neviděli krouhleno nahoru) karet z každého balíčku tak, abyste je neviděli (včetně fronty kolonistů)(včetně fronty kolonistů). . Příklad:Příklad:  Počá-Počá-
teční balíčky by měly obsahovat 6 pohonů, 6 robonautů, 6 rafinerií, 8 generátorů, 6 radiátorů, 6 reaktorů, 3 teční balíčky by měly obsahovat 6 pohonů, 6 robonautů, 6 rafinerií, 8 generátorů, 6 radiátorů, 6 reaktorů, 3 
GW pohony, 3 nákladní lodě, 6 orbitálních stanic a 9 kolonistů.GW pohony, 3 nákladní lodě, 6 orbitálních stanic a 9 kolonistů.

• Počáteční Aqua (C5). Hráči začínají s 0 Aqua.
c. Zvláštní pravidla.

• První sluneční cyklus. Prvních 12 let hry se neprovádějí žádné operace, volné akce, ani nenastávají žádné 
události. Jedinou možností, kterou má hráč ve svém tahu k dispozici, je vzít si do ruky horní kartu z libovol-
ného balíčku karet patentů. Ke kartě takto hráč nikdy nezíská bonusové podpory (I2g). Limit karet v ruce 
(I2a) se při tomto dobírání karet neuplatňuje. V posledním roce se kostka slunečního cyklu nehýbe (měla by 
tedy zůstat na poslední pozici).

• Bonusové kolo. Jakmile každý hráč získal 12 karet, odehrají všichni hráči bonusové kolo. V tom smí každý 
hráč v libovolném pořadí Prodat libovolný počet karet z ruky – každou za 1 Aqua. Při Prodeji hráč vrací karty 
běžným způsobem dospod příslušného balíčku karet patentů. Bonusové kolo probíhá ve standardním 
pořadí hráčů. Kostka slunečního cyklu po jeho ukončení překročí práh slunečního cyklu.

• Začátek hry. Jakmile je dokončeno i bonusové kolo, Zahoďte z desky slunečního cyklu první disk sluneční-
ho cyklu a pokračujte ve hře podle běžných pravidel. Právě Zahozený disk neumisťujte na desku politického 
shromáždění (O6) ani nepředávejte štafetu (O6b).

d. Konec hry. Hra končí, jakmile je odstraněn poslední disk slunečního cyklu z desky slunečního cyklu.
e. Vítězné podmínky. Vyhodnoťte hru standardním způsobem podle části M v Základních pravidlech.

V2. Závod o Saturn (autor: Phil Eklund)
Vlády světa sponzorují technologickou soutěž, jejímž cílem má být urychlení inovací – závod na Saturn a zpět.

a. Počet hráčů. 2 či více; kompetitivní scénář.
b. Příprava hry. Podle Základních pravidel, části C, s libovolnými moduly.
c. Zvláštní pravidla: Žádná.
d. Konec hry. Jakmile někdo dokončí závod.
e. Vítězné podmínky. Část M ze Základních pravidel se neuplatňuje. Vítězí hráč, který jako první přistane 

s posádkou na Titanu a vrátí se s ní zpět na LEO.

V3. Velkolepá cesta (autor: Adam Graham)
Objevování vesmíru není o penězích – jde tu o objevy a věhlas.

a. Počet hráčů. 2 či více; kompetitivní scénář.
b. Příprava hry. Podle Základních pravidel, části C, s libovolnými moduly. Platí následující výjimky:

• Disky slunečního cyklu (C1). Na desku slunečního cyklu nachystejte 2 disky.
c. Zvláštní pravidla. Žádná.
d. Konec hry. Hra končí, jakmile je odstraněn poslední disk slunečního cyklu.
e. Vítězné podmínky. Do vítězného skóre si hráči započítávají pouze body za nároky (M2a) a žetony věhlasu 

(M2b).

V4. Altruismus (autor: Phil Eklund)
Jděte do toho sami nebo společně – pro budoucnost našeho druhu.

a. Počet hráčů. 1, případně i více; kooperativní scénář.
b. Příprava hry. Podle Základních pravidel, části C, s libovolnými moduly mimo Modul 0. Platí následující 

výjimky:
• Disky slunečního cyklu (C1). Pro krátkou hru nachystejte na desku slunečního cyklu 4 disky, pro střední 5, 

a pokud hrajete s vizemi, nachystejte 7 disků.
• Počáteční Aqua (C5). Pokud hrajete sólovou hru a vaše výhoda frakce je jedna z následujících: Daně, Gene-

rální tajemník, Kšeftaři nebo Zlotřilci (B6a), začínáte se 6 Aqua navíc (i při hře s Modulem 2) (i při hře s Modulem 2).
c. Zvláštní pravidla.

• Operace Dražba patentů (I2). V rámci operace nedochází k Dražbě. Namísto toho si vezměte do ruky 
horní kartu z jednohojednoho balíčku karet patentů včetněvčetně bonusových podpor (I2g). Počet zaplacených Aqua je Počet zaplacených Aqua je 
roven počtu získaných karet. Limit karet v ruce roven počtu získaných karet. Limit karet v ruce (I2a)(I2a) platí i v sólové hře. S výhodou frakce Kšeftaři lze v rámci  platí i v sólové hře. S výhodou frakce Kšeftaři lze v rámci 
operace Dražba patentů nakoupit 3 karty za cenu 2 Aqua.operace Dražba patentů nakoupit 3 karty za cenu 2 Aqua.
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Příklad: Právě skončil první sluneční cyklus a byl odstraněn první disk slunečního cyklu. Od příštího tahu je cena každé operace Dražba 
patentů rovna 2 Aqua namísto 1 Aqua.

d. Konec hry. Hra končí, jakmile je odstraněn poslední disk slunečního cyklu.
e. Vítězné podmínky. Vyhodnoťte hru standardně podle části M v Základních pravidlech.

• Sólová hra. Vítězíte, pokud jste získali alespoň 40 vítězných bodů (krátká hra), 60 vítězných bodů (střední 
hra) nebo 100 vítězných bodů (hra s vizemi).

• Kooperativní hra. Společně vítězíte, pokud každý hráč získá alespoň 30 vítězných bodů (krátká hra), 
50 vítězných bodů (střední hra) nebo 75 vítězných bodů (hra s vizemi).

V5. Pád Hermese (autor: Phil Eklund)
Země je ohrožena binární planetkou Hermes (8:00K). Vaší misí je dostat se na oba její komponenty a postavit zde 
infrastrukturu potřebnou k odchýlení od jejich kurzu – továrny a související regolitové pohony, jež mohou využít 
regolit planetek k tomu, aby je vychýlily ze současné trajektorie. Hodně štěstí a šťastnou cestu! 

a. Počet hráčů. 1.
b. Příprava hry. Podle Základních pravidel (části C), s libovolnými moduly. Platí následující výjimky:

• Disky slunečního cyklu (C1). Na desku slunečního cyklu nachystejte 2 disky.
• Příprava balíčků patentů (C4):• Příprava balíčků patentů (C4): Před přípravou balíčků patentů podle V4b dejte stranou pohon Elektro- Před přípravou balíčků patentů podle V4b dejte stranou pohon Elektro-

magnetický katapult. Poté jej vložte do připraveného balíčku 5 pohonů a znovu zamíchejte.magnetický katapult. Poté jej vložte do připraveného balíčku 5 pohonů a znovu zamíchejte.
• Počáteční Aqua (C5). Pokud je vaše výhoda frakce jedna z následujících: Daně, Generální tajemník, Kšeftaři 

nebo Zlotřilci (B6a), začínáte se 6 Aqua navíc.
c. Zvláštní pravidla.

• Operace Dražba patentů (I2). Použijte stejné pravidlo jako ve variantě V4c.
• I6. Průzkum na planetkách Hermes A a B lze provést s robonauty s libovolnou hodnotou ISRU a je automatic-

ky úspěšný.
• I7. Při Industrializaci jak planetky Hermes A, tak Hermes B musíte navíc Vyřadit funkční regolitový pohon (šedý 

trojúhelník tahu).
d. Konec hry. Hra končí, jakmile je odstraněn poslední disk slunečního cyklu.
e. Vítězné podmínky. Do konce hry musíte stihnout Industrializovat obě lokace na binární planetce Hermes.

V6. Generální ředitel (autor: Victor Caminha)
Každých 12 let se schází Rada společnosti, aby se rozhodla, zda bude její vesmírný program pokračovat, nebo ne 
– v závislosti na úspěších generálního ředitele. Tím jste vy. Vydělejte své společnosti peníze. A snažte se jí u toho 
neudělat negativní reklamu.

a. Počet hráčů. 1.
b. Příprava hry. Podle Základních pravidel (části C), s libovolnými moduly. Platí následující výjimky:

• Disky slunečního cyklu (C1). Nachystejte na desku slunečního cyklu 4 disky (krátká hra), nebo 7, pokud 
hrajete s vizemi.

• Počáteční Aqua (C5). Viz Viz V4bV4b a  a V4cV4c..
c. Zvláštní pravidla. Tato varianta může být hrána s vizemi, pokud používáte jak Modul 1, tak Modul 2. 

• Zásoba požadavků. Pro účely tohoto scénáře vytvořte prostor, kterému budeme říkat zásoba požadav-
ků. Podle níže uvedených pravidel do ní budete v průběhu hry umisťovat konkrétní disky a opět je odsud 
odstraňovat. 

• Lidské ztráty (E7). Pokaždé když je nedobrovolně Vyřazena posádka nebo lidský kolonista, přidejte do 
zásoby požadavků disk nehrající barvy.

• Schůze Rady. Přidejte do fáze slunečního cyklu (D2) následující kroky:
• Při překročení prahu slunečního cyklu, ale ještě před odstraněním disku slunečního cyklu (v kroku D2b) 

zjistěte, zda byl splněn KIV (Klíčový Indikátor Výkonu) Rady. Hodnota KIV pro daný sluneční cyklus se 
počítá takto:

i. Pokud se v zásobě požadavků nachází disky slunečního cyklu, je hodnota každého disku rovna 
7 plus počet všech disků v zásobě. (Pro jeden disk tedy 8, pro dva disky 18 a pro tři 30.)

ii. Navíc má každý disk lidských ztrát (disky nehrající barvy) v zásobě požadavků hodnotu 3.
iii. KIV je součtem hodnoty všech disků v zásobě.

• Odstraňte ze zásoby všechny disky lidských ztrát (disky nehrající barvy).
• Odstraňte disk slunečního cyklu z desky slunečního cyklu a položte jej na zásobu požadavků.

Příklad: Na konci prvního slunečního cyklu neleží v zásobě požadavků žádný disk slunečního cyklu, ale nacházejí se zde dva disky lidských 
ztrát. KIV je tedy roven 6. Po 36 letech (3 cyklech) leží při schůzi Rady na hromádce dva disky slunečního cyklu a jeden disk lidských ztrát. 
Hodnota KIV je tentokrát rovna 21.

• Operace Dražba patentů (I2). Použijte stejné pravidlo jako ve variantě V4c.

d. Konec hry. Hra končí, pokud je splněna některá z následujících podmínek:
• Je odstraněn poslední disk slunečního cyklu.
• Na konci slunečního cyklu není splněn KIV Rady. Aby byl KIV splněn, musí hráč v průběhu hry nasbírat ales-

poň tolik vítězných bodů (podle M2), kolik činí aktuální hodnota KIV.

Příklad : V zásobě požadavků leží 1 disk slunečního cyklu a 1 disk lidských ztrát. Hráč dosud získal dva nároky a dvě továrny. Každý nárok a to-
várna má hodnotu 1 vítězného bodu a továrny přidávají dalších 10 vítězných bodů – jsou první (5 VB) a druhou (5 VB) továrnou spektrálního 
typu D na mapě. Hráč tím pádem nasbíral celkem 14 vítězných bodů a splnil tím KIV rovný v tuto chvíli jedenácti: (7 + 1) za disk slunečního 
cyklu + 3 za disk lidských ztrát. Hra pokračuje.

KIV = 21KIV = 6
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e. Vítězné podmínky.
• Bez vizí – vyhodnoťte bodování podle M2. Podle počtu získaných bodů je pověst hráče: kontroverzní 

(0–34), dobrá (35–39), pamětihodná (40–59) nebo legendární (60 a více).
• S vizemi – pro úspěšné absolvování sedmé schůze Rady musíte namísto nasbírání potřebného počtu VB 

splnit vizi. Pokud se vám to podaří, spočítejte vaše výsledné skóre podle M2 a zjistěte svou pověst: kontro-
verzní (0–77), dobrá (78–94), pamětihodná (95–114) nebo legendární (115 a více).

V7. BIOS: Země (autoři: Phil Eklund a Pawel Garycki)
Pokud vlastníte trilogii BIOS (Genesis, Megafauna a Origins), můžete si zahrát plnou kampaň a navázat na Origins 
hrou High Frontier 4. V kampani začínáte jako biochemický proces (biont), vyvinete se v mikroorganismus, pak 
v makroorganismus, z něj v druh s emocemi schopný komunikovat a skončíte jako inteligentní, sebe si uvědomu-
jící bytosti, které míří do neznáma, kolonizují Sluneční soustavu a opouštějí ji při cestách k nejbližším hvězdám. 
Tento scénář je aktuální kompilací pravidel pro přechod mezi jednotlivými hrami a zahrnuje důležité detaily.

a. Počet hráčů. 1–4; kompetitivní scénář. Pro sólovou hru použijte scénář Altruismus (V4) nebo Generální 
ředitel (V6).

b. Příprava hry. Podle Základních pravidel (části C), s libovolnými moduly. Počáteční podmínky pro High Fron-
tier však určuje koncový stav ze hry BIOS: Origins. Následujte tyto kroky (namísto části M z BIOS: Origins):

i. Počáteční frakce. Frakce si vyberte podle pořadí, na kterém se umístili hráči v Origins (počínaje hráčem 
s nejvyšším počtem bodů). Pokud je vaše skóre v Origins politické, vyberte si přednostně žlutou nebo fialo-
vou. Pokud je kulturní, vyberte si přednostně bílou nebo zelenou, pokud je průmyslové, vyberte si přednost-
ně červenou nebo šedou.

ii. Počáteční ideologie. Platný zákon závisí na konečné filozofii v BIOS: Origins. Je jím centrismus, pokud je 
filozofie uprostřed nebo v sousedství středu, jednotnost, pokud je vpravo (pacifismus nebo jednotnost), rov-
nost, pokud je vlevo (agnosticismus nebo rovnost), nebo svoboda, pokud je filozofií abolicionismus nebo 
svoboda.

iii. Orbitální kapacita. Všichni hráči, kteří získali úroveň mořeplavby 8, začínají s dvojnásobkem obvyklého 
množství Aqua.

iv. Jaderná energie. Všichni hráči, kteří získali úroveň energetiky 8, začínají s náhodným počátečním poho-
nem v ruce.

v. Předzvěsti. Běžně hráči začínají hru s tolika Aqua, kolik je ve hře balíčků karet patentů (6–9). Za každou 
předzvěst, kterou hráč v Origins získal, začíná s 1 Aqua navíc.

vi. Mars nebo Venuše. Pokud hrajete na Marsu nebo Venuši, podívejte se navíc na variantu V8.
vii. Obyvatelná Venuše (volitelné pravidlo). Volitelně můžete použít kartu překrytí Venuše (V8b) pro jiný 

zážitek ze hry.
c. Zvláštní pravidla. Pokud hrajete plnou kampaňovou hru (tedy pokračujete po odehrání trilogie Genesis, 

Megafauna, Origins), platí následující pravidla:
i. Počáteční výhoda. Vaše posádka dostane další výhodu navíc podle genotypu, ze kterého se vyvinula:

• Archetyp: Žádná.
• Letec: Hmotnost 0 (miniaturizace).
• Norník nebo plavec: ISRU 3 (lišejníky).
• Krunýřovitý: Radiační odolnost +2 (exoskelet).

ii. Bonusy. V závislosti na technologiích, které jste v Origins vylepšili na nejvyšší stupeň, začnete hru s násle-
dujícími bonusy (navíc k orbitální kapacitě a jaderné energii):

• Ekologická stopa. Začínáte hru s náhodnou rafinerií v ruce.
• Energie. Všechny vaše pohony s výjimkou těch na kartách lidí mají alespoň 1 symbol baletky (H4c).
• Metalurgie. Začínáte hru s náhodným robonautem v ruce.
• Imunologie. Vaše posádka a kolonisté jsou imunní vůči Slunečním erupcím a hodům na radiační pásy.
• Mořeplavba. Vaše případné bonusové počáteční karty jsou na začátku hry již Vyneseny na LEO (nejsou 

v ruce).
• Informace. Vezměte si z mapy libovolný žeton věhlasu stranou 1 VB nahoru.

d. Konec hry. Hra končí, jakmile je odstraněn poslední disk slunečního cyklu.
e. Vítězné podmínky. Bodování High Frontier proběhne podle M2. Pro vyhodnocení celé kampaně použijte 

systém z Origins (C6i):
• Žetony vítězství. Na konci každé hry (Genesis, Megafauna, Origins, High Frontier 4) získá každý hráč jeden 

žeton vítězství (ze hry BIOS: Origins) za každého soupeře, který má méně VB než on. Vítězem celé kampaně 
je pak hráč s nejvíce žetony vítězství. V případě remízy je vítězství sdílené.

f. Pokračování rozšířením Interstellar (3. edice). V sólové hře je pro pokračování rozšířením Interstellar ze 
hry High Frontier potřeba splnit vizi ad astra (1D1b).

i. Ponechání si karet. Můžete se rozhodnout ponechat si pro hru Interstellar jakékoli karty, které máte 
u sebe. Použijte co nejbližší ekvivalent takových karet.

ii. Exit ad astra. Pokud byl alespoň jednou ve hře použit exit ad astra (1D1b), může být v Interstellaru použit 
exit do Oortova oblaku. Pro použití exitu Jupiter–Slunce–Jupiter musí být pohon (aby získal dva kroky rych-
losti) funkční po prvním hodu na radiační pás za předpokladu tahu 0.

iii. Mezihvězdná loď. S výjimkou sólové hry začněte buďto s náhodně vybranou fialovou stranou karty 
mezihvězdné lodi, nebo s úlem (beehive; funkční TW pohon a vylepšená orbitální stanice nacházející se na 
dlouhoperiodické kometě o velikosti 1).

iv. Odměny za vize. Pokud jste použili exit ad astra, doberte si náhodného kolonistu za každou splněnou vizi. 
Navíc získáte další bonusy za splněné vize: Povznesení = můžete začít politiku s emancipací robotů (Robot 

 ČASTO OPOMÍJENO.
Exit do Oortova oblaku ga-
rantuje 1 krok mezihvězdné 
rychlosti. (V7fii)
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Emancipation). Úlová archa = rychlý start úlové archy (quick-start Beehive Ark). Mezihvězdná loď (čpavkové-
ho ledu nebo Enzmannova) = o 2 kolonisty více a 1 továrna, nebo 10 kroků paliva. Protiová fúze = Protiový 
průlom (Protium Breakthrough). Hvězdná nanosonda = objevování zdarma až do vzdálenosti 6 ly (světel-
ných let). Exoplanetární lov = objevování zdarma.

v. Palivo. Každé izotopové palivo přeměňte v krok paliva v Interstellar nehledě na spektrální typ. Nepřesou-
vejte takto Aqua.

vi. Počáteční ideologie je určena hráčskou barvou takto: červená = oranžová, bílá = horní bílá, žlutá = dolní 
bílá, fialová = červená, zelená = dolní zelená, šedá = horní šedá. To samé platí pro politickou příslušnost 
posádky.

vii. Válka za nezávislost deaktivuje SOS minisat (SOS wisp).
viii. Vítězství. Získáte jeden žeton vítězství za každou úroveň vítězství, které dosáhnete – počínaje 1 žetonem 

za ZPG. Pokud používáte variantu „Legacy Starshots“, každý další skok vám přinese přesně 1 žeton při úrovni 
lineárního růstu. Jeden žeton získáte také za opuštění mapy lidmi.

V8. BIOS: Venuše, BIOS: Mars (autor: Pawel Garycki)
Začali jste v prebiotické polévce ve (kdysi) hojných oceánech Venuše či Marsu. Nyní však musíte jako Venušané 
či Marťané vyrazit do hloubi Sluneční soustavy dříve, než vaše oceány vyschnou. Tato varianta zahrnuje volitelné 
výhody při pokračování v kampani trilogie BIOS.

a. Počet hráčů. 1–4; kompetitivní scénář. Pro sólovou hru použijte variantu Altruismus (V4) nebo Generální 
ředitel (V6). Všichni hráči začínají na stejné planetě jako stejný druh.

b. Příprava hry. Podle Základních pravidel, části C, s libovolnými moduly mimo Modul 0 a s následujícími změnami:
• Disky slunečního cyklu (C1). Pro krátkou hru nachystejte na desku slunečního cyklu 4 disky, pro střední 5, 

a pokud hrajete s vizemi, nachystejte 7 disků.
• Karta překrytí Země/Venuše má na jedné straně Zemi a na druhé Venuši. Stranu Země použijte, pokud 

nejsou ve hře pozemšťané, stranu Venuše, pokud nejsou ve hře Venušané. V obou případech položte kartu 
na mapu a překryjte jí příslušnou planetu.

• Bezcenné lokace. Pro Venušany je aerostat na Venuši od začátku hry bezcenný (I5a) a nemůžete na něm 
naložit žeton věhlasu. Pro Marťany je od začátku hry bezcenný Mars a na žádné z jeho lokací nelze naložit 
žeton věhlasu. Tyto bezcenné lokace nemohou být znovu Prozkoumány ani pomocí zvláštních schopností.

c. Zvláštní pravidla.
• Náhražka LEO. Pro Venušany funguje LVO ve všech ohledech jako LEO: skladování Aqua (C5), místo návratu 

Vyřazené posádky (E7c), místo Prodeje černých karet na trhu (I3b), místo, kam jsou Vyneseny karty (I4) 
a kde dochází k události Kosmické smetí (K2c). Analogicky funguje LMO pro Marťany.

• Úmluva o měsících.  Pokud začínáte na Marsu, na Phobosu ani Deimosu nesmíte Naložit žeton věhlasu • Úmluva o měsících.  Pokud začínáte na Marsu, na Phobosu ani Deimosu nesmíte Naložit žeton věhlasu 
a a (Modul 2) nelze zde ani Zakotvit orbitální stanice.(Modul 2) nelze zde ani Zakotvit orbitální stanice.

• Modul 2. Domovské orbitální stanice mohou být Zakotveny na 4 polích vyznačených na kartě překrytí 
Venuše (pro Venuši) nebo v libračních centrech soustavy Slunce–Mars (L1, L2 a L5) a na poli zážehu mezi 
měsíci Marsu (pro Mars). Kolem Venuše ani Marsu se nevyskytují žádné Van Allenovy pásy, takže ignorujte 
všechna zvláštní pravidla s nimi související. Všimněte si, že orbitální stanice Kalpana One na přechodové 
dráze stále poskytuje svou schopnost. Neexistuje Kosmická smlouva (2Ba).

• Vize planetky zabijáka a Nové Venuše (Moduly 1 a 2) fungují běžným způsobem, pouze cíle jsou jiné 
(Nová Venuše je nyní Novou Zemí a planetka Zabiják zasáhne Venuši/Mars).

• Kosmické výtahy. Kosmické výtahy u Země a Marsu zobrazené na mapě mohou být postaveny pouze 
Zakotvením Kosmického výtahu na GEO (2B4i) na domovské oběžné dráze na GEO (pro Zemi), nebo libo-
volné domovské oběžné dráze u Marsu (pro Mars).

d. Konec hry. Hra končí, jakmile je odstraněn poslední disk slunečního cyklu.
e. Vítězné podmínky. Bodování proběhne podle části M2 Základních pravidel hry. Pro pravidla bodování 

Interstellaru se podívejte na V7.
f. Pravidla pro přechod z Genesis do Megafauny. Pokud do hry Megafauna vstupují jakékoli makroorga-

nismy pocházející z mimozemského refugia, hra může začít na jiné planetě než na Zemi (použijte jak část 
pravidel K, tak část L). Výběr planety se odvíjí od refugia:

• Marsovský paleo-oceán = Mars
• Hluboká horká biosféra = Venuše
• Meziplanetární prach = Mars, Venuše či Země s pravidly K a L (podle výběru hráčů), pokud nebylo dosud 

rozhodnuto.
• O vítězi případné remízy rozhodne vítěz hry BIOS: Genesis.

g. Pravidla pro přechod z Megafauny do Origins.
i. Cizí terén. Terén pevninských štítů Marsu a Venuše je interpretován následovně:

• Pánev se považuje za moře.
• Vysočina se považuje za bažinu, pokud je na ní přítomen zelený archetyp rostliny (pro připomenutí 

můžete na místo položit nepoužitého norníka); jinak se považuje za step.
ii. Transformace žetonů klimatu. Na každém pevninském štítu proveďte při sólové hře na Marsu nebo hře 

více hráčů na Venuši následující výměny:
• Hora (černý disk) -> oranžový žeton
• Moře (bílý disk) -> modrý žeton
• Les s hlízou (zelený norník) -> zelený žeton
• Pustina (bez zelené potvory a bez disku) -> bílý žeton

 DOPORUČENO.
Aby bylo jistější, že Megafau-
na bude pokračovat hrou 
Origins, zrušte požadavek, 
aby pro spuštění nadpřiro-
zené schopnosti „vzývání 
deště“ bylo nutné, aby 
populace byla vyšší než limit 
srdce. (V8f)
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iii. Cizí Amerika. Přidejte do hry dva pevninské štíty Země navíc na západ od pevninských štítů Venuše/Mar-
su – budou představovat Ameriku. Pevninské štíty Země překryjte náhodně vylosovanými žetony terénu 
a podle hvězd počtu hráčů přidejte žetony klimatu. 

V9. Sirény (autoři: Pawel Garycki a Phil Eklund)
V superkritických diamantových oceánech na Uranu se také zrodil život založený na uhlíku. Vzhledem k tomu, že 
povrchová gravitace Uranu je zhruba stejná jako zemská, objevila místní inteligentní stvoření (Sirény) řešení pro 
únik z vlastní gravitační studny ne nepodobná pohonům na kapalná paliva na Zemi.1 Hráči začínají hru jako frakce 
Sirén stejným způsobem jako pozemské frakce; funkci LEO zde však plní Uranův měsíc Cordelia.

a. Počet hráčů. 1 či více; kompetitivní scénář.
b. Příprava hry. Podle Základních pravidel, části C, s libovolnými moduly mimo Modul 0. Platí následující výjimky:

• Disky slunečního cyklu (C1). Pro krátkou hru nachystejte na desku slunečního cyklu 4 disky, pro střední 5, 
a pokud hrajete s vizemi, nachystejte 7 disků.

• Pozemšťané (C4). Všichni hráči mohou být Sirénami, nebo mohou být 1–2 hráči pozemšťany. V druhém 
případě rozdělte všechny balíčky karet patentů (a frontu kolonistů) na dvě poloviny – jednu pro Sirény 
a druhou pro pozemšťany. Pozemšťané nemají přístup k balíčkům Sirén a naopak – s výjimkou obchodu 
(viz další odrážku, část V9c a zvláštní pravidla) a vyjednávání.

• Sólová hra. Použijte variantu Generální ředitel (V6), ale rozdělte balíčky karet patentů podle předchozí 
odrážky s následující úpravou: Sirény dostanou všechny patenty D a V a pozemšťané zbylé karty. Fronta 
kolonistů zůstává rozdělena napůl. 

- Obchod s technologiemi. Pokud přistanete s lidmi na jakémkoli měsíci typu D nebo V v systému Uranu, 
můžete otočit libovolnou kartu ze sestavy, která zde přistála, na její černou stranu.

- První kontakt. Automaticky splníte KIV rady ve slunečním cyklu, ve kterém vaši lidé poprvé přistanou na 
některém z měsíců Uranu (čímž se poprvé setkají se Sirénami).

• Bezcenné lokace. Na Měsíc, aerostat na Uranu a Cordelii položte disk bezcenné lokace; z těchto lokací také 
nemohou příslušné „domácí“ druhy získat žeton věhlasu a nemohou je Prozkoumat ani pomocí zvláštních 
schopností.

c. Zvláštní pravidla.
• Operace Dražba patentů (I2). Pokud jste jediným hráčem svého druhu a máte tak jako jediný přístup k ba-

líčku karet patentů svého druhu, neprovádíte v rámci této operace Dražbu. Namísto toho používáte zvláštní 
pravidlo pro operaci Dražba patentů z varianty V4c.

• Cordelia. Pro Sirény funguje tento vnitřní měsíc Uranu ve všech ohledech jako LEO: skladování Aqua (C5), 
místo návratu Vyřazené posádky (E7c), místo Prodeje černých karet na trhu (I3b), místo, kam jsou Vyneseny 
karty (I4) a kde dochází k události Kosmické smetí (K2c). Na Cordelii ani na aerostatu na Uranu nemohou 
Sirény získat žeton věhlasu (L).

• Diamanty nejsou věčné.2 Posádka Sirén a kolonisté z fronty Sirén (dále nazývaní jako „Sirény“) mají radiační 
odolnost rovnu 0. Pokud utrpí sestava se Sirénami Poruchu, nic se neděje, nachází-li se sestava v lokaci. 
Pokud se však sestava nachází v kosmu, jsou Sirény Vyřazeny.

• Hrdinství (Lc). Pokud hrajete s pozemšťany, dejte hráči, který je právě na tahu, jeden ze žetonů hrdinství 
(C7), jakmile se poprvé setkají lidé a Sirény. Jak lidé, tak Sirény mohou získat žetony věhlasu.

• Obchod. Pokud jste pozemšťan, můžete si vzít na konci tahu do ruky jednu kartu z vrchu balíčku karet 
patentů Sirén, pokud je některý z vašich lidí přítomen u Sirén. To samé platí pro Sirény, které končí svůj tah 
přítomny u lidí.

• Vylepšující kolonie (Moduly 1 a 2). Nehledě na svůj symbol kupole mohou být karty Sirén Vylepšeny 
pouze u kolonií s postrčením (2A3a) nebo u Vylepšených a Zakotvených orbitálních stanic (2A3c) (což 
představuje požadavek Sirén na vstup do vnitřní části Sluneční soustavy, kde mohou být splněny jejich 
nároky na solární energii).

• Orbitální stanice Sirén. Na mapě jsou vyznačeny možné domovské oběžné dráhy a na libovolnou z nich je 
možné vyslat jakoukoli orbitální stanici. Hydratace TOPOS není rovna šesti, ale odvíjí se od úrovně hydra-
tace měsíců, se kterými sousedí. Orbitální stanice Kalpana One na přechodové dráze umožňuje bezpečný 
průchod skrze radiační pás prachového prstence μ. Kosmický výtah na Uranu může být postaven pouze 
Zakotvením Kosmického výtahu na GEO na libovolné domovské oběžné dráze (2B4i).

• Vize planetky zabijáka (1D5f) může být namířena na Zemi, nebo Uran, což ze hry odstraní buď pozemšťa-
ny, nebo Sirény. Pokud přežije více než jedna frakce, pokračují zbylé frakce Válkou za nezávislost.

d. Konec hry. Hra končí, jakmile je odstraněn poslední disk slunečního cyklu.
e. Vítězné podmínky. Bodování proběhne podle části M2 Základních pravidel hry s výjimkou toho, že kupole 

Sirén přinášejí bonusové +3 VB (M2b) u továren s postrčením (solární energie je pro Sirény důležitá) nebo na 
aerostatech a +1 VB kdekoli jinde (včetně orbitálních stanic).

1 SUPERKRITICKÉ DIAMANTY. Možná vás překvapuje, že Sirény jsou vystaveny zničujícímu tlaku vytvářejícího diamanty, a přesto se procházejí po 
světě s přitažlivostí 1 g. Tlak je funkcí váhy sloupce kapaliny nad vaší hlavou, nikoli povrchové gravitace. Můžeme si to porovnat s tlakem 1 000 

atm na dně Mariánského příkopu, kde je také gravitace 1 g. Nebo si představte světy s menší povrchovou gravitací, než jakou má Země, například 
Titan a Venuše. Ty mají na povrchu také značně vyšší atmosférický tlak.

2 DIAMANT je přechodná krystalická forma uhlíku. Ne že bychom chtěli odporovat Jamesi Bondovi, ale drahokam v diamantovém prstenu jed-
nou zčerná, jelikož nakonec přejde do stabilní formy amorfního grafitu. Stabilita superkritických diamantů není známa. Jelikož se Sirény skládají 

ze spojených superkritických diamantových elementů, jsou hypersenzitivní na radiaci.

 ČASTO OPOMÍJENO.
Nemůžete hrát jako 
generální ředitel sirénské 
společnosti. (V9b)
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V10. Rudý obr (autor: Phil Eklund)
Po dlouhém (!) a skomírajícím období temna astronomové našeho budoucího druhu velmi pozdě zjistili, že se 
Slunce chystá proměnit v rudého obra.3 Tato událost Zemi spálí na uhel a vnitřní část Sluneční soustavy se stane 
neobyvatelnou. Aby frakce tuto krizi přežily, připravují se na kolonizaci vnější části Sluneční soustavy, která se za 
těchto podmínek stane obyvatelnou.

a. Počet hráčů. 2 či více; kompetitivní scénář.
b. Příprava hry. Podle Základních pravidel, části C, s libovolnými moduly.
c. Zvláštní pravidla.

• Vysychání (B7a). Všechny lokace s výjimkou lokací v heliocentrických zónách Uranu a Neptunu mají vzhle-
dem k rostoucí aktivitě Slunce úroveň hydratace o jedna nižší (minimum je nula).

• Zářivé budoucí Slunce (H3c). Tím, jak Slunci dochází jaderné palivo, se neintuitivně stává stále jasnějším. 
Přidejte každé heliocentrické zóně (včetně Neptunu) bonus +2 k jejímu solárnímu modifikátoru. Karty, které 
jsou limitovány konkrétními heliocentrickými zónami, mohou doletět až o dvě zóny dál.

• Na konci druhého slunečního cyklu vypukne Válka za nezávislost (viz glosář). Ta představuje rozpad vlád 
na Zemi.

d. Konec hry. Hra končí, jakmile je odstraněn poslední disk slunečního cyklu (M1).
e. Vítězné podmínky. Bodování proběhne podle části M2 Základních pravidel hry s následujícími výjimkami:

• Neudělují se vítězné body za žetony věhlasu, žetony hráčů na mapě, ceny akcií továren ani úroveň hydratace 
TOPOS mimo těch, nacházejících se na lokacích a polích v heliocentrické zóně Uranu a dále.

V11. Diamanty pro všechny (autoři: Jon Manker a Pawel Garycki)
Snažíte se vyvinout kosmické lodě a cestovat do nejzazších koutů Sluneční soustavy, abyste tam postavili továrny 
a kolonie. Po cestě však narazíte na větší bohatství, než jste si dokázali představit, což může zvrátit výsledek hry.

a. Počet hráčů. 2 či více; kompetitivní či kooperativní scénář v závislosti na použitých pravidlech.
b. Příprava hry. Podle Základních pravidel, části C, s libovolnými moduly a/nebo libovolným scénářem (nebo 

podle přípravy hry v Závodě o věhlas) s následujícími výjimkami:
• Každému hráči rozdejte 1 kartu plachetnicové mise a 1 kartu raketové mise (mise požadující běžně 

utracení vody vyžadují v této variantě utracení Aqua).
• Položte žetony objevů na lokace v pěti heliocentrických zónách nejbližších ke Slunci (včetně Ceres ) 

podle iC2b, nebo je položte na libovolné zóny následujícím způsobem:
– Zamíchejte všechny žetony objevů lícem dolů (stranou se spektrálním typem nahoru).
– Rozmístění. Všichni hráči najednou rozmístí žetony (aniž by se dívali na jejich druhou stranu) na lokace 

se symboly (astrobiologické, s atmosférou, podmořské, s postrčením). Jakmile jsou všechny tyto lokace 
zaplněny, umisťujte další žetony i na lokace bez symbolů.

– Jednoruč. Hráči mohou při rozmisťování používat pouze jednu ruku a žetony brát do ruky po jednom. 
Každý žeton musí umístit na správnou lokaci a teprve poté mohou vzít do ruky další.

– Temné lokace. Po rozmístění všech žetonů typu D je možné na lokace typu D umisťovat také žetony 
typu M a S.

c. Úpravy konkrétních karet misí.
• Postradatelný Redshirt: Musíte neuspět v hodu na riziko a Vyřadit tak plachetnici.
• Kompletista: Pokud hrajete variantu bodování Průmyslové diamanty (V11g), získáte za tuto misi 10 VB.
• Nouzový prominent: Nový cíl: Buďte prvním hráčem, který provede operaci Doplnění paliva atmosférickou 

těžbou třikrát za sebou.
• Dvojí posel, Astronavigační eso: Pokud hrajete variantu bodování Průmyslové diamanty (V11g), snižte 

výsledek každého hodu na Objev (V11d) na požadovaných lokacích o 2.
• Pán prstenců: Buďte první, kdo použije pole průletu jak u Saturnu, tak u Uranu.
• Rozhodli jsme se to udělat, protože to je těžké: Pokud používáte Modul 1, splníte tuto misi automaticky, 

pokud splníte vizi ad astra (1D1b) u jednoho ze tří Exitů od Slunce.jednoho ze tří Exitů od Slunce.
• Aegir v kosmu: Mějte na palubě své kosmické lodi nejvíce PN. Pokud používáte Modul 1, musí se jednat 

o PN izotopového paliva.
d. Průběh hry.

• Volná akce Objev. Pro získání žetonu objevu musí přítomní lidé provést volnou akci (G) Objev v dané loka-
ci, jež vyžaduje hod na Objev . Hoďte kostkou a odečtěte:

– 2 za každý symbol lokace (astrobiologická, s atmosférou, podmořská, s postrčením).
– 1, pokud se v lokaci nachází alespoň jeden funkční rover. V podmořských lokacích odečtěte 1 za každý 

funkční rover.
– 1 za každého kolonistu přítomného u hodu na Objev.

Žeton získáte, pokud je modifikovaný výsledek hodu 0 či méně; v opačném případě žeton Zahoďte.
• Žetony objevů je možné přepravovat sestavami podobně jako PN; jejich hmotnost je rovna počtu kapek na 

nich. Využít schopnost žetonu smí pouze sestava, která jej nese.
• Objev laserovým spektrometrem (volná akce). Pokud se váš funkční laserový spektrometr nachází v sou-

sedství lokace se žetonem objevu, můžete si tento žeton jako volnou akci tajně prohlédnout. Tuto akci není 
možné provést během pohybu.

• Obecná znalost. Kdokoli si může prohlédnout libovolnou lokaci překrytou žetonem objevu, aniž by se díval 
na žeton.

3 RUDÝ OBR. Slunce se za 5 miliard let nafoukne do podoby rudého obra. S tím, jak se Země bude ohřívat, bude se stále více podobat Venuši. Její 
oceány se vypaří a uhlík zachycený ve vápencích a jiných uhličitanech bude uvolněn do atmosféry.

 STRATEGICKÉ TIPY:   
Tato varianta se zaměřuje na 
zisk věhlasu a sběr žetonů 
objevů. Nároky a továrny 
jsou zde pouze prostředky 
pro dopravení posádky do 
vzdálenějších míst, kde je 
možné získat žetony vě-
hlasu, a zpět na LEO. Nezapo-
meňte však, že Výroba mimo 
Zemi vám může zpřístupnit 
technologie, které jsou pro 
zisk těchto žetonů klíčové. 
(V11)

 STRATEGICKÉ TIPY PRO 
VARIANTU BODOVÁNÍ 
„PRŮMYSLOVÉ DIAMANTY“: 
Vzhledem k tomu, že žetony 
objevů jsou spíše milým 
bonusem než hlavním téma-
tem hry, snažte se Objevovat 
až tehdy, když budete dobře 
připraveni = budete mít 
k dispozici černé a fialové 
karty, laserové spektromet-
ry a/nebo rovery a kolonisty. 
Vyhlídky jsou nejlepší v lo-
kacích s více symboly. Snažte 
se během přípravy pokládat 
žetony přednostně právě na 
takovéto lokace. Při důrazu 
na správné rozmisťování 
(včetně pravidla pro temné 
lokace) budete muset umís-
tit pouze 2 žetony (M a/nebo 
S) na lokace bez symbolů 
zmíněné na kartách misí (tj. 
Hermes nebo Ariadne). (V11)

 ČASTO OPOMÍJENO.
Ve variantě Vesmírné dia-
manty je Objev operací. 
V tomto scénáři (V11) je 
Objev úmyslně volnou akcí.
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e. Konec hry. Jako v základní hře + podle podmínek scénáře + podle podmínek modulů, pokud se nějaké 
rozhodnete použít.

f. Bodování Diamantů pro všechny. Běžné bodování podle Základních pravidel (část M) + podle zvoleného 
scénáře + podle použitých modulů; nebodují se však žetony hráčů (M2a) ani cena akcií továren (M2b) 
a žetony věhlasu přinášejí dvojnásobný počet bodů.

g. Varianta bodování „Průmyslové diamanty“ (varianta bližší základní hře). Bodování probíhá podle Základ-
ních pravidel (část M) + podle podmínek zvoleného scénáře + podle podmínek vybraných modulů. Žetony 
života, drahokamů a průmyslu přinášejí body pouze tehdy, pokud se nacházejí na LEO nebo na Zakotvené 
orbitální stanici. Všechny ostatní žetony přinášejí body nehledě na to, v jaké sestavě se nacházejí.

V12. Panspermie (autor: Pawel Garycki)
Život ve Sluneční soustavě vznikl dle tohoto scénáře na jednom místě a rozšířil se na mnoho světů. Nějaký nezná-
mý princip obyvatelné zóny způsobil, že se ve vesmíru současně vyvinulo několik sebe si uvědomujících forem 
života a ze všech se stali vesmírní cestovatelé.

a. Počet hráčů. 2–4; kompetitivní scénář. Vyberte dva druhy ze seznamu níže a použijte jejich domovský svět 
a nízkou oběžnou dráhu. Vyberte si barvu a kartu posádky pro každý z nich. Tato varianta funguje nejlépe, 
pokud hrají za každý druh dva hráči.

b. Příprava hry pro pozemšťany. Viz V9b.
c. Příprava hry pro Marťany. Stejná jako u pozemšťanů (V9b), ale použijte pravidla z V8 ohledně kroků 

přípravy hry týkajících se startovní lokace a zvláštní pravidla z V8, která nejsou v rozporu s V9b.
d. Příprava hry pro Venušany. Stejná jako pro Marťany výše.
e. Příprava hry pro Sirény. Viz V9.
f. Příprava hry pro Oceánisty:

• Domovský svět – Europa. Použijte její radiační pás jako nízkou oběžnou dráhu a librační centra L1 a L2 
u Jupitera jako domovské oběžné dráhy pro orbitální stanice. Výhoda orbitální stanice Kalpana One na 
přechodové dráze umožňuje bezpečný průchod skrze radiační pásy Jupitera.

• Posádka Oceánistů má hmotnost 2 (velcí plavci) a může přistát v lokacích sousedících s gejzírem i bez 
splnění požadavku na nominální tah.

• Symboly vylepšujících kolonií Oceánistů jsou všechny podmořské a aerostaty; nahrazují původní 
symboly kupolí. Fungují pouze v heliocentrické zóně Neptunu a na všech aerostatech. Do hydratace TOPOS 
se započítává pouze hydratace podmořských lokací, přičtěte však 2. Hydratace domovské oběžné dráhy 
zůstává rovna 6.

g. Příprava hry pro Tholiany:
• Domovský svět – Titan. Jako nízkou oběžnou dráhu použijte LTO a jako domovské oběžné dráhy pro 

orbitální stanice pak librační centra L1 a L5 u Saturnu (s výjimkou nejvnitřnějšího a nejvzdálenějšího pole 
L1). Výhoda orbitální stanice Kalpana One na přechodové dráze umožňuje bezpečný průchod skrze všechny 
radiační pásy Saturnova systému i skrze jeho prstence. Pro Hyperion použijte Úmluvu o měsících (V8c).

• Tholianská posádka a kolonisté. Při Průzkumu provádí tholianská posádka a kolonisté hod na hydrataci 
namísto hodu na velikost. Tento hod je úspěšný, pokud je výsledek roven hydrataci lokace nebo nižší.

• Symboly vylepšující kolonie jsou atmosférické; nahrazují původní symboly kupolí. Triton a Pluto se také 
počítají, neboť mají atmosféru (byť velmi řídkou). Laboratoře na Saturnu a Marsu fungují pouze tehdy, je-li 
nejprve postaven příslušný kosmický výtah.

h. Příprava hry pro Nukleje:
• Domovský svět – Ka’epaoka’awela. Tato planetka není v této variantě hry dlouhoperiodickou kometou. 

Její červené pole použijte jako nízkou oběžnou dráhu a prvních šest polí zážehu jako domovské oběžné 
dráhy pro orbitální stanice. Výhoda orbitální stanice Kalpana One na přechodové dráze funguje pro radiační 
pásy spojené s průletem u Jupitera. Všechny ceny za Vynesení karet Nukleů jsou poloviční (zaokrouhleno 
nahoru).

• Posádka a kolonisté Nukleů mají hmotnost 0. Na dlouhoperiodických kometách jsou hody na velikost 
pro posádku i kolonisty Nukleů automaticky úspěšné. Vzhledem k nízké gravitaci smí Nukleové na své do-
movské oběžné dráze získat Doplněním paliva továrnou 7 PN, jako by se tam nacházela továrna; nemohou 
však přeměňovat PN v Aqua.

• Symboly vylepšujících kolonií jsou astrobiologické; nahrazují původní symboly kupolí.
i. Zvláštní pravidla. V tomto scénáři používejte pravidla scénáře Sirény (V9) a navíc ještě následující pravidla:

• Bezcenné lokace. Všechny lokace domovského světa začínají hru jako bezcenné (což znázorňuje, že tato 
místa jsou již obydlená). Žetony věhlasu z těchto lokací nikdy nemohou získat jejich obyvatelé.

• Země. Pokud nejsou ve hře žádní pozemšťané, překryjte Zemi kartou překrytí (V8b).
j. Konec hry. Hra končí, jakmile je odstraněn poslední disk slunečního cyklu.
k. Vítězné podmínky. Oceánisté, Tholiané a Nukleové počítají VB stejným způsobem jako Sirény (V9e).

 

W. Průvodce strategií
W1. Základní hra (autoři: Chad Marlett a Eric Schiedler)
Koncepce, jež by měly řídit strategii a které nemusejí být ze čtení pravidel na první pohled patrné:

a. Robonauti/ISRU. Váš první robonaut často určí vaši strategii.
• Plazmoví robonauti mají hodnotu ISRU 2 nebo 3 a všichni zároveň fungují jako pohony s malou účin-

ností. Nejužitečnější jsou na lokacích o velikosti 3+ se dvěma nebo třemi kapkami hydratace. Na Měsíci lze 
přistát s mnoha kartami posádek (resp. jejich pohony), ty však nemají dostatečnou hodnotu ISRU pro jeho 
Průzkum. Pro robonauty/pohony s trojúhelníkem tahu 5•4 jsou dobrými cíli Hertha, Eichsfeldia a Minerva.

 STRATEGICKÉ TIPY:
Nejsložitějším druhem 
tohoto scénáře jsou nejspíš 
Nukleové, kteří potřebují 
10 zážehů na přechod do 
prográdního směru ekliptiky 
Sluneční soustavy, a ještě 
více na to, aby přistáli na 
dlouhoperiodických kome-
tách, které jim vyhovují nej-
více. Tholiané jsou schopni 
přeměnit lokace 
v bezcenné i tam, kde by to 
podle Základních pravidel 
nešlo. Tematicky si takovou 
událost můžete představit 
jako zamoření povrchu 
lokace tholinovou biochemií. 
(V12) 
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• Rovery jsou klíčové pro izolované lokace velikosti 1 a jsou také užitečné pro současné nárokování si několi-
ka lokací na Marsu nebo na Galileovských měsících Jupitera.

• Laserové spektrometry mají nejvyšší hmotnost, ale jsou klíčem k rodinám planetek a kvůli Průzkumu 
nemusejí přistávat (pokud lokace nemá atmosféru). Ze všech bílých karet se hodnota ISRU rovna 1 vyskytuje 
pouze na jedné kartě laserového spektrometru.

b. Pohony. Získejte pohon, jehož požadované podpory se shodují s podporami vašeho robonauta. Pamatujte, 
že máte-li slušného plazmového robonauta, nepotřebujete pohon. Pohon 2•2 by se dal označit za nejlepší 
ve hře. Pohony 3•1 a 5•1 jsou sice lepší, avšak vyžadují podpory (pulzní generátor a exotický reaktor), které 
jsou vzácné. Dávejte si také pozor na radiační odolnost 0 u pohonu 5•1. Elektromagnetický katapult 4•3 také 
potřebuje pulzní generátor, pokud mu ale dokážete zajistit dostatek paliva pro dva zážehy, můžete rychle 
Doplnit palivo z místních zdrojů na Deimosu a pokračovat k téměř jakémukoliv malému světu. Plachetnice 
0•0 a Solární můra 3•4 jsou užitečné pro rychlé vytvoření nároků a naložení žetonů věhlasu na lokacích vnitřní 
Sluneční soustavy (např. Mars), avšak v pozdějších fázích hry mají omezené využití. Elektrické pohony 3•2 a 4•2 
jsou slušné v případě, že jejich podpory nejsou příliš těžké. Pohony 4•3, 5•4 a 6•5 jsou žrouti paliva, ale hodí se 
pro pole přistávacího a startovního zážehu (PSZ) na větších lokacích.

c. Rafinerie. Pokuste se pro svou druhou misi využít černou stranu karty rafinerie. Uvědomte si ale, že neexistují 
rafinerie spektrálního typu C.

d. Posádka. Posádka s pohonem může vyrazit pro věhlas nebo brzké nárokování Marsu či (s robonautem 
s ISRU 1) Měsíce. Hodnoty ISRU všech posádek jsou 4, tedy nejslabší možné, což jim umožňuje Prozkoumat 
a nárokovat pouze některé lokace. Svou posádku můžete při Stavbě kolonie Vyřadit v továrně pro získ vítěz-
ných bodů. Jedná se o jediný jednosměrný let s posádkou, který lze skutečně naplánovat, nemáte-li Kosmo-
nauty Čínské národní kosmické agentury. Berte také na vědomí, že Kosmonauti Čínské národní kosmické 
agentury musí být přítomni při Zabrání nároku (G4), kterému mohou navíc zabránit posádky ostatních hráčů. 
Pohony posádky nedokážou přistát nebo odstartovat z velkých lokací, pokud nesou příliš velkou hmotnost, 
jelikož jsou omezeny přemrštěnou cenou paliva potřebného pro vstup na pole PSZ. Nominální tah velkých 
sestav kosmických lodí je penalizován za hmotnostní třídu.

e. Brzdění o atmosféru. Nezapomeňte, že pokud využijete brzdění o atmosféru, nemusíte vyvinout minimální 
tah potřebný pro přistání na lokaci. Opětovný start z lokace… to je samozřejmě jiný příběh.

f. Neúspěch nepřipadá v úvahu (NNÚ). Stejně jako v mnoha jiných hrách má strategie s mírným podílem 
rizika větší šanci na výhru než konzervativní strategie bez rizik. Nicméně přestože se při hodu na riziko zdá být 
výsledek „1“ poměrně nepravděpodobným, měli byste u svých velkých misí hrát na jistotu.

g. Nelétejte během červeného období, pokud nedokážete svůj tah ukončit v lokaci nebo v planetárním     
radiačním pásu.

h. Magnetická plachetnice (ale nikoliv jiné vylepšené plachetnice) dostává +1 bonusový zážeh, prolétá-li 
rizikem radiace! To z ní dělá silnou plachetnici pro pozdější fáze hry. Dá se s ní například uskutečnit hezký výlet 
s posádkou na Merkur atp.

i. Podpory modifikující tah se pro výpočet nominálního tahu NEZAPOČÍTÁVAJÍ, pokud je karta pohonu 
nepotřebuje. To se týká i plachetnic. Pravidlo motorického přistání/startu (H6a) vám umožňuje doletět 
k velké lokaci, jako je Ceres nebo Callisto, s vaším hlavním pohonem a poté jej vyměnit za silnější pohon (jako 
například pohon posádky), jenž vám umožní přistání.

j. Přežití radiačního pásu. Pokud vezete náklad s nízkou radiační odolností, měli byste Van Allenovými pásy 
proletět co nejrychleji, tedy s vysokým nominálním tahem (jenž se odečítá od výsledku hodu na radiační pás). 
Jedním způsobem, jak toho dosáhnout, je využití pohonu posádky. Zastavte se na poli před radiačním pásem 
a ve svém dalším tahu aktivujte pohon posádky a vstupte na pole radiačního pásu. Všimněte si, že dokud 
nevstoupíte na pole zážehu, neutrácíte palivo. To proto, že pohon je aktivní pouze po několik minut nutných 
pro bezpečný průlet skrz pás. 

k. Z LEO do Hlavního pásu planetek pomocí 2 zážehů. Některé sondy NASA (např. Cassini), cestující do 
těch nejvzdálenějších částí Sluneční soustavy, svou cestu začínají zdánlivě špatným směrem a míří ke Slunci 
kvůli průletu u Venuše, jenž je následován průletem u Země. Takový postup je při vhodné příležitosti možné 
ve hře napodobit: z LEO se vydejte přes pole zážehů přechodové dráhy a GEO, abyste dosáhli průletu 
u Venuše. Od teď už to bude jen hra meziplanetárního kulečníku. Můžete provádět průlety u Merkuru, Země 
a Měsíce a využít bonusové zážehy na cestě do Hlavního pásu planetek. Má to však svá omezení. Průlet 
u Venuše je možný pouze v modrém období a je nutné přežít mnoho hodů na radiační pás.

 

W2. Snižte časový cyklus mise (autor: Eric Schiedler)
Rád přemýšlím o svém cyklu mise jako o času mezi operacemi Vynesení. V rámci každé mise chci provést pouze 
jedno Vynesení, protože při každém tahu, kdy provádím Vynesení, ztrácím možnost získat Aqua pomocí Příjmu. 
S největší pravděpodobností však budete muset Vynášet před každou misí, jelikož často Vyřadíte karty z mise před-
chozí, abyste je využili pro misi nadcházející.

a. Snižte časový cyklus mise. Dokončujte mise (úspěšně či neúspěšně) tak rychle, jak to jen jde. Téměř nezá-
leží na náplni mise. Na cestě k vítězným bodům nebo k pozdějším fázím hry nedosáhnete ničeho užitečného, 
dokud nedokončíte misi. V praxi se můžete v jednom okamžiku s jednou sestavou kosmické lodi věnovat 
pouze jedné misi. Ostatní hráči podstupují totožný proces snahy o co nejrychlejší odstartování další mise ze 
startovní rampy. Vaše rozhodnutí by se měla soustředit na minimalizaci časových prodlev mezi jednotlivými 
misemi. Jedním z klíčových způsobů, jak toho dosáhnout, je zajištění Výroby vašeho robonauta a rafinerie 
mimo Zemi (I8) a v relativní vzájemné blízkosti, a to buď tak, že jsou totožného spektrálního typu, jsou Vyrá-
běny na dvou lokacích na stejném měsíci nebo na dvou planetkách stejné rodiny.

b. Najděte zdroj příjmů. Účinným zdrojem příjmu je kombinace Dražby patentů (I2) a následného Prodeje na 
trhu (I3). Ještě lepším zdrojem je Dražba patentů s tím, že ji necháte vyhrát vaše soupeře, jelikož tímto způso-

 DOMOVY STRATEGICKÉ 
TIPY:
> Pravděpodobnost 
úspěšného Průzkumu lokace 
o velikosti 1 je vyšší, než si 
myslíte – zejména s možnos-
tí opakování hodu.

> Pravděpodobnost 
úspěšného Průzkumu lokace 
o velikosti 3 je nižší, než si 
myslíte.

> Jupiter a Saturn jsou 
dostupnější, než si myslíte.
Mars je past (kromě situací, 
kdy není).

> Ceres je past (i když si to 
nemyslíte). Zkuste radši 
Hygieu.

> Lokace typu C jsou slabé 
(kromě situací, kdy nejsou – 
hodnota je relativní pojem).

> Reaktory typu x  jsou 
slabé a pohon Metastabilní 
helium je nejrychlejší cestou 
k tomu, abyste rozprašovali 
helium skrze Van Allenovy 
pásy.

> Průlet u Venuše je silnější, 
než se zdá, a má smysl 
kvůli němu počkat na modré 
období.

> I „špatná komba“ zažijí 
svých 15 minut slávy.

> Hrajte s ohledem na svůj 
dlouhodobý plán, ne s ohle-
dem na karty, které máte 
k dispozici právě teď.

> Buďte připraveni velmi 
rychle změnit svůj dlouho- 
dobý plán.
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bem neplníte svou ruku kartami a neztrácíte jednu operaci jejím následným vyprazdňováním. Vše ale záleží 
na situaci a neexistuje žádný univerzální návod na to, jak maximalizovat svůj příjem. (Jeffrey Chamberlain)

c. Získejte volné operace. Pokud získám kartu v Dražbě patentů iniciované jiným hráčem, ušetřím použití 
jedné své operace. Pokud mi jiný hráč prodá kartu patentu, také ušetřím jednou svou operaci. Pokud mi hráč 
prodá sestavu palivových nádrží u továrny, ušetřím si několik operací Doplnění paliva továrnou. Hledejte 
volné operace, jelikož právě ty přímo redukují tolik důležitý časový cyklus mise.

d. Mějte plán pro černou stranu karty. Pokud vybudujete jednu nebo dvě továrny, víte, které černé karty 
v nich budete moci produkovat pomocí Výroby mimo Zemi, a budete podle toho plánovat svou misi, roz-
drtíte své soupeře. Černé strany karet jsou silné, avšak ne, pokud někde jen tak čekají. Musíte mít plán na to, 
abyste je skutečně využili. Rád bych poukázal na to, že je důležitější mít solidní plán pro vaše černé karty 
a tento plán uvést v činnost, než dumat nad tím, kolik vítězných bodů vám na konci hry vynesou vaše 
továrny. Závěrečná hodnota vítězných bodů až příliš závisí na akcích dalších hráčů a náhodných událostech. 
Proměňte své úžasné černé karty ve vítězné body získané odvážnými vesmírnými podniky, jejichž hodnota se 
v čase měnit nebude.

e. Využijte Vyřazení, abyste podpořili proveditelnost mise. Jelikož je Vyřazení volnou akcí, ne všechno vybave-
ní musí absolvovat celou cestu (jak u těch jednosměrných, tak u zpátečních). Zbavte se přebytečné hmot-
nosti vždy, když můžete! Plánujte snižování hmotnosti a počítejte s úbytkem paliva! Využívejte kombinaci více 
pohonů pro manipulaci s hmotností a palivovou účinností lodi! Můžete se dokonce zbavit všeho, až na váš 
pohon a posádku. Zatímco se budou belhat zpátky domů, můžete plánovat svou další misi.

f. Zatímco plánujete velkou misi, mějte v běhu jednu menší. I sestava kosmické lodi o dvou kartách už 
něco dokáže! Loď tvořená účinným pohonem a kartou posádky se může pokusit o zisk žetonu věhlasu. Není 
to nejlepší strategie, pokud se zrovna chystáte zahájit velkou misi nebo plánujete misi středně velkého rozsa-
hu. Avšak pokud jste například zrovna uprostřed stavby monstrózní sestavy kosmické lodi, jež vezme útokem 
Saturn nebo Jupiter, můžete mít čas na provedení malé mise.

g. Naučte se využívat patenty, které máte; nezamilujte se do konkrétní karty nebo mise. Žádná karta 
není řešením pro všechny mise. Ne každá mise je vždy skvělá; vždy záleží na stádiu hry. Žádná karta není úžas-
ná, není-li zkombinována s jinou vhodnou kartou. Nekoupíte si technologii, která vás provede celou hrou. Ves-
mírná dobrodružství vyžadují mnoho misí nebo obří misi, takže na nich pracujte v závislosti na průběhu hry.

h. Nebojte se uzavírat dohody. Jak často jste v jednom tahu zoufale potřebovali jeden zážeh navíc pro vaši 
kosmickou loď? Dohodněte se s ESA, a máte ho. Potřebujete robonauta o hmotnosti 1 napájeného exotickým 
reaktorem? Promluvte si s podnikateli ze Shimizu Corporation, pravděpodobně budou mít něco ve své data-
bázi. Potřebujete okamžitě peníze pro upload softwaru? Zdá se, že NASA má vždy pár drobných navíc.

W3. Často kladené otázky (FAQ) (Joe Schlimgen)
Otázka 1: Je nutné při stavbě továrny Vyřadit karty s písmenem spektrálního typu shodujícím se 
s typem lokace?
Odpověď: Ne. Písmena spektrálního typu na rafineriích, robonautech a kartách podpory, jež jsou Vyřazeny kvůli 
Industrializaci (I7), jsou irelevantní. V základní hře například můžete postavit továrnu na planetce spektrálního 
typu „M“ tím, že Vyřadíte rafinerii Spřádání čedičového vlákna (typ „S“) a robonauta Kuckův komár (typ „V“). Avšak 
pokud chcete nějaký patent vyrobit v továrně pomocí Výroby mimo Zemi, musí se písmeno na kartě shodovat se 
spektrálním typem lokace.

Otázka 2: Jak provedu měsíční misi ve stylu Apollo?
Odpověď: NASA má dva cíle mise: přistát na Měsíci s robonautem, jenž vytvoří základ pro budoucí továrnu, a vrátit 
se s astronauty kvůli zisku věhlasu.

Rok 1: Zahájení měsíční mise. Po letech výzkumu NASA zaplatí 6 Aqua za Vynesení pohonu Solární můra 
(3•4, hmotnost 0), robonauta Laser na volných elektronech (ISRU 1, hmotnost 2), generátoru Marxova kon-
denzátorová banka (hmotnost 1) a generátoru Radioizotopový Stirlingův motor (hmotnost 3). Generátory 
poskytují pulzní podporu požadovanou robonautem. Jakmile je vše Vyneseno, k sestavě se připojí posádka 
astronautů (hmotnost 1). Hráč položí figurku kosmické lodi na LEO a žeton provozní hmotnosti na hodnotu 
17, což znamená hmotnostní třídu tahače (modifikátor tahu -2).

Rok 1 (pokračování): Cislunární pohyb. Hráč aktivuje Solární můru, takže nominální tah kosmické lodi je 
roven 1. Loď utratí 4 kroky paliva a vstoupí na přechodovou oběžnou dráhu. Mohla by se posunout na Van 
Allenův radiační pás, avšak toho se neodvažuje, jelikož její nominální tah je tak malý, že nešťastným hodem na 
radiační pás by sestava lodi mohla nedobrovolně přijít o některé karty. Žeton provozní hmotnosti se posune 
na 13, což je hmotnostní třída dopravního plavidla (modifikátor tahu -1).

Rok 2: Přistání na Měsíci. NASA aktivuje pohon posádky (14•8). Po aplikaci modifikátoru hmotnostní třídy je 
nominální tah 13, což je dost na bezpečný pohyb přes radiační pás. Tah je také větší než velikost Měsíce, což 
lodi umožňuje motorické přistání (H6a) na okraji polárního kráteru Shackleton (hydratace 1). Při vstupu na 
pole PSZ je utraceno 8 kroků paliva a žeton provozní hmotnosti je přemístěn na žeton suché hmotnosti. To 
tedy znamená, že loď je nyní bez paliva. Při následném Průzkumu (I6) robonaut umístí na lokaci disk nároku 
(Průzkum je díky velikosti Měsíce automaticky úspěšný a robonaut může Průzkum provádět, jelikož má 
ISRU 1 a je funkční). K tomu ještě astronauti Naloží žeton věhlasu za přistání v heliocentrické zóně Země.

Rok 3: Doplnění paliva v lokaci. Sestava je pomocí volné akce Přesun nákladu rozdělena na dvě: sestavu 
kosmické lodi obsahující pouze posádku a sestavu základny obsahující pohon, robonauta a dva generátory. 

 VICTOROVY STRATEGICKÉ 
TIPY:
> Nečekejte na dokonalou 
kombinaci karet. Čas jsou 
Aqua.

> Nezapomeňte Vyrábět 
mimo Zemi ty nejlepší 
z vašich černých karet.

> Lokace typu C jsou jako 
tříkolka: jsou skvělé pro 
některé silné karty (např. 
robonaut Kvantový kaskádo-
vý laser s ISRU 0 pro Venuši, 
nebo reaktor Ultrachladné 
neutrony jako podpora po-
honu Metastabilní helium). 
S kartami typu C se však 
stejně jako s tříkolkou nikdy 
nechcete vydávat daleko.

> Továrny typu V jsou zrád-
né. Pokud máte robonauta 
s ISRU 2, vydejte se na Vestu. 
Pokud je hodnota ISRU 3 
nebo 4, vhodné lokace jsou 
daleko (Uran a dál), nebo 
hluboko v gravitačních 
studnách (Callisto, Ganymed, 
Merkur, Titan). 

> Továrny typu S na 
Ganymedu a Europě vyžadují 
pohon s vysokým tahem 
a dostatek paliva. Nebo 
můžete zkusit štěstí v rodině 
Karin, u trojánů Saturnových 
měsíců Dione a Tethys nebo 
(pokud máte robonauta 
s ISRU 1) u suchých planetek 
rodiny Flora.

> Továrny typu D nejsou 
příliš výhodné, jelikož je 
využije pouze velmi málo 
karet. Vhodné lokace 
najdete na Jupiterových 
trojánech stejně jako na 
některých kentaurech či 
kometách.

> Nespoléhejte dlouhodobě 
na solárně napájené 
podpory. Mnohé vize vás 
totiž donutí letět 
k Neptunu i dál, kde jsou 
tyto podpory k ničemu.
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Žetony suché a provozní hmotnosti lodi se posunou na hodnotu 1, což odpovídá hmotnosti posádky. Aby 
loď získala palivo na zpáteční cestu, stráví robonaut jeden rok zpracováváním regolitu a těžbou vody kapku 
po kapce, což posune žeton provozní hmotnosti o jednu PN (z hodnoty 1 na 2).

Rok 4: Velkolepý návrat. Kosmická loď má provozní hmotnost 2, což ji řadí do hmotnostní třídy sondy (mo-
difikátor tahu +1). Nominální tah pohonu 14•8 posádky je vylepšen na 15, což je víc než dost na motorický 
start z Měsíce přes pole PSZ a bezpečný pohyb přes radiační pás. Na poli PSZ je utraceno 8 kroků paliva a lodi 
tak zbývá už jen 1/9 PN. To pro vstup na pole přechodové dráhy nestačí, a proto posádka volí „zkratku“ na LEO 
přes pole brzdění o atmosféru. Za předpokladu, že tímto procesem projde bez úhony, vstoupí posádka na 
LEO. Tímto způsobem bylo spotřebováno minimum paliva. Žeton věhlasu je otočen na svou stranu se 2 VB.

Rok 5: Další mise. NASA plánuje svou další misi, jíž bude doprava rafinerie na Měsíc. Společně s funkčním 
robonautem, který už tam je, pak bude moci lokaci Industrializovat, čímž v kráteru Shackleton vytvoří továrnu 
spektrálního typu S.

Otázka 3: Jak realistické je přistání bez paliva?
Odpověď: Pro motorické přistání vždy potřebujete palivo, avšak v měřítku hry je množství paliva potřebné pro 
přistání na malých světech zanedbatelné. Největší planetka, na které můžete přistát bez průchodu přes pole PSZ, 
má velikost 5. To může být například Psyche s gravitací 0,06 m/s2 na povrchu a únikovou rychlostí 0,13 km/s. Kolik 
paliva je potřeba např. pro přistání kosmické lodi s hmotností 5 na Psyche, má-li její pohon 10•8 výstupní rychlost 
rychlostí spalin 4,5 km/s? Při využítí raketové rovnice: provozní hmotnost = suchá hmotnost × e(delta-v/výstupní rychlost spalin) 
= 5 × e0.13/4.5 = 5,15. Množství potřebného paliva tedy odpovídá 5,15 – 5 = 0,15 palivové nádrže. To je tedy mnohem 
méně než jeden krok paliva na palivovém diagramu.

Otázka 4: Co je to Oberthův manévr?
Odpověď: Pravidlo průletu spojuje dva jevy: gravitační manévr a Oberthův manévr. (Ty šílené německé vědce 
prostě musíte milovat. Děkuji za emailovou korespondenci s profesorem Nathanem Strangem z NASA, který mi 
oba jevy vysvětlil).

Gravitační manévr představuje přenos momentu setrvačnosti mezi kosmickou lodí a planetou (jakožto nejlepší 
možný příklad v rámci hry). Kupříkladu při průletu před blížící se planetou planeta zrychlí a kosmická loď zpomalí, 
aby byl zachován moment setrvačnosti. Tento „gravitační prak“ nezávisí na raketovém pohonu, takže funguje 
i pro tělesa bez pohonu nebo při pasivní fázi letu. Vězte také, že gravitační manévr nezmění rychlost kosmické lodi 
vzhledem ke gravitačnímu poli planety, která je pro manévr využita. Průlet u Země vám tedy nepomůže k zachy-
cení v jejím gravitačním poli. Obecně tedy lze využít Slunce pouze pro asistenci při odletu ze Sluneční soustavy, 
například při využití Exitu Jupiter–Slunce–Jupiter.

Druhý jev, tedy Oberthův manévr, však představuje koeficient pro zážeh v blízkosti planety. Pokud se zbavujete 
pohonné látky jejím vypuzováním, získáte tím větší energetickou výhodu, v čím nižší výšce nad planetou tak 
činíte. Abychom si to převedli do nám známého kontextu, představte si, že se nacházíte na úpatí hory, na kterou se 
chystáte vylézt. Nesete jeden litr vody. Lepším řešením, než nést ji až na vrchol a tam ji vypít, je vypít ji všechnu na 
začátku túry v nejnižší nadmořské výšce a vypotit ji během výstupu.

Oberthův koeficient neporušuje zákon zachování energie. Pamatujte, že kdykoliv váš raketový motor provede 
zážeh a vypuzení pohonné látky, část energie je využita pro dopředný pohyb kosmické lodi a část pro pohyb po-
honné látky opačným směrem. (Plavci čelí stejnému problému, jelikož plýtvají částí energie na přesouvání vody za 
sebe, aby se oni sami pohnuli kupředu. Běžci to mají jednodušší – přenášejí moment hybnosti přímo na planetu.) 
Pokud provedete zážeh motoru v pericentru, bude více energie využito pro pohyb vaší lodi a méně jí bude promr-
háno na urychlování pohonné látky.

Koeficient Oberthova efektu je roven druhé odmocnině z jedné plus dvojnásobek únikové rychlosti vydělený 
delta-v zážehu. Největší efektivity je tedy možné dosáhnout s chemickými raketovými motory s velkým tahem a při 
vysokých rychlostech během prováděného zážehu. Těch je zpravidla dosahováno v pericentru oběžné dráhy ko-
lem hmotných těles. Oberthův efekt naopak není vhodný pro elektrické pohony, které mohou v okamžiku pohybu 
nejvyšší rychlostí urychlit velmi omezené množství pohonné látky. Zbytečný je také pro plachetnice a tělesa bez 
vlastního pohonu.

Oberthův manévr u Slunce, jenž je zobrazen na mapě, vás provede pěti poli zážehu a poskytne vám bonusové 
zážehy v hodnotě základního (nemodifikovaného) tahu aktivovaného pohonu (plus 1 v případě využití přídavného 
spalování). Úniková rychlost od Slunce je v této oblasti 68 km/s, pro kosmickou loď se základním tahem 6, která je 
schopná tyto zážehy provést včas, je tudíž koeficient roven 3,4. To je srovnatelné s hodnotou získanou ve hře: 
6 – 2 = 4 (dva zážehy je nutné provést pro únik z regionu Oberthova manévru u Slunce).

Otázka 5: Proč jsou planety statické?
Odpověď: Částečnou odpovědí je, že na mapě potenciální energie od Slunce nehraje postavení planet roli, jelikož 
mají téměř kruhové oběžné dráhy a liší se jen jejich vzdálenost od Slunce. Startovní okna do hry vstupují pouze 
v případě vysoce excentrických oběžných drah dlouhoperiodických komet.

Dalším důvodem je, že pro raketové motory s nízkou spotřebou paliva (většina pohonů ve hře) je rozdíl v energii 
mezi nejhorší a nejlepší synodickou pozicí menší než 15 %. Takový nebeský kulečník přichází v úvahu pouze 
u raketových motorů s velkou spotřebou paliva a nepatrným delta-v.
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Avšak nejdůležitějším důvodem pro to, nemít mapu s pohybující-
mi se planetami, je, že pokud začínáte na LEO 
a putujete do kterékoliv destinace s výjimkou Marsu, čekali 
byste na perfektní vzájemnou polohu planet méně než jeden 
rok. Pokud se pohybujete do vnitřní části soustavy, například k 
Merkuru, a postavení planet je zrovna to nejhorší možné, stačí 
počkat polovinu merkurovského roku (44 pozemských dní) a 
postavení planet bude perfektní. Pokud se chcete vydat k pomalu 
obíhajícím planetám ve vnější části soustavy, například k Saturnu, 
a postavení planet je opět to nejhorší možné, počkejte jednu 
polovinu pozemského roku a bude perfektní.
Na obrázku jsou zobrazeny čtyři cesty ze Země na Mars. Nejkratší 
(modrá) je brachistochronní – představuje rovnou čáru, jíž je 
dosaženo namířením trysky motoru ke Slunci a provedením ta-
kového zážehu, který přesně neguje vaši tíhu. Při takto negované 
sluneční přitažlivosti byste se pohybovali 2 měsíce rychlostí 30 
km/s, což je oběžná rychlost Země kolem Slunce. Taková „levitace“ 
vyžaduje delta-v 
16 km/s a dalších 23 km/s pak pro dosažení kruhové heliocentrické 
oběžné dráhy na úrovni Marsu. Druhá nejrychlejší zobrazená cesta 
(žlutá) je Hohmannova trajektorie se zážehy o vysokém tahu na za-
čátku a na konci devítiměsíční cesty. Ta zároveň vyžaduje nejmenší 
potřebné delta-v bez využití gravitačního manévru. Povšimněte 
si také, že proti intuici jsou při využití této energeticky nejméně 
náročné cesty počáteční a cílová destinace nejdále od sebe. Zelená 

cesta zobrazuje trajektorii plachetnice nebo pohonu s nízkým tahem, které po celou první polovinu své cesty zrychlu-
jí, aby následně v druhé polovině cesty zpomalovaly. Poslední cesta (tj. fialová) vede nejprve do vnitřní části soustavy k 
Venuši, kde je proveden gravitační manévr, a poté pokračuje k Marsu.

Otázka 6: Mám na LEO svou posádku a nákladní loď s omezením „naložení pouze v továrně“. Co posád-
ce zabraňuje v nalodění se na nákladní loď a odletu na mou základnu někde ve vesmíru?
Odpověď: Kvůli zjednodušení hry není u nákladních lodí sledováno palivo. Nicméně nákladní lodě s omezením 
„naložení pouze v továrně“ jsou technicky na velice nízké úrovni (jedna z nich je například pouhým nafouknutým 
balónem) a jejich specifický impuls je pouze 190 s, což by znamenalo, že by potřebovaly velké množství pohonné 
látky. Pokud je vaše základna vzdálena čtyři pole zážehu, potřebovala by vaše nákladní loď 84 palivových nádrží 
vody. Takové množství není problém sehnat v továrně, kde je voda levná. Avšak na LEO, kde je po vodě extrémní 
poptávka, to není možné.

Otázka 7: Proč ve hře není Eris?
Odpověď: Vnější Sluneční soustava je regionem nesmírných rozměrů, který je až příliš velký na to, aby mohl být 
zobrazen celý. Vybral jsem proto malý průřez Kuiperova pásu a vyplnil jej několika málo zástupci transneptunických 
trpasličích planet. Objekty rozptýleného disku, jejichž je Eris největším členem, mají tak vysoké sklony oběžných 
drah, že existuje malá šance na to, aby se nacházely do vzdálenosti 50 au od čehokoliv. Původní myšlenkou bylo 
zahrnout planetku Orcus. Jenže perihely Pluta a Orcusu jsou v opozici, takže pokud je jedna z nich na mapě, druhá 
musí být velice daleko.

AKTUALIZACE, 2020: Přestože rovina oběžné dráhy Eris svírá s rovinou ekliptiky (rovinou, poblíž ní obíhají všechny AKTUALIZACE, 2020: Přestože rovina oběžné dráhy Eris svírá s rovinou ekliptiky (rovinou, poblíž ní obíhají všechny 
planety) 44 stupňů, její současná pozice je pouhých 10 stupňů od ekliptiky. Nadto Eris obíhá okolo Slunce tak planety) 44 stupňů, její současná pozice je pouhých 10 stupňů od ekliptiky. Nadto Eris obíhá okolo Slunce tak 
letargicky (její oběžná doba je 557 let), že by po dobu trvání hry mohla klidně zůstat stát na místě. Proto delta-v letargicky (její oběžná doba je 557 let), že by po dobu trvání hry mohla klidně zůstat stát na místě. Proto delta-v 
nutné pro srovnání sklonu oběžné dráhy nehraje roli, jelikož Eris se v měřítku hry téměř nepohybuje. K Eris je to nutné pro srovnání sklonu oběžné dráhy nehraje roli, jelikož Eris se v měřítku hry téměř nepohybuje. K Eris je to 
velmi daleko, dvakrát dále než k Plutu. Avšak v rozpětí jednoho století, během nějž se odehrává tato hra, se Eris velmi daleko, dvakrát dále než k Plutu. Avšak v rozpětí jednoho století, během nějž se odehrává tato hra, se Eris 
nachází tak blízko ekliptiky, že by bylo myslitelné k ní doletět s pomocí gravitační asistence u Uranu a Neptunu a v nachází tak blízko ekliptiky, že by bylo myslitelné k ní doletět s pomocí gravitační asistence u Uranu a Neptunu a v 
určitých obdobích také u Jupiteru. Praktičnost gravitačních asistencí byla hlavním důvodem, proč jsem dříve Eris ze určitých obdobích také u Jupiteru. Praktičnost gravitačních asistencí byla hlavním důvodem, proč jsem dříve Eris ze 
hry vynechal. V budoucí verzi mapy bych ji však mohl zahrnout.hry vynechal. V budoucí verzi mapy bych ji však mohl zahrnout.

Y. Esej (autor: Phil Eklund)

Čtvrtá edice High Frontier je vrcholem čtyř dekád návrhů a vývoje! Phil Eklund, hlavní designér hry, zde vypráví 
o některých vědcích a vědkyních, inženýrech a vynálezcích ze samotného počátku tohoto vývoje.

ATOMOVÉ POČÁTKY. Můj otec, Melvin Eklund, byl raketovým vědcem. Během své práce v Los Alamos vysílal son-
dážní rakety do „stabilizovaných oblaků“ jaderných výbuchů v Tichém oceánu a jejich účinky pozoroval z vrtulníku. 
Možná má radiace co do činění s tím, jak jsem dopadl já.

DNY L5 SOCIETY. Ať už od přírody, nebo péčí rodičů, v roce 1978 už jsem byl zapáleným studentem leteckého 
inženýrství na University of Arizona v Tucsonu. Po přečtení knihy High Frontier vizionáře Gerarda K. O’Neilla jsem se 
přidal ke společenství L5 Society, což je skupina vesmírných aktivistů založená studentem Keithem Hensonem. Psal 
jsem články a ilustroval pro časopis L5 News a účastnil se kampaně proti Kosmické smlouvě z roku 1967 (Smlouva 
o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles, 
pozn. překl.) z přesvědčení, že povede k zavření brány soukromým aktivitám.
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Čtyři cesty k Marsu:
1. Brachistochrona (39 km/s, 0,2 roku)
2. Hohmannova trajektorie (2,9 km/s, 0,75 roku)
3. Nízký nepřetržitý tah (3,5 km/s, 1,1 roku)
4. S průletem u Venuše (2,4 km/s, 1,5 roku)
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Hohmannova trajektorie s minimálním delta-v bez průletu

průlet u Venuše
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ROCKET FLIGHT byla mou první publikovanou hrou, jíž bylo v roce 1978 vytvořeno asi tucet kopií. Zahrnovala 
dvoudílnou mapu pokrytou fólií. Po každém tahu hráč obyčejnou tužkou vyznačil polohu, výšku a vektor své 
rakety. Každý tah představoval 2 dny a každý hex milion kilometrů. Souboje byly obtížné, jelikož střety vyžadovaly 
vizualizaci ve třech rozměrech. A jelikož byla změna vektoru velice obtížná, obvykle jste dostali šanci kolem cíle 
prolétnout pouze jednou. Hojně se zde využívaly návnady, takže mnoho raket bylo vyplýtváno na nastražené 
shluky balvanů. Při identifikaci vlastních a cizích těles se každá raketa spoléhala na svůj „Příďový látkový detektor“. 
Myslím, že tahle hra byla první, ve které se objevily mechaniky poškození elektromagnetickým polem a rentgeno-
vým zářením.
NEOPEŘENÝ RAKETOVÝ VĚDEC. Následujícího roku jsem získal své první velké zaměstnání v aerokosmickém odvětví 
u Hughes Aircraft a pracoval jsem na mnohých projektech hvězdných válek, například na Mimoatmosférickém 
zbraňovém interceptoru (EKV). Mezi významné vědce, s nimiž jsem u Hughes Aircraft pracoval, patřil dr. Hans 
Mauer, jeden z členů von Braunova raketového týmu, který spolupracoval se samotným Howardem Hughesem, 
a společně založili aerokosmickou divizi. Dr. Mauer se distancoval od mých šílených projektů, jakým byl můj návrh 
z roku 1982 na katalyzovaný fúzní pohon. Ten však na konferenci Joint Propulsion Conference v Clevelandu získal 
podporu od dr. Leika Myraboa, tvůrce stroje Myrabo Lightcraft (viz ilustraci na obalu Pax Transhumanity) a neúnav-
ného promotéra letadel a kosmických lodí poháněných laserovým paprskem. Leik mi věnoval svou knihu, přidal 
rady pro mou hru a v zásadě definoval pravidla kosmických lodí poháněných vzdáleným laserovým zdrojem.
VZNIKÁ SIERRA MADRE. Stále neznalý marketingu a zákaznických preferencí jsem v Arizoně roku 1992 zaregistroval 
deskoherní společnost. Mým podnikatelským mentorem byl Neal Sofge (aka Fat Messiah z Fat Messiah Games). 
Neal a já jsme toho měli mnoho společného včetně našeho mentora dr. Myraboa. Neal, který nyní pracuje v God-
dardově středisku NASA, se dobrovolně přihlásil jako koordinátor misí pro High Frontier 4.

GÉNIUS. Dalším raketovým vědcem od Hughes Aircraft byl dr. Robert Forward, volnomyšlenkářský tvůrce mezi- 
hvězdné nanosondy, kosmických fontán, laserových plachetnic, antihmotového pohonu a dříve zmiňovaného 
látkového detektoru. Robert ve výzkumných laboratořích Hughes Research Labs úzce spolupracoval s Richardem 
Feynmanem, dalším dobře známým géniem. Robert poukázal na možnost využití ionosféry coby megawattového 
laseru a mnohé další divy. V průběhu tvůrčí horečky a nadšení byly všechny tyto elementy zahrnuty do druhé edice 
hry Rocket Flight, která vyšla v roce 1992. Toto vydání představilo vůbec první mapu delta-v, jež reprezentovala 
spíše mapu energie než prostoru, a první pravidla týkající se zbavování se odpadního tepla.

MAPA. Velký koncepční skok přeměnil koncepci mapy ze znázorňování vzdálenosti (každý hex = milion km) na 
mapu energie (každé pole = 2,5 km/s). Výhoda: jelikož každá oběžná dráha představuje neměnnou potenciální   
energii vůči Slunci, představuje každé pole stabilní oběžnou dráhu. Není tedy potřeba pohybovat s figurkami okolo 
Slunce nebo planet. Této koncepci oponoval kolega (a zakladatel Mars Society) Robert Zubrin, který se přikláněl 
k tradičnějšímu pojetí mapy s planetami reprezentovanými kuličkami obíhajícími Slunce. To však vedlo k podiv-
nostem. Věděli jste, že dostat se na povrch měsíců Marsu vyžaduje méně energie, než dostat se na povrch našeho 
vlastního Měsíce? Už jste se někdy pokusili nakreslit mapu Sluneční soustavy, na které je k Zemi Mars blíž než 
Měsíc? Nebo jak byste znázornili, že ta energeticky nejméně náročná cesta nastává, když jsou od sebe počáteční 
a cílová destinace nejdál?

CANDYLAND. Vyzkoušeli jsme celou řadu postupů, jak toto monstrum zkrotit. Při práci s mým synem Mattem 
a kolegou herním designérem dr. Johnem Douglassem jsme se zbavili polí na úkor tras lemovaných červenými 
kosočtverci, které představovaly požadavky na delta-v. Jako navigační pomůcka byly nejdůležitější trasy zvýrazněny 
barvami duhy a doplněny navigačními cedulemi. Tím se mapa bohužel začala podobat hře Candyland, avšak hráči 
ji začali mít rádi. Zbavili jsme se kosočtverců a namísto toho jsme některá pole vybarvili růžově, abychom znázornili, 
že pro vstup na ně je vyžadována energie.

PROBLÉM S GRAVITAČNÍ ASISTENCÍ. Celé roky jsem zápasil s přechodem mezi cirkumplanetárním a heliocentrickým 
prostorem. O Oberthově efektu jsem se dozvěděl od dr. Nathana Strangea z JPL, který řekl, že pokud provedete 
průlet u planety, můžete získat gravitační výpomoc, avšak tato energie se nedá nijak využít pro vstup na oběžnou 
dráhu kolem této planety. Získaná energie se totiž projeví vzhledem ke Slunci. Řešením bylo vytvoření tras pro 
průlety u planety tak, aby se nijak nekřížily s jejími cirkumplanetárními poli. Celá strana pravidel tak byla nahrazena 
geometrickým uspořádáním na mapě. Ať žije Candyland!

DOMOV V LIBRAČNÍM CENTRU. S výjimkou kapes cirkumplanetárních prostorů dominuje celé Sluneční soustavě 
sluneční gravitace. Tu a tam však existují nulové body, v nichž je gravitace vyrušena. Jsou to známé „Lagrangeovy 
body“ neboli librační centra (společnost L5 Society je pojmenována po Lagrangeově bodu 5). Během hodin astro-
fyziky na University of Arizona jsem se seznámil s programátory mise Cassini. Ukázali mi své programy a vysvětlili 
mi, jak do těchto bodů cílit během mise. S vyrušenou sluneční přitažlivostí je možné volně přejít na jinou oběžnou 
dráhu. Mapa Candylandu zahrnula librační centra jednoduše jako přirozené křižovatky a odrazové můstky pro 
mnoho dalších trajektorií.

ČAS. Mapa energie si dokonale poradila s požadavky na palivo, avšak zohlednit čas se ukázalo jako „oříšek“. Po 
letech ladění jsem použil systém indikátorů vkládajících do tras „zpoždění“, aby mise vyžadovaly správný počet let. 
Později byl tento koncept zjednodušen: změna směru na křižovatkách stojí více energie (a pohonných látek). 
V libračních centrech může kosmická loď změnit směr bez dodatečných časových či energetických nákladů.

HYDRATACE. Voda je klíčem ke Sluneční soustavě! Je přirozeně nezbytná pro mnoho biologických procesů, ty jsou 
však jen kapkou v moři v porovnání s užitečností vody coby pohonné látky raketových motorů. Můj kamarád 
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z kempování, dr. Jonathan Lunine (momentálně na Cornell University), naštěstí vydal článek o dostupnosti vody 
všude ve Sluneční soustavě. Ten se stal základem pro systém hydratace ve hře. Jonathan v psaní pokračoval a 
napsal dvě učebnice (do kterých jsem přispěl editací a ilustracemi): Earth, Evolution of a Habitable Planet a Xeno- 
biology.

VNĚJŠÍ SVĚTY. Vesmír je nebezpečný. Další kamarádka z kempování, Carolyn Porco, byla letovou ředitelkou mise 
Cassini. Pokaždé když její tým objevil nový měsíc nebo proudy radiace okolo Saturnu, herní mapa se zkompliko-
vala. Carolyn s Jonathanem se u táboráku často hašteřili o tom, které místo (Jupiterovy měsíce? Enceladus? Titan?) 
by mělo dostat přednost při další misi k vnějším planetám. Přirozeně tak měli opačné názory na to, kam bych měl 
na mapě umístit lokace s vysokým vědeckým přínosem. Carolyn dávala přednost Enceladu, na němž by se mohly 
nacházet podpovrchové oceány a život. Jonathan argumentoval, že jeho balónová observatoř na Titanu by 
(v přepočtu na dolar) přinesla mnohem více vědeckých dat.

RADIAČNÍ ODOLNOST. Carolyn i Jonathan souhlasili, že radiace Jupitera (nejsilnější – kromě Slunce, pozn. překl. – 
radiace ve Sluneční soustavě) je překážkou v průzkumu Europy, která je dalším potenciálním místem 
s podpovrchovým oceánem. Jsem obeznámen s radiační ochranou kosmických strojů. Pracoval jsem ve společ-
nosti Raytheon a byl jsem a stále jsem zapojen do projektu radiační ochrany mimoatmosférického zbraňového 
interceptoru (EKV). Vím proto, že radiační štít pro ochranu elektroniky před radiací Jupiteru by byl těžký, nákladný 
a rizikový. Z těchto znalostí se radiační odolnost ve hře vyvinula do „ochranného faktoru“.

REŽIM V KOSMU. Důkladně jsem studoval vliv politiky na vývoj posouvání hranic lidského dobývání (více o tomto 
tématu viz poznámky vývojáře v Pax Porfiriana). Klíčem ke špičkovému výzkumu je to, jak moc je inovátorům 
dovoleno těžit z jejich vlastních úspěchů. Diagram politického spektra v High Frontier je založen na Nolanově 
diagramu a rozšiřuje tradiční pravolevou polaritu do dvou rozměrů.

KAM NEJDŘÍVE? Moje hra ukazuje, jak a proč by se lidé mohli poprvé odvážit mimo Zemi. Kam by se ale měli vydat 
nejdříve? Setkal jsem se se dvěma aktivisty, Averym Davisem z Moon Society a Robertem Zubrinem z Mars Society, 
již mají na tuto otázku opačné názory. Nakonec se příkláním k Robertu Zubrinovi kvůli jednomu klíčovému faktoru: 
vodě. Na planetkách i Měsíci voda je, avšak na Marsu ji lze získat mnohem jednodušeji. Technologie extrakce vody 
vedly k přelomovému konceptu hry – ISRU (in-situ resource utilization neboli využívání místních zdrojů). ISRU aneb 
„život z darů přírody“ je silně podporováno Zubrinovým návrhem „Mars Direct“. Dr. Zubrin je také tvůrcem Zubrino-
va jaderného pohonu a minimagnetosféry u pohonu Minimagnetosféra Paulovy pasti ve hře.

TERMODYNAMICKÝ RAKETOVÝ MOTOR je motorem, jehož palivo uvolňuje tepelnou energii, majícím trysku, jež tuto 
energii usměrňuje, čímž generuje tah. Novinkou v High Frontier 4 je rozdělení termodynamických raketových mo-
torů na dvě skupiny: reaktory (pro výrobu energie) a pohony (pro usměrňování energie a generování tahu). Dřívější 
verze hry měly také pohony a reaktory, avšak nebyly tak důsledné v jejich rozdělení do energeticko-geometrické 
dichotomie. Na rozdíl od elektrických pohonů, jejichž pohonné látky mohou dosahovat teplot o milionech stupňů 
za současného udržování jejich komponent při pokojové teplotě, se termodynamické raketové motory rozpalují 
kvůli maximalizaci palivové účinnosti. Konec konců není teplota ničím jiným než vyjádřením rychlosti pohybujících 
se molekul. Uvolňování těchto molekul co nejvyšší možnou rychlostí šetří hmotnost.

Phil Eklund, Sierra Madre Games, červenec 2015 (aktualizováno 2019).

Z. Popisy karet patentů (Phil Eklund a Noah Vale)

POZNÁMKA: Teplota je vyjadřována v kelvinech (K), přičemž 0 K je absolutní nula a bod varu vody při tlaku 1 atm 
je 373 K. K převodu kelvinů na stupně Celsia odečtěte 273. Teplota plazmatu je vyjadřována energií v kiloelektronvoltech 
(keV). Pro převod keV na kelviny násobte 11 604 000.

KVANTOVÁ MECHANIKA popisuje poměrně reálné a předvídatelné přírodní zákony, které běžně bývají velmi špatně 
interpretovány kvůli široce rozšířenému mylnému předpokladu ohledně povahy fyziky – našeho způsobu popisu světa. Je 
mýtem, že kvantová mechanika „dokazuje“, že se vesmír na subatomární úrovni řídí jinými pravidly nebo že jsou kauzalita 
či objektivní realita pouhou iluzí. Každé pozorování nám něco říká buďto o úkazu, který je pozorován, nebo o nástroji, 
který pozorování provádí. Pokud se díváme teleskopem na hvězdu, je pozorovaná chromatická aberace vlastností hvězdy, 
nebo čoček? Pokud pozorujeme reprodukovatelný kvantový jev, nepochybně nám to něco říká o objektivní realitě. Avšak 
pozorujeme vlastnost vesmíru, nebo spíše způsob, jakým funguje naše mysl? Sledujeme vlastnost kvanta, nebo vlastnost 
vědomí? Věřím tomu druhému. Je pozorovaný foton částicí, nebo vlnou? Prošel horní, nebo spodní štěrbinou? Je kočka 
živá, nebo mrtvá? Kvantové provázání, Heisenbergova nejistota, Einsteinovo strašidelné působení na dálku – to vše 
vypovídá o relevantních faktech týkajících se našeho vědomí a o jeho metodice komprese dat. Proč by jinak kvantové 
jevy vstupovaly do hry pouze v přítomnosti lidského pozorovatele, ale jinak by podivuhodně chyběly, pokud by se nikdo 
nedíval? Proč se zdá, že kvantová zařízení, jako jsou kvantové počítače, kvantové stroje času, kvantové reaktory, kvantová 
provázání, kvantové transportéry atd., nikdy nedospějí do fáze prototypu? Ze všech těchto důvodů jsem se ve hře kvanto-
vým technologiím vyhnul.

Z1. Karty posádky
Karta posádky – Ačkoli se nejedná přímo o kartu patentů, představuje karta posádky vaše počáteční zdroje, systémy 
podpory života a až šest astronautů. Ti pobývají ve čtyřech třiadvacetitunových obytných modulech Bigelow o celkovém 
vnitřním objemu 1320 m3, které jsou vyrobeny z vysoce odolné textilie Vectran. Spárované moduly jsou od sebe vzdáleny 
45 metrů a jsou roztočeny rychlostí 5 otáček za minutu, aby poskytovaly umělou gravitaci 0,6 G. Jídlo a dýchatelná 
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atmosféra jsou poskytovány rostlinami pěstovanými hydroponicky bez použití půdy. Odpadní teplo z rostlinných výparů 
vyžaduje pouze nízkoteplotní radiátory. Desetitunový modul se systémy podpory životních podmínek potřebuje 12 kWe 
a komunikační systém s anténami v pásmu Ka potřebuje další 0,2 MWe. Nabité plazma kolem habitatu si uchovává vysoký 
elektrický potenciál (10 GeV) pro ochranu proti většině kosmického záření. Pokud se s tímto magnetickým polem setká 
nabitá částice, její trajektorie je odkloněna mimo prostory posádky. Pokud dojde ke sluneční erupci, posádka se musí 
ukrýt v malém radiačním krytu o průměru 8 metrů. Kryt je chráněn polyetylenem o tloušťce 12 cm a hmotnosti 
100 kg/m2 a také vodou a grafitem.

Chemické motory – většina karet posádky obsahuje chemický raketový pohon, ať už na kapalné, nebo pevné palivo. 
Pohony na kapalná paliva spalují kryogenický vodík a kyslík a ve vakuu mají specifický impuls 530 s (ve hře se jedná 
o ekvivalent spotřeby paliva 8). Produktem tohoto spalování je voda, jež je urychlována skrze trysku, která se nejdříve 
zužuje a poté rozšiřuje (Lavalova dýza). Příkladem takového motoru je RS-25, také známý jako SSME, což byl hlavní motor 
amerického raketoplánu se specifickým impulsem 460 s. Jeho výstupní poměr trysky je 69:1 a tryska je regenerativně 
chlazena pomocí kapalného vodíku. Teplota ve spalovací komoře dosahuje 3 500 K a tlak 2,8 MPa. Tepelná účinnost mo-
toru je 98 % a poměr paliva a okysličovadla je 5,4. Spalovací komora o výkonu 2 000 MW generuje tah o hodnotě 440 kN 
(odpovídá tahu 10 ve hře) a poměr tahu k hmotnosti činí 73,1. Pohony na pevná paliva, které ve hře zastupují elektro- 
magnetické katapulty, mají mnohem menší specifický impuls (100–300 s). – Space Transportation Systems, American Institu-
te of Aeronautics and Astronautics, New York, 1978.

Z2. Karty pohonu
Raketový pohon je zařízení, které zrychluje v jednom směru tím, že vyvrhuje hmotu směrem opačným. Pohon na principu 
plachetnice ke svému zrychlení také využívá zákonu akce a reakce, avšak namísto vnitřně dodané hmoty využívá hmotu 
z okolního prostředí. Tah pohonů je měřen v kN (kilonewton, asi 100 kg). Schopnost pohonu hospodárně využívat palivo 
je tradičně měřena specifickým impulsem (Isp), který je vyjadřován v s (sekunda). Nebudu se obtěžovat s vysvětlováním, co 
specifický impuls je. Řeknu jen to, že když čtyřku vydělíte specifickým impulsem převedeným na ks (Isp [s]/1000), získáte ve 
hře číslo palivové ekonomičnosti neboli hodnotu spotřeby paliva. Navíc, pokud specifický impuls (v ks) vynásobíte desíti, 
získáte výtokovou rychlost spalin pohonu (výstupní rychlost pohonné látky při opuštění trysky) v kilometrech za sekundu. 
Výtoková rychlost raketového motoru (ve) v km/s vynásobená průtokem pohonné látky v kg/s se rovná tahu v kN. Výto-
ková rychlost ve je také použita v raketové (neboli Ciolkovského, pozn. překl.) rovnici: ∆v= ve*ln*(m0/m1), kde delta-v je 
změna rychlosti v kilometrech za sekundu, m0 je počáteční hmotnost a m1 suchá hmotnost.

Ablativní deska – Tryska může mít i plochý tvar. Externí pulzní energie je zde zachycena, čímž se odpařuje tenký film, 
který je urychlován. Jedná se o kolimovanou pohonnou látku. Projekt Orion využívá zužující se tlumenou absorpční desku 
kuželovitého tvaru za účelem rovnoměrné absorpce jaderné energie.

Ablativní tryska – Tryska tvaru polokoule pokrytá ablativním materiálem, který je při styku s radiací vypařován a kon-
vertován na reakční hmotu. Reakce probíhá externě ve středu polokoule, což znamená, že polovina energie je vyzářena 
do kosmu bez užitku. Pokud jsou vyzařovány neutrony, ablativní vrstva musí být tvořena lithiem nebo polyetylenem, 
který ve čtyřcentimetrové vrstvě absorbuje 98 % neutronů. Pokud je palivem pro reakci látka emitující tvrdé gama záření 
(například pozitronium nebo antihmota), musí být záření nejdříve změkčeno tím, že se palivová peleta obalí vrstvou olova. 
Olovo absorbuje paprsky gama, a ty jsou opětovně emitovány jako měkčí rentgenové paprsky, které jsou lépe absorbo-
vány karbidem křemíku (SiC). Měkké rentgenové záření naráží do tenkého filmu karbidu křemíku v ablativní trysce, a tím 
generuje tah.

Borovodíková fúze – Vodík a bor 11B mohou být přivedeny k fúzní reakci energetickou srážkou tangenciálního svazku 
vodíku s borem 11B v plazmatu s reverzní konfigurací pole (FRC). V zrcadlově magnetické konfiguraci je jako produkt 
reakce emitováno helium 4He vytvářející tah, přičemž Q faktor je roven 2,63. S využitím chlazení s otevřeným cyklem je 
dosaženo specifického impulsu 40 000 s. Účinnost dosahuje 83 % a předpokládá se, že je nějakým způsobem odstíněno 
vznikající brzdné záření.

Čtvercová sluneční plachetnice – Nejjednodušší způsob, jak udržet plachtu napnutou tak, aby zachytávala sluneční 
záření, je využití pevné kostry (podobně jako u papírového draka). Nosníky a vzpěry takové konstrukce tvoří tříosou 
stabilizaci, jelikož je plachta stabilizovaná ve všech směrech. Se čtvercovou sluneční plachetnicí se manévruje mnohem 
jednodušeji než s plachetnicemi stabilizovanými rotací. Natočení plachty tak, aby tlak slunečního záření loď na helio- 
centrické dráze zpomalil, způsobí její pohyb po spirále blíže ke Slunci. Opačné natočení plachty vyústí ve spirálovitý 
pohyb opačným směrem. Představená čtvercová plachetnice má centrální stěžeň a čtyři nosníky, které udržují čtvercovou 
plachtu o délce hrany 4 km stále napnutou. Při 93% odrazivosti dokáže ve vzdálenosti 1 au od Slunce vyvinout 
maximální tah 182 N. Řízení je zajištěno čtyřmi otočnými křidélky na koncích nosníků, z nichž každý má plochu 20 000 m2. 
Hmotnost plachty bez užitečného zatížení a dalších systémů je při hmotnosti plachty 1 g/m2 rovna 16 tunám. Takto lehká 
plachta musí být velice tenká (300 nm široký hliníkový film) a perforovaná otvory o rozměrech vlnové délky viditelného 
světla. Není nutné, aby veškerý povrch plachty odrážel světlo. Perforovaná mikrostruktura je vytvořena procesem nazýva-
ným DNA scaffolding, následně je potažena vrstvou hliníku a nakonec je DNA vypálena pryč. Čtvercová sluneční plachet-
nice je omezena teplotou 600 K a kvůli odporu vzduchu horních vrstev atmosféry ji není možné provozovat u Země na 
nižší oběžné dráze, než je 1 000 km. Její tah může být desetinásobně zvýšen využitím laserového paprsku o výkonu 
60 MW, který je v této hře standardem. Při provozní frekvenci 50 Hz tento paprsek odpaří vodní chladicí médium doplňo-
vané kapilárami v perforovaném filmu. Drobní piezoelektričtí robotičtí opraváři zacelí odpařené části plachty s využitím 
chemické depozice hliníku z plynné fáze (CVD). – J. M. Garvey, Space station options for constructing advanced solar sails 
capable of multiple mars missions, AIAA Paper 87-1902, AIAA/SAE/ASME 23rd Joint Propulsion Conference, San Diego, Kalifornie, 
29. června – 2. července, 1987 (Garveyho velká čtvercová plachetnice byla zdvojnásobena).

DS4G (dual-stage 4-grid) – Tento typ elektrostatického iontového motoru je odvozen od iontových urychlovačů 
v experimentálních fúzních reaktorech. Na rozdíl od tradičních iontových motorů využívajících 2 nebo 3 elektrostatické 
mřížky k extrakci a současné akceleraci iontů využívá DS4G dva páry mřížek, aby oddělil extrakci iontů od jejich urychlení. 
Toto rozdělení umožňuje využití delší urychlovací komory, a tím pádem i vyšší výtokové rychlosti (11–14 ks). Kromě toho 
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je možné na posledním páru mřížek využít vyšší potenciál (80 kV) pro snížení eroze mřížky a rozbíhavosti výstupního 
paprsku (méně než půl stupně oproti 15 stupňům u konvenčních iontových motorů). – C. Bramanti, R. Walker a kol., The 
innovative dual-stage 4-grid ion thruster koncept – Theory and experimental results, 2006.

Dumbo – „Tlustokožný“ jaderný termální raketový motor (NTR) maximalizuje průtok plynu tepelným výměníkem pro 
vyšší účinnost a snížení hmotnosti při extrakci energie chladicího média z celé řady jaderných reakcí. Namísto toho, aby 
plyn proudil z jednoho konce reaktoru na druhý rovnými trubičkami, proudí pohonná látka v motoru Dumbo po část své 
cesty přímo do jádra, poté chvíli radiálně (do strany) a poté se vrací do původního směru podél hlavní osy reaktoru, než jej 
opustí tryskou. Tato změna dráhy toku nazývaná „přeložený tok“ umožňuje dosažení stejného tahu při menším objemu 
a hmotnosti (7 500 MW/m3). Pro zvýšení maximální teploty palivového elementu využívá pokročilý pohon Dumbo 
geometrii reflektoru, hydridové moderátory a palivové pelety tvaru ozubeného nízkého válce vyrobené z karbidu uranu 
a karbidu zirkonu nebo trikarbidů uranu, zirkonu a tantalu. – Bill Kirk, Dumbo, a Pachydermal Rocket Motor , Los Alamos 
National Laboratory 1992. https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19920001882.pdf Brian Taylor and Bill Emrich, 
Investigation of a Tricarbide Grooved Ring Fuel Element for a Nuclear Thermal Rocket , 2017.

Elektrická plachetnice – Dynamický tlak slunečního větru je proměnlivý, ale jeho průměrná hodnota ve vzdálenosti 
1 au od Slunce se pohybuje okolo 2 nPa. Elektrická plachetnice generuje tah využitím tohoto proudu částic podobným 
způsobem jako magnetická plachetnice, až na to, že jsou využita elektrická pole namísto magnetických. Konstrukce elek-
trické plachetnice se skládá z tisíců dlouhých (např. 100 km) tenkých (např. 20 mikronů) vodivých drátů. Celá plachetnice 
rotuje s periodou 20 minut, aby dlouhé vodiče udržela napnuté. K udržení pozitivního potenciálu (až 20 kV) u celého 
stroje včetně jeho dlouhých drátů je využit solárně napájený emitor elektronů (s typickým výkonem několika set wattů). 
Elektrické pole obklopující každý vodič sahá několik desítek metrů do okolního plazmatu slunečního větru. Proto ionty 
slunečního větru „vidí“ vodiče jako relativně objemné překážky. Právě tento multiplikační faktor umožňuje elektrickým pla-
chetnicím překonat plachetnice využívající tlak fotonů, který je 5 000× silnější. Pozitivně nabité vodiče odpuzují protony 
slunečního větru, čímž je odklánějí jiným směrem. Každý stokilometrový drát o hmotnosti přibližně jednoho kilogramu 
tímto způsobem generuje 0,01 N tahu. Zároveň také přitahuje elektrony plazmatu slunečního větru, které jsou neutra-
lizovány emitorem elektronů. Natáčení lodi v prostoru ovládají jemnými úpravami potenciálu vodičů potenciometry 
nacházející se mezi každým vodičem a tělem lodi. Navíc může být tah jednoduše vypnut nebo zapnut prostým vypnutím 
či zapnutím elektronového emitoru. Aby byla konstrukce robustní vůči meteoroidům, skládá se každý vodič z více drátů 
s redundantními propojeními. Variantou elektrické plachetnice je dipólový pohon, který nahrazuje jednu pozitivně 
nabitou plachtu dvěma paralelními plachtami, jednou nabitou pozitivně a jednou negativně. To plachetnici umožňuje 
manévrovat buďto urychlováním protonů, nebo elektronů, což jí dovoluje pohyb uvnitř magnetosfér a také pohyb vyšší 
rychlostí, než jakou má sluneční vítr. Dipólová plachetnice může dosáhnout více než 6 mN/kWe v meziplanetárním pro-
storu a více než 20 mN/kWe na oběžné dráze Země, Venuše, Marsu nebo Jupiteru. – Electric Sail , AIAA Journal of Propulsion 
and Power, 2004; Janhunen, P. a A. Sandroos, Simulation study of solar wind push on a charged wire: solar wind electric sail 
propulsion, 2007; Robert Zubrin, 2018.

Elektromagnetický katapult – Elektromagnetický urychlovač lze použít buďto jako pohon kosmické lodi, nebo jako 
způsob vynesení nákladu na oběžnou dráhu namísto klasické rakety. Oba systémy využívají lehký zásobník naplněný 
regolitem (nebo čímkoliv jiným, čeho je po ruce dostatek) a obepnutý párem supravodivých cívek působících jako 
elektromagnetické kotvy lineární vodící linky. Představený pohon urychluje náklad s přetížením 50 000 g za využití 3,8 GJ 
elektromagnetické energie uložené v indukčních supravodivých cívkách. Délka trati je 390 metrů. Náklad o hmotnosti 
36 kg je katapultován rychlostí 11 km/s každých 30 sekund, zatímco je zásobník zpomalen a navrácen do startovní pozice. 
Účinnost dosahuje 85 %, avšak k činnosti jsou vyžadovány kryogenické radiátory chladící na 77 K, které zajistí udržení 
provozní teploty supravodičů. Elektromagnetický katapult, který neslouží jako pohon, ale jako způsob transportu mate- 
riálu, využívá vyššího poměru hmotnosti nákladu k hmotnosti kontejneru. Díky pracovnímu cyklu o účinnosti 54 % dokáže 
tento systém vypustit 10 000 tun vytěžených surovin nebo vyrobených produktů za rok. Pokud je katapult vybaven 
záměrným zařízením o přesnosti v desetinách mikroradiánu, může být použit jako zbraň proti nepřátelským základnám 
vzdáleným miliony kilometrů. Rychlost katapultované hmoty se rovná únikové rychlosti od Země (11 km/s), což z elektro-
magnetického katapultu dělá vhodný prostředek pro vypouštění nákladů z pozemských hor v okolí rovníku. Při dodání 
76 GJ energie by tunový náklad o velikosti a tvaru telegrafního sloupu s karbonovým štítem při cestě na heliocentrickou 
nebo geocentrickou oběžnou dráhu ztratil vlivem tření pouze 3 % své hmotnosti a 20 % své energie. – Gerard K. O’Neill, 
The High Frontier: Human Colonies in Space, 1977. 

Hallův motor – Tento iontový pohon urychluje ionty s využitím elektrického potenciálu mezi válcovitou anodou a nega-
tivně nabitým plazmatem tvořícím katodu. K aktivaci motoru je anoda nabita energetickou soustavou na vysoký pozitivní 
potenciál. Zároveň dutá katoda na druhém konci produkuje elektrony. Elektrony pohybující se směrem k anodě procházejí 
magnetickým polem, které je vytvářeno silnými elektromagnety. Toto pole uvězní elektrony, jež následně vytvoří rotující 
prstenec. Hallův motor dostal své jméno podle tohoto proudění elektronů, které se nazývá Hallův jev. Tento setrvačný proud 
koliduje s proudem pohonné látky (hořčíku), čímž vznikají ionty. Vytvořené ionty procházející elektrickým polem mezi kladně 
nabitou anodou a záporně nabitým rotujícím proudem elektronů jsou urychlovány a ve svazku opouštějí vysokou rychlostí 
motor. Značný podíl energie potřebný pro provoz Hallova motoru je využit k ionizaci paliva. Dochází 
v něm tedy k nemalým ztrátám. Konstrukce tohoto motoru navíc trpí erozí elektrod. Na druhou stranu však Hallův proud 
elektronů udržuje plazma neutrální, což umožňuje dosažení mnohem vyššího tahu, než je tomu u jiných iontových motorů.

Iontový motor – Elektrostatický urychlovač částic v kosmu je v podstatě elektrickým raketovým motorem. Jeho kon-
strukce využívá kombinaci mikrovln a rotujících magnetů k ionizaci pohonné látky, čímž eliminuje potřebu elektrod, které 
jsou náchylné k erozi. Pohonnou látkou je jakýkoliv kov, který je možné jednoduše ionizovat a rozdělit v něm náboje. 
Vhodnou volbou je hořčík, běžný na planetkách, které kdysi byly součástí pláště větších, už dávno roztříštěných těles, 
a který se jinak z regolitu vypařuje již při relativně nízké teplotě 1 800 K. Iontový motor urychluje ionty hořčíku negativně 
nabitou mřížkou a na výstupu je neutralizuje. Aby byla redukována eroze mřížky, používají se alkanové mřížky nebo jiné 
pohonné látky. Jelikož se proud pohonné látky skládá z iontů, které se vzájemně odpuzují, dosahuje rychlost průtoku 
pouze nízkých hodnot úměrných ploše průřezu urychlovací sekce a druhé odmocnině gradientu napětí. Rozdělení 
urychlování a procesu extrakce do dvoustupňového systému umožňuje nárůst gradientu napětí na 30 kV bez vakuového 
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oblouku, což odpovídá výstupní rychlosti 80–210 km/s. Systém o výkonu 60 MW a tahu 1,5 kN využívá šestiúhelníkového 
pole o průměru 25 metrů, které obsahuje 361 iontových motorů. Účinnost dosahuje až 96 %. Pro zvýšení tahu (odpovída-
jícího pravidlu „chlazení s otevřeným cyklem“, H3a) jsou namísto iontů urychlovány koloidy. Koloidy jsou hmotnější než 
ionty, takže koloidní pohon má vyšší tah na úkor úspory paliva.

Lavalova dýza – Známý zužující se a rozšiřující se tvar trysky Lavalova typu (Lavalova dýza) je navržen tak, aby urychlil 
pohonné látky na nadzvukovou rychlost. Její činnost závisí na odlišných vlastnostech plynů při podzvukových a nadzvu-
kových rychlostech. S postupným zužováním trysky se podzvuková rychlost plynů zvyšuje, aby byla udržena konstantní 
rychlost průtoku. Průtok plynu Lavalovou dýzou je izoentropický (entropie zůstává téměř konstantní). Při podzvukovém 
proudění je plyn stlačitelný, což znamená, že se jím může šířit malá tlaková vlna. V hrdle trysky (v kritickém průřezu trysky, 
pozn. překl.) se rychlost plynu lokálně zvyšuje na sonickou (Mach = 1), což je označováno jako přiškrcený tok.4 S pře-
chodem trysky do rozšiřující se části plyn expanduje a jeho rychlost se zvyšuje na nadzvukovou (Mach > 1), při které se 
tlakové vlny nemohou plynem šířit zpět. U vysokotlakých komor je využito expanzního poměru (poměr plochy průřezu 
hrdla k ploše výstupního průřezu trysky) 100:1 z důvodu zachycení dostatku tepla pro získání 90% účinnosti. Tryska je 
regenerativně chlazena průtokem kapalného vodíku skrze kanálky obklopující její stěny. Ohřátý vodík je poté vstřikován 
do spalovací komory jako palivo. 

Magnetická plachetnice – Magnetická plachetnice manévruje díky reakcím s protony slunečního větru. Ve vzdálenosti 
1 au od Slunce obsahuje sluneční vítr v jednom metru krychlovém prostoru několik milionů protonů, které spirálovitě uni-
kají od Slunce rychlostí 400–600 km/s (256 μwatt/m2). Při průletu skrze magnetické pole vytvořené magnetickou plachet-
nicí, což je ohromná cívka o průměru asi 2 km, jsou tyto nabité částice odkloněny. Nenaložená magnetická plachetnice 
má ve vzdálenosti 1 au tah 100 N a hmotnost 20 tun. Cívka je tvořena supravodivými vlákny o hmotnosti 10 kg/km. Vyža-
duje jednoduchou několikavrstvou izolaci a reflexní vrstvu, aby si udržela svou supravodivou teplotu 77 K. Jelikož „plachtu“ 
tvoří magnetické pole, jež nemá žádnou hmotnost, má magnetická plachetnice mnohem lepší poměr tahu k hmotnosti 
než klasické fotonové sluneční plachetnice. Stejně jako ony i magnetická plachetnice ovládá svůj pohyb natočením 
v určitém úhlu proti pohonnému médiu. Magnetická plachetnice může navíc získat tah i z planetární magnetosféry, který 
klesá se čtvrtou mocninou vzdálenosti od magnetosférického zdroje. Indukce magnetického pole činí typicky 10 μT 
(u zemské magnetosféry), nebo méně v případě sluneční magnetosféry. Tah zobrazené magnetické plachetnice je zvýšen 
rotujícím diskem fotonové plachetnice připojené k jejím podpůrným vláknům. Plachetnice k manévrování využívá fotono-
vé lasery (typ pohonu bez pohonné látky odvozený od odrazů laserového paprsku mezi dvěma zrcadly).

Magnetická tryska – Termodynamické raketové motory s vysokým specifickým impulsem těží z trysky, která není 
omezena teplotou tání materiálu, ze kterého je vyrobena. Magnetické trysky usměrňují tok produkovaných iontů nebo 
vodivého plazmatu magnetickým polem namísto klasické stěny trysky z pevného materiálu (viz Lavalova dýza). Před-
stavená konstrukce pracuje s magnetickou indukcí v kritickém průřezu trysky o hodnotě 25 T a účinností 86 %. Její cívky 
jsou vyrobeny z vysokoteplotních supravodičů, jako je například YBCO (oxid mědi s yttriem a baryem). 1 % povrchu trysky 
pokrývají wolframové čepele, které zachycují 2 % fúzní radiace. Samotné čepele nevyžadují chlazení (své teplo vyzařují 
samy), avšak využívají tepelného štítu tvořeného vrstvami Mylaru a vakua, aby zabránily vedení tepla k cívkám. Levnější 
variantou je uhlíkový štít, jenž při 1 500 K vyzáří 287 kW/m2. Dvanácticentimetrová tloušťka uhlíkového štítu snižuje podíl 
průchozích neutronů o energii 14 MeV na méně než jedno promile. Plastové radiátory udržují YBCO při teplotě kapalného 
dusíku (77 K).

Metastabilní helium – Metastabilní helium je excitovaný stav atomu helia, který je lehce vyvolán 24 keV elektronovým 
laserem v kapalném heliu. Pokud by bylo možné potlačit pokles elektronů z vyšších energetických hladin pomocí kohe-
rentního paprsku, pak by jeho teoretická životnost byla osm let (uvažujeme-li ve formě feromagnetického pevného helia 

2He s bodem tání 600 K). Spinově polarizované pevné metastabilní helium by mohlo být vhodným (i když senzitivním) 
chemickým palivem generujícím vysoký tah a s teoretickým specifickým impulsem 3 200 s. – J. S. Zmuidzinas, „Stabilization 
of He 2 (a 3 Sigma u +) in Liquid Helium by Optical Pumping“, nepublikováno (1976).

Mikroštěpení lithia 6Li – Kosmické lodě poháněné jadernými explozemi, jako například projekt Orion, vyžadují obrovské 
tlumiče nárazů, protože minimální síla jaderných náloží je ekvivalentem přibližně čtvrt kilotuny TNT. Použitím exotických 
částic může být velikost pulzu snížena na úroveň mikroštěpení. Izotop lithia 6Li může být přiveden ke spontánnímu 
mikroštěpení interakcí s částicemi s velkým účinným průřezem, jako jsou například ultrachladné neutrony. U těchto reakcí 
není vyžadováno kritické množství štěpného materiálu. Jedná se o čistou reakci produkující nabité částice (T a He), obě 
o energii asi 2 MeV. Znázorněný systém využívá pětimetrovou magnetickou trysku k tomu, aby kosmické lodi předal 
energii získanou mikroexplozí. Tím je zachována výhoda magnetického přenosu energie představeného konceptem 
MagOrion (kombinace Orionu a magnetické plachetnice). Reakční rychlost paliva 30 mg/s produkuje 2 000 MWt. Při 
dvouminutové pulzní frekvenci 224 GJ detonací je tah roven 5 kN a specifický impuls 16 000 s. Hydraulický tlumič osciluje 
nastavenou frekvencí, a poskytuje tak lodi rovnoměrné zrychlení. Kombinovaná účinnost trysky je 25 %. Termodynamická 
účinnost je 80 %. – Ralph Ewig – koncept „Mini-magOrion“, modifikovaný pro n-6Li štěpení. 

Postupná MPD vlna – Pulzní elektrické raketové motory dokážou urychlovat pohonnou látku využitím postupných 
magnetoplazmadynamických vln (MPD T-waves). Ve znázorněném provedení je supratekuté magnetické helium 3He 
urychlováno megahertzovým pulzním systémem, ve kterém několik set kiloampér proudu krátkodobě vyvine extrémně 
vysoké elektromagnetické síly. Urychlovač postupně přepíná sloupec distribuovaných supravodivých LC obvodů, které 
vytlačují kapalinu magnetickým pístem. Pohonnou látkou jsou mikrogramy regolitu zachycené supratekutým heliem. 
Odstup regolitu i helia od stěn je udržován vnitřní radiální Lorentzovou silou při účinnosti 81 %. Každý pulz o energii 

4 PŘIŠKRCENÝ TOK. Každé dítě, které někdy mělo nafukovací balónek, ví, že raketa potřebuje trysku. V tomto zjednodušeném připodobnění však 
zaniká určité kouzlo raketových trysek. Můžeme se pokusit je trochu personifikovat. Představte si trysku jako dvoučlenný tým, ve kterém je Karel 

zodpovědný za transport pohonné látky, zatímco vy jste bublinkou v pohonné látce samotné. S tím, jak se blížíte k hrdlu trysky, se tlak okolo vás 
zvyšuje a vy křičíte na Karla, aby svůj tlak také zvýšil, čímž se udrží konstantní tok. Tok látky se ve zužující se komoře zrychluje. Je to stejné, jako když 
na konec zahradní hadice dáte prst – průtok vody se zrychlí a vy dostříknete dál. Brzy tedy zrychlujete na Mach 1 a vtom se najednou tryska rozšíří 
a tlak klesá. Křičíte na Karla, který je vzadu za hrdlem, ale váš hlas už k němu nedoletí. Jelikož je tok přiškrcen, pokles tlaku za hrdlem ve směru prou-
dění nezvýší rychlost proudění, jelikož Karel vás už nemůže slyšet. Zrychlili jste na nadzvukovou rychlost, jež je nutná pro nízkou spotřebu paliva.
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125 J vyžaduje jeden milifarad celkové elektrické kapacity při napětí v řádu stovek voltů. V porovnání s iontovými motory 
má magnetoplazmadynamický pohon větší tah a nepotřebuje neutralizaci náboje. Nicméně pracuje při vysokých tep-
lotách a jeho elektrody časem erodují. Kromě toho neustále vyžaduje malé množství drahého supratekutého média.

Pulzní buzení – Jedná se o typ magnetoplazmadynamického (MPD) pohonu, který má oproti jiným elektrickým poho-
nům mnoho výhod. Může pracovat s širokou řadou pohonných látek od vody přes čpavek po hydrazin, což umožňuje 
jednoduchou aplikaci využívání místních zdrojů (ISRU) při průzkumu Sluneční soustavy. Pulzně buzené motory nepotře-
bují elektrodu, která je jednou z hlavních příčin opotřebení u většiny příbuzných motorů. V neposlední řadě umožňuje 
jejich proměnný operační stav udržet specifický impuls v širokém rozsahu úrovní výkonu. Každý pulz má dvě fáze: nejprve 
je plynná pohonná látka v malých dávkách vpravena na plochou indukční cívku, která je poté soustavou kondenzátorů na 
velice krátkou dobu (obvykle několik nanosekund) vybita. To způsobí, že je plyn ionizován a díky Lorentzově síle urychlo-
ván. Frekvence pulzů a s ní související tah jsou závislé na čase, za který je možné nabít kondenzátory. – Frisbee, 2005.

Pulzní plazmoid – Plazmoid je koherentní struktura plazmatu a magnetických polí toroidního tvaru. Příkladem plaz-
moidu je kulový blesk (prokázal to jeden z mých učitelů, dr. Roger C. Jones z University of Arizona). Plazmoidní pohon 
vytváří toroidní kulový blesk směřováním proudu o milionech ampér do pohonné látky. Je možné použít téměř jakýkoliv 
typ pohonné látky. Plazmoid poté expanduje v rozšiřující se, elektricky vodivé trysce. Magnetická a tepelná energie jsou 
konvertovány na směrovou kinetickou energii interakcí plazmoidu s proudy generovanými v trysce. Ionizační ztráty tvoří 
pouhý zlomek celkové energie. Účinnost je 90 %. Na rozdíl od jiných elektrických pohonů nevyžaduje plazmoidní pohon 
žádné elektrody (které jsou náchylné k erozi) a jeho výkon může být násoben jednoduchým zvýšením pulzní frekvence. 
Znázorněná konstrukce má průměr 50 metrů a má čtvero funkcí: tryska, laserový usměrňovač, vysokozisková anténa 
a radiátor. Na fotovoltaické články, které nabíjejí ultrakondenzátor, je nasměrován laserový paprsek (60 MW), jenž je použí-
ván pro generování pulzů. – R. Bourque, General Atomics, 1990.

Segmentová sluneční plachetnice – Fotonová sluneční plachta skládající se z několika rotujících lopatkových segmen-
tů se nazývá heliogyro neboli segmentová plachta. Její segmenty jsou napnuty pomocí odstředivé síly a pro ovládání 
polohy v prostoru jsou nakláněny podobně, jako to dělá vrtulník. Ačkoliv rotující plachta nevyžaduje vzpěry jako klasická 
čtvercová plachta, musí být vliv odstředivé síly přenášen pomocí okrajových výztuží v segmentech plachty. Kromě toho 
při změnách orientace plachty vznikají oscilace, které jsou potlačovány i příčnými výztužemi. Malé plachtové segmenty 
zabraňují tvarovým deformacím mezi jednotlivými okrajovými a příčnými výztužemi. Z těchto důvodů nemá segmentová 
sluneční plachetnice žádnou hmotnostní výhodu oproti čtvercové sluneční plachetnici. Její výhoda však spočívá ve snad-
nějším roztažení plachty v kosmu. Představená konstrukce generuje při použití 196 lopatkových segmentů ve vzdálenosti 
1 au maximální tah 100 N. Každý segment má rozměry 8 × 7 500 m. Materiál plachty má tloušťku 1 µm a to včetně re-
flektivní vrstvy. Hmotnost samotné plachty je 7 tun a hmotnost včetně výztuh je to 20 tun. – Jerome Wright, Space Sailing, 
Gordon & Breach Science Publishers, Amsterdam, str. 82–88, 1992 (poměrově zvětšeno).

Solární můra – Solární termální raketový motor ve tvaru okřídleného hmyzu sbírá sluneční záření a soustřeďuje je do 
pohonné látky směřující do trysky. Konstrukce tohoto pohonu využívá pro koncentraci světla dvou mylarových zrcadel 
o průměru 60 metrů (a hmotnosti 7 g/m2). Vodík coby pohonná látka je ale bohužel pro sluneční světlo transparentní, 
takže je nutné použít vysokoteplotní tepelný výměník. Ten je tvořen rotujícím porézním bubnem vyrobeným z karbidu 
tantalu a hafnia (THC), který je regenerativně chlazen, aby zůstal v pevném skupenství při teplotě 4 000 K. Pohonná látka 
je poté při vysokém tlaku čerpána skrze póry v bubnu a jako plazmatické bubliny vstupuje do dalšího stupně výměny 
tepla – lože kapalného rhenia. Rhenium (Re) taje při teplotě 3 459 K a zůstává kapalné až do 5 903 K. Rotace bubnu vytváří 
umělou přitažlivost, díky které vodíkové bubliny stoupají hustějším rheniem a jsou vypuzeny tryskou Lavalova typu. Teplo-
ta pohonné látky je 5 800 K, což je stejná hodnota jako na povrchu Slunce. To koresponduje se specifickým impulsem 
1 200 s (pro vodík) nebo 500 s (pro vodu) – F. G. Etheridge, Solar Rocket System Concept Analysis, Rockwell Space Systems 
Group (škálováno pro tah 3 kN), Malik K. (Matterbeam), 2017.

Timberwind – V tomto typu jaderného termálního reaktoru je kapalná pohonná látka/chladicí médium čerpána skrz 
zkapalněné lože pevných palivových pelet dostatečnou rychlostí na to, aby pelety suspendovala, a tím zajistila, že se 
budou chovat jako kapalina. Reaktor rotuje rychlostí 3 000 ot/min, což je dost na udržení palivových pelet na místě díky 
dostředivé síle, zatímco skrze ně proudí vodíková pohonná látka. Jelikož pelety nejsou drženy na místě ve formě statické 
tyče, mohou se pohybovat rektorem během jeho ohřívání a chlazení. To snižuje požadavky na pevnost paliva a umožňuje 
dosáhnout vyššího specifického impulsu (1 200 s) než u jaderných termálních reaktorů s pevným jádrem. – El-Genk a kol., 
1990; Ludewig, 1990; Horman a kol., 1991; ISNPS, 2003.

Tryska s usměrňovačem – Monoatomární vodík má oproti molekulárnímu vodíku poloviční molekulární hmotnost, takže 
má v termodynamických raketových motorech mnohem vyšší účinnost (specifický impuls > 1 320 s). Nicméně teploty pro 
disociaci vodíku (> 3 000 K) by zničily pevné jádro reaktoru, pokud by pracovní tlak nebyl natolik nízký, aby bylo skutečně 
dodané teplo nižší. Většina termálních jaderných raket operuje za tlaku 31 barů, avšak monoatomární reaktor pracuje pouze 
při jednom baru za 50× menšího toku tepla bez potřeby turbočerpadla. Jádro je kulovité, pohonná látka je přiváděna do jeho 
středu a při teplotě 3 600 K uniká skrze vývody na jeho povrchu. Palivové pelety pro štěpnou reakci mohou mít libovolný tvar: 
oblázky, nízké válce, spirály, cokoliv. Tryska s usměrňovačem je díky nižšímu tlaku a tepelnému toku mnohem kratší než trysky 
standardních jaderných motorů. Konstrukce usměrňovače má maximalizovat rekombinaci při účinnosti 71 %. Využití vodíku 
k řízení reakce eliminuje potřebu řídicích bubnů. – J. H. Ramsthaler, Low Pressure Nuclear Thermal Rocket Concept (LPNTR), 1991.

VASIMR – Je zkratkou pro „Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket“, tedy „magnetoplazmatický pulzní pohon 
s variabilním specifickým impulsem“. Tento elektrický pohon má dva unikátní rysy – absenci anody a katody (což značně 
zvyšuje jeho životnost v porovnání s jinými elektrickými pohony) a schopnost zvyšovat na úkor tahu motoru jeho specific-
ký impuls. Loď poháněná VASIMRem může použít vyšší tah (a nízký specifický impuls) pro start na oběžnou dráhu a poté 
nižší tah (a vysoký specifický impuls) pro meziplanetární cestu. Mezi další výhody patří efektivní rezonanční ohřev (80 %) 
a měnič výkonu s relativně nízkým proudem a vysokým napětím, což šetří hmotnost. Pohonná látka (typicky vodík, ačkoli 
mohou být využity i jiné těkavé látky) je nejdříve ionizována nízkofrekvenčními spirálovitými vlnami a poté je přesunuta 
do druhé magnetické komory, kde je oscilujícími elektrickými a magnetickými poli urychlena na 10 milionů kelvinů. 
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Reaktor je roztočen, čímž vytvoří 
zkapalněné lože palivových zrn 
plovoucích ve vodíkové pohonné 
látce.
Výkon: 1 880 MWt

Účinnost: 71 %
Tah: 224 kN
Isp: 1 200 s
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Tento reaktor pracuje při tak 
vysokých teplotách, že se jeho 
jádro vypaří a roztočí se do víru, 
který separuje palivo od 
pohonné látky.

Výkon: 940 MWt

Účinnost: 86 %
Tah: 82 kN
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Tryska s usměrňovačem 
maximalizuje rekombinaci 
monoatomického vodíku
z nízkotlakého reaktoru (3 600 K).
Účinnost: 71 %
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Hybridní dvoustupňová magnetická tryska převádí spirálovitý pohyb na lineární tah s 97procentní účinností. – Franklin 
Chang-Diaz a kol., The Physics and Engineering of the VASIMR Engine, AIAA conference paper 2000-3756, 2000.

Vírové udržení – Čím teplejší je jádro termodynamického raketového motoru, tím lepší je jeho palivová hospodárnost. 
Pokud se dostatečně zahřeje, pevné jádro se vypaří. Vypařené plynné jádro motoru poté smísí pohonnou látku a palivo 
dohromady a následně pohonnou látku oddělí, aby mohla být vypuzena a generovat tah. Energie je tedy účinně převe-
dena z paliva na pohonnou látku přímou molekulární kolizí, vyzářeným teplem a přímým ukládáním fragmentů reakce. 
Představené uspořádání s otevřeným cyklem toho dosahuje rotací plazmatické směsi ve víru udržovaném tangenciál-
ním vstřikováním předehřáté pohonné látky ze zdí reaktoru. Materiál s vyšší hustotou je odstředivou silou udržován vně 
válcovitého tělesa reaktoru. Palivo je následně ochlazeno v tepelném výměníku a recirkulováno, aby mohlo být opětovně 
vstříknuto na předním konci reaktoru, zatímco pohonná látka je na druhém konci vysokou rychlostí vypuzena. U štěpných 
reakcí je vnější prstenec víru tvořen kapalným uranovým palivem o vysoké hustotě a pohonná látka s nízkou hustotou je 
probublávána skrz střed víru, kde získá teplotu až 18 500 K. Moderátor (oxid berylnatý) vrací část neutronů z reakce zpět 
do víru. Udržování kritické hmotnosti paliva vyžaduje vzhledem k turbulentnímu proudění vodní nebo vodíkové pohonné 
látky pokročilé aktuátory pro zajištění okamžité zpětné vazby. Jelikož jádro je roztavené, není reakce udržována regulační-
mi tyčemi ani bubny, ale změnami hustoty paliva. U reakcí s antihmotou je namísto uranu použit vířící kapalný wolfram 
(o tloušťce asi 4 cm), který absorbuje tvrdé rentgenové záření. U fúzních reakcí je chladnější a hustější pohonná látka, 
a proto ve středu víru rotuje reagující palivo.

Z3. Karty robonautů
Spíše než roboti spoléhající se na svou vlastní naprogramovanou inteligenci a rozhodovací algoritmy jsou robonauti me-
chanickými zařízeními dálkově ovládanými lidmi. Tento termín byl vytvořen pro účely hry (ve skutečnosti už NASA několik 
let vyvíjí a testuje humanoidního robota pojmenovaného Robonaut, který pracoval i na palubě Mezinárodní kosmické 
stanice, pozn. překl.). Motivace je prostá: čas strávený člověkem ve skafandru při výstupu do volného kosmu je drahý, 
nebezpečný a nepohodlný. Lepší je člověka umístit na blízkou kosmickou stanici do prostředí, které dovoluje pracovat 
v pohodlném tričku a s přestávkami na pizzu a rekreační sex, zatímco robonauti zajistí průzkum, údržbu radiátorů, přesun 
těžkého nákladu, těžbu či budování a údržbu rafinerie. Kosmická stanice by měla být raději poblíž, jelikož každá jedna 
astronomická jednotka (au) vzdálenosti přidává 16 minut zpoždění rádiového signálu, který putuje rychlostí světla od 
člověka k robonautovi a zpět.

Ablační laser – Raketa může být poháněna vysoce energickými, krátkými (<10-10 s) laserovými pulzy soustřeďovanými do 
pevné pohonné látky. Systém využívá dvojitých pulzů, přičemž první laserový pulz odpaří ablativní materiál a druhý pulz 
tyto výpary dále zahřeje. Nejlepšího specifického impulsu (4 000 s) dosahují pohonné látky s nízkým protonovým číslem 
jako například grafit. (Vodní led bohužel není vhodným médiem kvůli svým ztrátám při tavení.) Primární a sekundární 
zrcadla soustřeďují laserové pulzy při záření 3 × 1013 W/cm2. Tempo ablace materiálu je 3 μg na jeden laserový pulz. Abla-
tivní laser poháněný 60 MW laserovým paprskem má tah 2,4 kN a účinnost 79 %. – Dr. Andrew V. Pakhomov, docent katedry 
fyziky na University of Alabama, Hunstville, Specific Impulse and other Characteristics of Elementary Propellants for Ablative 
Laser Propulsion.

Elektroforézový písečný červ – Představený těžební stroj, nazývaný písečný červ, byl navržen pro devolatilizaci (tj. 
odstraňování těkavých látek z) regolitu. Skládá se z kolesového rypadla a pásových dopravníků, které transportují materiál 
do centrální násypky, ve které se nachází půdní lis, drtič s ohřívačem, odlučovač páry, zásobník pro sběr těkavých látek, 
odstraňovač hlušiny a plynový čistič/ohřívač/kompresor. Otočný solární reflektor koncentruje sluneční záření na tepelný 
motor. Termín „písečný červ“ je inspirován obřími červy, již se objevují v románech Franka Herberta, ve kterých filtrují 
ohromná množství písku, aby získali nepatrné množství cenného koření („melanže“). Ve hře je tímto „kořením“ helium 3He, 
které se na Zemi nevyskytuje, ale je v malých množstvích uloženo v regolitu Měsíce a planetek. Helium 3He je nezbytné 
pro čistou fúzi s deuteriem a v budoucnu se tak může stát cennějším než ropa. Po odstranění magnetických kovů je zbylý 
regolit zpracován v nádrži vysokonapěťovou zónovou elektroforézou. (Elektroforéza odděluje nabité částice v elektrickém 
poli na principu rozdílných elektroforetických mobilit.) Třicetitunový písečný červ o zobrazené velikosti operuje s 350 kWe 
získaných z vyzářené energie (s využitím 12 MW paprsku). Za jeden pozemský rok by zpracoval 9 milionů tun regolitu se 
ziskem 110 tun vody (pohonná látka), 200 tun vodíku (pohonná látka) a 33 kg helia 3He (palivo). – Založeno na akademic-
kých modelech písečných červů Mark 2 a 3 z Gajda NASA.

Elektronový paprsek v brázdovém poli – Elektronový paprsek má mnoho využití. Dokáže vrtat do tvrdé horniny 
(těžba), udělit rychlost reakční hmotě pro získání tahu (raketový pohon), odstranit materiál v počítačově řízeném řezáku 
(závěrečné opracování vyrobených součástí) nebo se chovat jako iniciátor laseru (laser na volných elektronech). Laserovo-
-plazmový částicový urychlovač vytvoří laserovým impulsem v plazmatu brázdu zvlněné koncentrace elektronů. Elektrony 
jsou urychleny pomocí krátkého (femtosekundového) laserového pulzu, čímž jsou odděleny od atomů plynů a vrženy 
vpřed. Další elektrony vstupující do elektronově ochuzené zóny vytvářejí odpudivou elektrostatickou sílu. Počáteční těsné 
seskupení elektronů tedy jako by efektivně surfovalo na elektrostatické vlně. Několik metrů dlouhé laserovo-plazmové 
urychlovače vyvíjejí stejné zrychlení jako konvenční urychlovače o délce několika kilometrů. Ve více než milionvoltovém 
elektronovém paprsku dosahují elektrony rychlosti světla, a proto je pro ně používáno pojmu „relativistický elektronový 
paprsek“. Při použití ve funkci elektrotermálního raketového motoru je tato technologie v zásadě podobná obloukovému 
elektrotermálnímu pohonu, je však mnohem méně náročná, co se týče výběru pohonné látky. Doktor Robert W. Bussard 
nazývá systémy s elektronovým paprskem „QED“ (Quiet Electric Discharge) motory.

Fázově uzamčený diodový laser – Použití čipu SSC (solid-state chip) má za následek snížení výstupního tepla na třetinu 
na jeden watt výstupní energie díky přizpůsobení emisního spektra tepla absorpčním čarám diody. Diodové lasery jsou 
však obvykle omezeny výkonem do 100 mW, nebo musejí akceptovat velký rozptyl paprsku (>10°), který se pojí s většími 
štěrbinami. Pomocí vnitřních vláken a odrazných klikatých destiček může být teplo po čipu rozprostřeno rovnoměrněji, 
čímž je umožněno využít vyšších výkonů (desítky kW) paprsku. K dosažení výkonu v řádu megawattů je nutné kombi-
novat více paprsků. Kombinace aktivních fázově uzamčených koherentních paprsků využívá konstruktivní interferenci 
mnoha polarizovaných elementů paprsku. Při pečlivé synchronizaci všech elementů při buzení na vyšší energii zůstává 
kvalita paprsku konstantní i přesto, že jsou jednotlivých elementů stovky. Tyto lasery jsou elektronicky říditelné, 

Laserový paprsek powersatu je 
zrcadlem odražen do trysky, kde 
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Tah: 2,4 kN
Isp: 4 000 s
Účinnost: 79 %
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Solárně napájený rover třídí 
regolit pomocí elektrického
pole a vyhledává vzácný izotop 
helia 3He.
Výkon: 350 kW
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Pole diodových laserů 
využívajících vnitřní vlákna
a reflexní klikaté destičky
k rovnoměrnému rozložení tepla 
poskytuje kilowattové paprsky.
Fázovým uzamčením kombinace 
těchto paprsků vzniká 
synchronizovaný megawattový 
paprsek.
Účinnost: 84 %
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polovodič typu N

polovodič typu P

Tři elementy nabuzeného 
ytterbiem dopovaného diodového 
pole o rozměru 50 × 50 prvků.
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Pohonná látka surfuje na 
elektrostatických vlnách.
Výkon: 60 MW

e
Tah: 4,6 kN
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a nevyžadují tudíž žádné pohyblivé části. – G. Goodno, C. Asman a kol., Brightness-Scaling Potential of Actively Phase-Locked 
Solid-State Laser Arrays, 2007. 

Fúzní Z-pinch hořák – Při rafinaci rud nebo při recyklaci odpadních produktů může být použit plazmový hořák řízený 
katalyzovanou fúzí. Fúze probíhá ve vysokohustotním, rychle pulzujícím Z-pinch plazmovém zaostřovacím zařízení 
s využitím vanadium-galiových (V3Ga) supravodičů a hliníkových stabilizátorů. Silou svírající (= „pinch“) fúzi je samočin-
ně generované magnetické pole (vzniklé vlivem elektrických proudů v samotném plazmatu). Megaampér elektrického 
proudu (I) je orientován ve směru zéta (Z) a výsledné magnetické pole (B) ve směru théta (Θ). Katalyzaci fúze deuteria 
(D-D) a fúze deuteria s tritiem (D-T) zajišťuje celá škála hypotetických exotických částic. Únik katalyzátorů je minimalizován 
konfigurací Z-pinch, ale ve směru proudu je posílen vysokoteplotními kaskádami modulovaných třídicích nanorotorů, 
které jsou neustále rozbíjeny a znovu vytvářeny. 

Inerciální D-D fúze – Fúzní palivo může být zažehnuto „inerciálním zapouzdřením“, což je proces komprese a zahřátí pali-
va energetickým zářením přicházejícím ze všech stran. Vločka deuteria, těžkého izotopu vodíku, může implodovat a fúzovat 
za pomoci kombinace laserů a paprsků částic deuteria. Představená konstrukce využívá kombinovaný příkon paprsků 
o energii 38 MJ uspořádaných do prstence obklopujícího uvolněné deuterium. Tato energie pracuje při frekvenci 1 Hz – 
každou sekundu tedy uvolňuje dvougramovou ledovou peletu deuteria. 99 % povrchu pelety je během 10 ns odpařeno, 
čímž se deuteriové palivo v jádru extrémně stlačí na hustotu jednoho kilogramu na krychlový centimetr. Tritium (T) a heli-
um 3He jsou jakožto produkty reakce dále katalyzovány, aby prošly další fúzí, dokud jako produkt nezbude jen vodík, helium 
a pár neutronů (ty zahrnují 36 % energie reakce). Frakční hoření paliva (30 %) je oproti systémům s magneticky udržova-
nými reakcemi dvojnásobné, z čehož vyplývá o 40 % vyšší palivová ekonomičnost. Faktor energetického zisku (Q) je 13. 
Reaktor o tepelném výkonu 500 MWt vyprodukuje 320 MW nabitých částic, které mohou být použity přímo pro genero-
vání tahu nebo pro zpracování kovů. Okolo 105 MW rychlých neutronů unikne do okolí, ale dalších 75 MW je zachyceno 
konstrukcí. Okolo dvou třetin této energie musí být vyzářeno jako odpadní teplo, avšak zbytek je využit k tepelné výrobě 
elektřiny nebo k hromadění tritia a jeho přidání do paliva k usnadnění D-D fúze. Pokud je reakce využita pro raketový 
pohon, využívá ablativní trysku vyrobenou z vrstveného grafitu, jehož hmotnost se počítá jako pohonná látka, a stínicí štít. 
– R. Hyde, A Laser Fusion Rocket for Interplanetary Propulsion, 34th International Astronautical Conf., AIF Paper 83–396, Budapest, 
Hungary, říjen 1983. (K udržení hmotnosti radiátorů v rozumných mezích jsem snížil frekvenci uvolňování pelet ze 100 Hz na 1 Hz).

Inerciální H-B fúze – Fúze vodíku a boru 11B je čistou reakcí uvolňující pouze 300 keV alfa částic, které mohou být mag-
neticky usměrňovány. Nicméně H-B fúze neprobíhá při teplotách nižších než 300 keV, pokud není katalyzována exotic-
kými částicemi. Jednou možností je nahradit elektrony v atomech vodíku a boru stabilními masivními leptony, jako jsou 
například magnetické monopóly nebo částice s parciálním nábojem (jejichž existence je hypotetická). Výsledné exotické 
atomy mohou fúzovat při „studených“ teplotách, což umožní recyklaci exotických katalyzátorů. Druhou možností je 
k iniciaci fúze využít antiprotony katalyzované mikroštěpení. Při vystřelení sta miliard antiprotonů o 1,2 MeV ve 2ns pulzu 
na terčík tvořený třemi gramy směsi H-11B a uranu 235U v molárním poměru 9:1 iniciuje uranové mikroštěpení H-B fúzi 
a uvolní 20 GJ energie. Při operační frekvenci 0,2 Hz reaguje vodík s borem 11B rychlostí 145 mg/výstřel a reakce produkuje 
2 000 MWt. 200gramová skořápka olova obalující terčík změkčuje plazma z průměrných 35 keV na 1 keV, což je dostatečně 
málo na to, aby toto záření mohlo být optimálně využito pro tah s využitím magnetické nebo ablativní trysky s účinností 
80 %. Hmotnost vystřelované hmoty je 2,4 kg na jeden výstřel. Exotické katalyzátory jsou recyklovány. Katalyzovaná fúze 
má vynikající tepelnou účinnost (86 %), a tedy i dobrý poměr tahu k hmotnosti, což z ní dělá jeden z nejlepších pohonů 
ve hře. Specifický impuls se pohybuje v rozmezí 8 000 až 16 000 s v závislosti na tom, jsou-li jako vodíkové palivo využity 
spinově polarizované volné radikály. – G. Gaidos. a spol., Antiproton-Catalyzed Microfission/Fusion Propulsion Systems for 
Exploration of the Outer Solar System and Beyond, Pennsylvania State University, 1998. (Využil jsem návrhu kosmické lodi ICAN-II, 
ale změnil jsem typ paliva z D-T na H-B a škálovaně zmenšil některé parametry: 1 Hz na 0,2 Hz a 302 000 MW na 2 000 MW.)

Jaderný vrták – Vrty a těžební šachty jsou základními kameny jakékoliv efektivní operace využívající místní zdroje (ISRU). 
Nicméně požadavky na energii a hardware prudce stoupají s tím, jak se těžba rozrůstá do větších hloubek a do tvrdšího 
podloží. Vzhledem k bodu tání čedičů (cca 1 500 K) je k jeho roztavení zapotřebí energie rovna 4,3 kJ/cm3 

(v porovnání s 2–3 kJ/cm3 potřebných pro vrtání). Tepelná energie z jaderného reaktoru proudí do hlavice vrtáku tepelnou 
trubicí a udržuje ji nad hranicí bodu tání vrtané horniny. Dutina tepelné trubice je lemována kapilární strukturou plynule 
transportující pracovní kapalinu z chladného konce k tepelnému zdroji na druhém konci. Uzavřený kondenzační 
a odpařovací cyklus umožňuje značný přenos tepla, přestože rozdíl teplot mezi horkým a chladným koncem je minimální. 
Uvolňování horké kapaliny dovoluje vrták použít ve funkci pohonu. Skalní podloží by vlivem tepelného namáhání prasklo, 
avšak aplikováním mechanického tlaku vrtným zařízením je roztavená hornina u vrtné hlavy vtlačena do mezer a trhlin, 
čímž zdi vyvrtaného tunelu zesílí (boční protlak). Tlak je poskytován šesti hydraulickými tlačnými trubkami schopnými 
působit silou až 80 000 kN. – D. Armstrong, B. McInteer a kol. Method and Apparatus for Tunneling by Melting, United States 
Patent, 1972.

Kuckův komár – Při ohřevu Sluncem na sobě spící komety nebo planetky spektrálního typu D akumulují vnější bez- 
vodou vrstvu. Těžební robonaut nazvaný Kuckův komár je navržen k provrtání této vrstvy, pod kterou vstříkne páru 
a odčerpá vodu z jádra. Část vody je elektrolyzována, čímž je získáno palivo pro malý chemický H2-O2 motor. Pro získání 
bezpečné opory jsou použity tepelné kotevní tyče, které se zataví do substrátu. Obsah ledu v kometárním jádru cílového 
tělesa musí být nejméně 30 %. Je-li podpovrchová vrstva pláště příliš slabá, aby odolávala působícím tahovým silám 
a tlaku, existuje zde riziko katastrofické fraktury. – Dave Kuck, „The Exploitation of Space Oases“, Princeton Conference on Space 
Manufacturing, Space Studies Institute, 1995.

Kvantový kaskádový laser – Minerální zrna odstřelená ze substrátu mohou být fotoelektricky nabita infračervenými 
lasery, mezi které patří i kvantový kaskádový laser. Jakmile jsou zrna fotoelektricky separována, je možné je elektricky, 
tepelně nebo chemicky zpracovat a extrahovat z nich kovy a kyslík. Představený kvantový kaskádový laser využívá 
uhlíkové nanotrubičky coby sběrné médium ve Fabry-Perotově rezonátoru. Vrstvy uhlíkových nanotrubiček tvoří skupinu 
kvantových jam, kterými kaskádovitě padají elektrony. Každý elektron kvantového kaskádového laseru propadá tisíci kvan-
tovými jámami, přičemž každým krokem vytváří foton. Tento elektronový vodopád značně zvyšuje účinnost (30 %), čímž 
umožňuje kvantovým kaskádovým laserům emitovat gigawatty energie v pulzním režimu a desítky megawattů 
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ablativní   tryska

magnetické
cívky

mikroexploze

pulzní
lasery
nebo

proudy
částic

zrcadla

pulzní injektor ledových 
pelet těžké vody

Inerciální fúze využívající jako 
palivo deuterium (D).
Výkon: 500 MJ při 500 keV
Pulzní frekvence: 1 Hz, Q: 13
Tah: 3,2 kN
Isp: 8 000 s
Účinnost: 25 %
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titan-safírový
krystal

zrcadlo

sférická
zrcadla

horká
trubice

absolutně
černé těleso

laser

rotující
kapalný

uran

Reaktor ohřívá absolutně černé 
těleso, jež vyzařuje na vlnových 
délkách, kterými je vybuzeno 
aktivní prostředí laseru.
Parametry pro reaktor
s kapalným jádrem
o teplotě 4 200 K:
Účinnost: 40 %
Vlnová délka: 500 nebo 800 nm
Teplota krystalu: 450 K

chráněné
stříbrné
zrcadlo

beryliový
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čtyřiceti-
tunový
vodní
měch

tepelné
kotevní

tyče

ledové
jádro

400kN
kyslíko-

vodíkový
raketový

motor

filtrační
vložka

čerpadlo

ohřívač
a injektor

páry

Štípačka kamene se 
zavrtá do ledového 
jádra a vstříkne do něj 
páru pro extrakci vody.
Výkon: 50 kWe
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Hornina roztavená jaderným 
reaktorem je ukládána jak
v trhlinách podloží, tak coby 
sklovitá vyzdívka vrtu.
Teplota penetrátoru: 1 800 K
Energie: 4,5 kJ/cm3

Rychlost vrtání: 100 m/den

čerpadlo
chladiva

hydraulický pohon
o síle 80 MN

lithiové
kondenzátory

tepelné trubice

100 MWt
reaktor

lithiový výparník
tepelné trubice
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v trhlinách

vodní chladivo

svěrka

Los Alamos

1

45

Robonaut

Jaderný vrták

C
B0

58
F

ISRU 3

D

 

1
6

HMOTNOST
RADIAČNÍ
ODOLNOST

substrát
tvořený

fosfidem
india

fulleren

titanové/platinové/zlaté
kontaktní podložky

laser ve střední
infračervené oblasti

Fabry-Perotův rezonátor
Výkon: 60 MW (paprsek)
Vlnová délka: 2 µm
Účinnost: 30 %
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v konstantním režimu. Vlnová délka je nastavitelná úpravou teploty uhlíkových nanotrubiček. U záření na dlouhé vzdále-
nosti je pro přesné zaměření paprsku a zmenšení jeho rozptylu využíváno sestavy laserových expandérů.

Laser buzený absolutně černým tělesem – Tento robonaut využívá reaktoru jako tepelného zdroje k ohřevu absolutně 
černého tělesa zářícího velice silně na konkrétních vlnových délkách. Tímto zářením mohou být vybuzena některá aktivní 
prostředí laserů. Mezi aktivní prostředí, která se překrývají s emisemi černého tělesa mezi 2 000 a 3 000 K, patří krystaly, 
jako je Nd:YAG (1 060 nm), plyny jako jód nebo vlákna, jako je erbiem dopovaný fluorid lithný (1 530 nm). Tato aktivní 
prostředí jsou uzavřena v horké trubici, aby docházelo k recyklaci tepla. Některé konstrukce používají pro izolaci požado-
vaných vlnových délek ze spektra absolutně černého tělesa difrakční mřížku. Uranový reaktor s kapalným jádrem dokáže 
zvýšit teplotu černého tělesa na 4 200 K. Pro toto spektrum je dobrou volbou titanovo-safírový laser operující s účinností 
40 % při 450 K. Reaktor s plynným jádrem zvýší teplotu černého tělesa na 19 000 K, což je vhodné pro xenon-fluoridový 
plynový laser (350 nm) operující s účinností 39 % při 800 K. Lasery využivající absolutně černé těleso upřednostňují spíše 
dlouhé vlnové délky. Proto je využíváno zdvojnásobení frekvence, aby se předešlo velkým optickým systémům, které by 
jinak byly nutné pro překonání velkých kosmických vzdáleností. – Malik K. (Matterbeam), Nuclear Reactor Lasers: from Fission 
to Photon, 2019. 

Laser na volných elektronech – Intenzivní a rychle se měnící sada statických magnetických polí, nazývaná „wiggler“, 
dokáže efektivně přeměnit energii relativistického elektronového paprsku na koherentní fotony. To je základem laseru na 
volných elektronech (FEL). Představená konstrukce je 125 MWe laserem s 80metrovým lineárním elektronovým urychlo-
vačem. Urychlovač může být buďto kontinuální, využívající rezonanční elektrické dutiny napájené vysokofrekvenční elek-
trickou energií, nebo se může jednat o pulzní urychlovač se sadou mikrovlnných transformátorů využívajících elektronový 
paprsek jako účinný sekundární okruh. Vlnová délka je nastavitelná v opakovaném pulzním rozsahu 300 nm. Elektrony 
jsou poté zpomaleny a recirkulovány. Převod elektrické energie na světelnou tímto typem laseru je pozoruhodně účinný 
(40 %).

Lorentzovou silou poháněná mikrosonda – Ke vzdáleným lokacím může být s využitím síly, která je výsledkem pohybu 
nabitých částic kolmo k magnetickým siločarám (v tomto případě zemským), vyslán roj malých sond. Každá sonda se skládá 
z dlouhého, elektricky nabitého (+10 V) mikrofilamentu (průměr 10 μm), který se chová v podstatě jako část magnetické 
plachetnice a pomalu zrychluje směrem k cíli. Ke korekcím kurzu je využito dvou jednoduchých elektrostatických mikromo-
torků. Anodou je Faradayova klec nabitá na −190 V kvůli ochraně elektroniky sondy. Klec je při příletu k cíli odhozena. Do čipu 
sondy je integrován solární článek, senzor a mikroprocesor. Každý senzor v roji může plnit jiný účel (např. detekce hydratace, 
teploty, chemického složení) a odeslat výsledky měření. Sondy jsou dostatečně robustní na to, aby přestály přímý dopad na 
cílové těleso, což umožňuje odběr vzorků. I kdyby bylo 90 % sond ztraceno kvůli závadě, stále jich zbude dostatek pro prove-
dení detailní analýzy cílové lokace. – Atchison J., Peck M. A millimeter-Scale Lorentz-Propelled Spacecraft, 2007. http://www.popsci.
com/military-aviation-space/article/2007-08/mmmm-space-chips.

MagBeam – Proud lze šířit prostorem v samočinně se zaostřujcím plazmovém paprsku nazývaném Birkelandův proud 
„MagBeam“. Diferenční pohyb mezi ionty a elektrony v MagBeamu vytváří proudy a magnetická pole tak, že magnetic-
ké pole vznikající v plazmě v ní rovněž zůstává, čímž vytváří svou vlastní přenosovou linii. Magnetické pole postupně 
expanduje, čímž udržuje proud iontů soustředěný. V případě, že je proud generován plazmovým zdrojem se spirálovitými 
vlnami, může být využit pro zpracování minerálů nebo pro poskytnutní tahu kosmické lodi vybavené malým množstvím 
plynu (například argonu nebo xenonu) sloužícího jako palivo, zdrojem energie a sadou elektromagnetů pro tvorbu 
magnetické plachetnice s minimagnetosférou. Zachycený paprsek ionizuje argon v plachetnici a ten je urychlován, což 
ve výsledku vytváří tah. Parametry potřebné pro dosažení delta-v 20 km/s jsou: hustota paprsku 2×1013/cm3, rychlost 30 
km/s, hmotnost robonauta 10 tun, hmotnost pohonné látky 7 tun, 300mW tryska se specifickým impulsem 4 000 s, čas 
interakce 4 hodiny. Nevýhody systému v režimu pohonu jsou následující: elektrárna musí disponovat kilotunami konden-
zátorů pro uskladnění požadované energie, paprsek má omezený dosah, což dovolí zrychlovat pouze několik hodin, 
a nakonec v cílové destinaci se musí nacházet podobná stanice, aby loď zase zpomalila. – G. A. Landis, „Interstellar Flight by 
Particle Beam,“ 2004.

Mikrovlnný elektrotermální motor – Toto zařízení generuje mikrovlny ve válcové rezonanční dutině naplněné pohon-
nou látkou, čímž indukuje plazmový výboj díky elektromagnetickému párování. Výboj může sloužit buďto k těžbě, nebo 
jako pohon. Pro těžbu je soustředěná energie naladěná na škálu frekvencí vybraných k rezonanci a rozbití konkrétních 
minerálů nebo ledu. Ve funkci elektrotermálního pohonu (MET) ohřívá mikrovlnami udržované plazma vodu, která poté 
termodynamicky expanduje magnetickou tryskou a vytváří tím tah. Mikrovlnný elektrotermální pohon nevyžaduje žádné 
elektrody pro tvorbu mikrovln, což umožňuje využití vody jako pohonné látky (atomy kyslíku ve výboji v páře by elektrody 
rychle zničily). Elektrotermální pohon dokáže dosáhnout specifického impulsu 900 s v důsledku vysoké teploty zdroje 
výboje (8 000 K), zvýšené rychlou rekombinací vodíku a kyslíku v trysce. Stabilizace vírem vytváří dobře definovaný osově 
symetrický průtok. Nicméně specifický impuls je omezen maximální teplotou (~ 2 000 K), kterou jsou schopny udržet 
stěny pohonu. Ilustrace ukazuje mikrovlnný plazmový výboj vytvořený vyladěním magnetického pole režimem TM011 
pro operace se shodou impedance. Tím se nejintenzivnější elektrická pole koncentrují podél osy dutiny, čímž do pohonné 
látky přechází 95 % energie s méně než 5procentními ztrátami ve stěnách výbojky. V celém systému se používá regene-
rativní vodní chlazení. Při tlaku 45 atm dokáže každá jednotka generovat tah 30 N. Pohonné pole obsahuje 400 takových 
jednotek, přičemž jedna váží 50 kg. – John L. Power a Randall A. Chapman, Development of a High Power Microwave Thruster, 
with a Magnetic Nozzle, for Space Applications, Lewis Research Center, 1989.

Nanobot – K úpravě a zpracování regolitu a rud lze využít armádu nanostrojů. Molekulární montéři budou pro práci 
s reaktivními molekulami využívat nanostruktury (podobně, jako to dělají enzymy). Mechaničtí nanoboti založení na bio-
mimetických měkkých nanotechnologiích by dokonce mohli využívat biologické proteinové molekuly (enzymy 
a ribozomy), aby za ně odvedly část práce. Představený nanobot využívá nohou poháněných harmonickým motorem. 
Harmonické motory využívají k deformaci pružného pastorku párových dislokací vyvolávaných vlnovým generátorem 
pohybujícím se podél vnitřního rozhraní nanotrubiček. Každá otočka vlnového generátoru otočí pružný pastorek o dva 
zuby vzhledem k okolní drážce. Třídicí rotor vybírá požadované tvary atomů, jako je například helium 3He. Tyto funkce 
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jsou poháněny nanoelektrostatickým motorem, který pracuje na principu Van de Graaffova generátoru. – K. Eric Drexler, 
Nanosystems, 1992.

Neutrální paprsek – Iontové paprsky se snadno urychlují, avšak v kosmu musí být neutralizovány, jinak by jejich vzájem-
né elektrické odpuzování paprsek rychle rozptýlilo (a robonauta by také zničil vzniklý oblouk). Urychlené ionty jsou nabity 
negativně, což zajišťuje vyšší neutralizační účinnost oproti kladně nabitým iontům. Neutrální paprsky vodíku či deuteria 
pracující v pulzním režimu až do 800 MeV skrývají větší sílu než lasery, díky čemuž jsou užitečné zejména při těžbě nebo 
v boji. Mohou být také směrovány do fúzních reaktorů jak za účelem ohřívání plazmatu, tak pro doplnění spáleného 
paliva. V případě potřeby plazmatického víru je neutrální paprsek do komory přiváděn mimo osu. Zde uvedený design 
využívá Dudnikovovův vodíkový zdroj s vysokým jasem s radiofrekvenčním kvadrupólovým injektorem. Rezonančně 
vázané Alvarézovy lineární urychlovače s unášecími válci (DTL) zesílí paprsek na 85 MeV. Supravodivé lineární urychlovače 
zvýší energii iontů na 600 MeV, aniž by nadmíru zvyšovaly emisivitu paprsku (10-14 Gy). Paprsek je velice přesně zaměřen 
na cíl pomocí magnetické optiky a poté prochází laserovou fotoodlučovací neutralizující komorou, aby došlo k odstranění 
nadbytečných elektronů. – Martin Reiser, Theory and Design of Charged Particle Beams, 1994. 

Obloukový elektrotermální motor – Pracovní kapalinu (například kapalný vodík) je možné zahřát elektrickým 
obloukem až na 12 000 K. Jelikož tyto vysoké teploty nejsou omezovány bodem tání wolframu, jako je tomu u pevných 
jader elektrotermálních motorů (jako je například wolframový resistojet), může být obloukový elektrotermální motor 
provozován až při čtyřnásobně vyšších teplotách. Na druhou stranu musí být thoriované wolframové elektrody pravidel-
ně obměňovány. Při použití ve funkci pohonu pracuje obloukový elektrotermální motor při malém tlaku, čímž pohonné 
látce umožňuje disociovat se na monoatomický vodík, a tím zvýšit specifický impuls na 2 000 s při účinnosti 52 %. Tah je 
podporován hybridizací pomocí MITEE (MIniature ReacTor EnginE) reaktoru, což je sestava 37 samostatných beryliových 
tlakových trubic, z nichž každá obsahuje jádro americia 242Am, obalených moderátorem (hydrid lithný). Pohonná látka 
kryogenního vodíku proudí radiálně dovnitř skrze 1 cm silnou palivovou oblast, kde je předehřána na více než 3 200 K, 
načež vstupuje do obloukového elektrotermálního motoru. Při použití stroje v těžařské funkci jsou nejdříve regolit či ruda 
zpracovány magnetickým separátorem (o indukci 1 T) a impaktní bruskou (3,5 t) a poté jsou odpařovány nebo obloukově 
svařovány pomocí obloukového elektrotermálního motoru. – J. Powell, J. Paniagua, Lightweight, High Specific Impulse (1000 
Sec) Space Propulsion System, The MITEE Family of Compact Ultra Lightweight Nuclear Thermal Propulsion Engines for Planetary 
Space Exploration, 1999.

Setrvačníkový těžařský bagr – Flotila pěti kolových těžařských vozů. Každý z nich je schopen v drsném terénu ročně 
dopravit 120 tun železné drti nebo těkavých látek s využitím 6 MW (8 500 koní) setrvačníkového motoru. Setrvačník je 
nabíjen rekténou pomocí mikrovln. Jakožto rover s velkým dojezdem využívá aktivního dynamického neutronového spek-
trometru, který vyhledává signály vodíku indikujícího ledové depozity a krystaly. Spirálový vrták se provrtává regolitem 
a pomocí nárazového mlýnu rozbíjí aglutináty. Při zpracovávání 7 tun regolitu za hodinu dokáže magnetický separátor 
shromáždit 11 kg čistého železa, zrna ilmenitu (krystalický titaničitan) a magnetické oxidy železa, kobaltu a niklu. V případě 
potřeby těžby těkavých látek je nutné využít velký solární reflektor pro zahřátí ledových krystalů v získaném regolitu. 
– Dave Dietzler, www.moonminer.com. 

Solárně buzený MHD excimerový laser – Ultrafialový laser může být buzen pseudomolekulami s krátkou životností 
zvanými excimery, které jsou stabilní pouze v excitovaném stavu. Excimery jsou vytvářeny v cesium-xenonovém solárně 
udržovaném plazmatu zahřátém na 3 000 K tisícinásobně zesíleným slunečním zářením. Plazma v trysce dosahuje při 
tlaku 20 atm nadzvukových rychlostí. Tryska je součástí zkratovaného Faradayova magnetohydrodynamického (MHD) ka-
nálku, který odděluje teploty elektronů a plynů v magnetickém poli o indukci 1 T. Znázorněný systém je pulzním solárně 
poháněným vysokotlakým cesium-xenon-excimerovým laserem o objemu 40 litrů. Každý laserový pulz v ultrafialovém 
spektru o vlnové délce 0,8944 μm má energii 15 kJ. Frekvence činí 4 kHz a k vytvoření 60 MW paprsku je nutný solární ko-
lektor o průměru 540 metrů. Při devatenáctiprocentní účinnosti je pro chlazení vyžadován tok plynů s průtokem několika 
tun za sekundu. Tento systém není omezován v měřítku, jaké požadují fotovoltaické elektrárny s mikrovlnným přenosem 
energie. Přijímací anténa může být malá. Svůj skromný výkon může vysílat na kosmické lodě nebo do odlehlých oblastí na 
Zemi, které vyžadují energii. – Young a kol., Comparison of Electrically Driven Lasers for Space Power Transmission, 1988. 

Spirálové elektromagnetické dělo – Tradiční elektromagnetické dělo je jednosměrný, kontaktní, lineární motor 
omezený induktancí vodících kolejnic. Vysoký proud a tření o kolejnice v důsledku potřeby velkého zrychlení značně 
omezují jejich životnost. Zakroucením kolejnic do spirály (se shodným závitem na kotvě elektrické cívky i projektilu) může 
být dosaženo větších zrychlení při použití zlomku původních hodnot proudu. V průzkumném režimu vystřelí spirálové 
elektromagnetické dělo na potenciální ložisko minerálů tunový kovový projektil. Výstřel po vysoce eliptické suborbitální 
trajektorii způsobí, že projektil dopadne na povrch rychlostí 10–70 km/s, přestože startovní rychlost je pouze zlomkem 
této hodnoty. Výsledný výron hmoty je spektroskopicky analyzován za účelem zjištění jejího složení. Vytvořený kráter je 
možné následně využít jako počáteční pozici pro těžební operace. V režimu pohonu se kondenzátory nabíjejí celé dny 
před vystřelením jednoho silného impulsu, který vymete projektil regolitu spolu s kotvou elektrické cívky, kterou již není 
možné získat zpět. – Engel T., Nunnally W., Neri J. Research Progress in the Development of a High-Efficiency, Medium-Caliber 
Helical Coil Electromagnetic Launcher. 2004. Inspired by the LCROSS mission.

Štěpný aerosolový laser – Jedná se o excimerový laser nabuzený štěpnými fragmenty namísto elektronových paprsků. 
Štěpné částice o velikostech v řádech mikrometrů jsou udržovány při vysokých teplotách a jsou obklopeny moderátorem. 
Jejich výstup zasáhne směs jódového plynu a vytvoří I2* excimery. Ty se vracejí do svého stabilního stavu fluorescenčním 
vyzářením fotonů o specifické vlnové délce. Takto jsou vytvářeny pulzy o energii 1 MJ, délce trvání 1 ms a vlnové délce 
342 nm. Účinnost převodu je 50 %. Odpadní teplo je redukováno použitím leštěného hliníku fungujícího jako UV zrcadlo. 
Celková vysokoteplotní operace umožňuje odvod tepla při teplotě 1 000 K. – Prelas, Boody, Zediker, An Aerosol Core Nuclear 
Reactor for Space-Based High Energy/Power Nuclear-pumped Lasers , 1985.

Štípačka kamene – Důlní úřad vyvinul pásový těžařský bagr kombinující perkusní vrták, radiálně-axiální štípačku kame-
ne a nakladač na jediném nástrojovém rameni. Hmotnost systému je 6 tun a při výrobním tempu deseti tun za hodinu 
požaduje 50 kWe výkonu. 
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Wolframový resistojet – Wolfram, kov s nejvyšším bodem tání (3 694 K), může být využit k tavení rudy nebo k zahřívání 
pohonné látky pro generování tahu. V druhém případě je resistojet elektrotermálním raketovým motorem se specifickým 
impulsem 1 000 s využívajícím vodík ohřátý na 3 500 K. Účinnost (bez rekombinace vodíku) je 85 %. Vnitřní tlak činí 
0,1 MPa (1 atm). Ke snížení ohmických ztrát využívá tepelný výměník vysokonapěťový (10 kV) slabý proud (12,5 kA). Poměr 
výkonu k hmotnosti pohonu je 260 MW/kg a poměr tahu ke hmotnosti je 8. V těžební lokaci jsou wolframové elementy 
spolu se stěnou keramických bloků (vyrobených na místě elektrolýzou magmatického regolitu) použity ke stavbě elek-
trické tavné pece. Pro zisk kovů jsou tavné pece z tepelně odolného wolframu klíčové. Používají se k odlévání železných 
desek z drobných částic (magneticky separovaných z regolitu), k jejich následné úpravě na ocel (přidáním uhlíku doprave-
ného z planetek spektrálního typu C) a k odstraňování křemičitých a sirnatých nečistot (využitím proudu oxidu vápenato-
-hlinitého získaného vypečením regolitu z lunární vysočiny).

Z4. Karty rafinerií
Tyranie raketové (Ciolkovského, pozn. překl.) rovnice zaručuje, že každý kilogram nákladu je nesmírně drahý. V souladu 
s tímto faktem musí být jakýkoliv materiál dopravený zpět z těžební mise vysoce čistý a bez jakéhokoliv nepotřebné-
ho odpadu. To znamená, že zpracování rud a minerálů se musí odehrát v rafinerii přímo na místě, nikoli v nějaké velké 
centrální rafinerii poblíž Země. Jako příklad si představme, že byste chtěli těžit na planetce vzdálené 4 pole zážehu (delta-v 
= 10 km/s) od nízké oběžné dráhy Země (LEO). Máte k dispozici Mikrovlnný elektrotermální motor, což je v podstatě 
mikrovlnná trouba přeměňující vodu na páru, jež je následně urychlována tryskou až na 10 km/s, čímž je generován tah. 
Kolik vody potřebujete, abyste dovezli vytěženou rudu zpět? Podle raketové rovnice to je: provozní hmotnost = suchá 
hmotnost × e(delta-v/výtoková rychlost) = 2.71. Jinými slovy: každý kilogram materiálu přepraveného zpět k Zemi spotřebuje 2,7 kilo-
gramu vody. Pokud je lokace nesmírně bohatá (řekněme, že obsahuje 1 % platiny) a vytěžíte horninu bez její rafinace, 
99 % toho, co přivezete zpět, bude odpad. Spotřebovali byste tak 271 kilogramů vody na jeden kilogram platiny.

Atmosférický sběrač – Sběrač plynů prolétající horní vrstvou atmosféry může zkapalnit nastřádaný plyn a využít jej 
jako pohonnou látku. Sběrač musí kompenzovat ztrátu hybnosti způsobenou třením o atmosféru využitím části získané 
pohonné látky pro vlastní pohon. Předpokládejme, že sběrač je poháněn elektrickým raketovým motorem VASIMR 
a obíhá Zemi ve výšce 200 km. Pohon zajišťuje ponor sběrače do řídké vrstvy atmosféry a zároveň jej urychluje na orbitál-
ní rychlost. V souladu s tím musí být výtoková rychlost raketového motoru (40 km/s) větší než orbitální rychlost (7,8 km/s), 
aby bylo zařízení schopno vytěžit více pohonné látky, než samo spotřebuje. V tomto případě činí retence (40 − 7,8)/40 =  
80 %. Sběrač o průměru 30 metrů dokáže za rok vytěžit 47 tun kapalného dusíku a 76 tun kapalného kyslíku. Odpor 
molekul atmosféry je přitom jen 27 N. Energii potřebnou pro zkapalnění a uskladnění pohonné látky dodává Stirlingův 
kryochladič o výkonu 52 kWe. – Reichel, Smith, and Hanford, Electric Propulsion Development, 1962.

Biofytolitická řasová farma – Pojmem „biofytolýza“ se označuje využití mikroorganismů k rozkladu a rafinaci rud a těka-
vých látek. K extrakci niklu, zinku a kobaltu se používají termofilní bakterie. Zlato, měď a uran je pak možno získat s pomo-
cí bakterií metabolizujících síru. V obou případech se rudou nechají protékat slabé roztoky kyselin a vytvoří se bakteriální 
lázeň, která je následně elektrolyticky nebo chemicky zpracována. Zelené řasy a sinice s odolností vůči záření a kyslíku 
posílenou bioinženýrstvím zoxidují při pokojové teplotě vodu, čímž vytvoří vodík a kyslík. Tento proces mají na starosti fo-
tosyntetické enzymy, které rozkládají vodu za účelem zisku elektronů, excitují tyto elektrony pomocí fotonů a nakonec je 
využijí k redukci 2H+ na H2. Molekulární komplexy zapojené do zprostředkování toku elektronů z vody do reakcí vázajících 
uhlík nebo produkujících vodík vytvářejí fotosyntetický elektronový transportní řetězec, který lze nalézt v thylakoidních 
membránách zelených řas a sinic. Biologický odpad z řasové farmy je využíván jako organický substrát. Biofytolitické 
procesy nevyžadují mnoho energie a mají teoretickou účinnost 40 %. Jsou však pomalé. – G. Jeffrey Taylor and Linda Martel, 
Hawaii Institute of Geophysics and Planetology, University of Hawaii, „Prospecting for Lunar & Martian Resources“, 2001. 

Depozice atomových vrstev – Dvě nebo více chemikálií v plynném skupenství (prekurzory) jedna po druhé reagují 
s povrchem – v podstatě jde o dvoufázovou chemickou depozici z plynné fáze (CVD) na atomární úrovni. Každý cyklus 
může nanést vrstvu tenkou jen 10 pm (10-12 m). Pulz inertního pročišťovacího plynu aplikovaný po každém prekurzoru 
odstraní z komory jakékoliv pozůstatky. Výsledná tloušťka filmu závisí pouze na počtu cyklů. Jelikož jsou vrstvy ukládány 
atom po atomu, jedná se o pomalý proces nevhodný pro výrobu jakýchkoliv větších produktů. Depozice atomových 
vrstev je primárně používána pro výrobu mikročipů vyžadovaných pro robonauty a mimozemské továrny. S využitím 
lokálního amorfního křemíku je také možné vyrábět tenkovrstvé fotovoltaické panely. Ačkoliv mají tyto články menší účin-
nost než jejich tlustší příbuzní, mají vyšší energetickou hustotu. Jsou také náchylnější k poškození vlivem radiace a rychle 
degradují v přítomnosti ionizujícího záření. Výroba sluneční plachetnice s kruhovými fotovoltaickými panely o hmotnosti 
80 tun (včetně strukturální výztuže) trvá v takovéto rafinerii 2 roky. Klíčové vlastnosti jsou: průměr: 290 m, tloušťka: 
10,25 μm (příliš velká pro generování tahu). Ve vzdálenosti 1 au od Slunce poskytuje 34 MWe při 9,5procentní účinnosti 
(výkon se na oběžné dráze Venuše ve vzdálenosti 0,7 au zvyšuje na 70 MW). – G. Levitin, D. Hess, Surface Reactions in Micro-
electronics Process Technology, 2011; N. Wyrsh, D. Domie a kol., Ultra-light amorphous silicon cell for space applications, 2006.

Elektrolýza magmatu – Tato rafinační jednotka taví regolit pomocí solární energie a následně touto taveninou nechá 
procházet elektrický proud. Tím je na jedné z elektrod uvolňován kyslík a materiál na druhé elektrodě je redukován (klesá 
jeho oxidační číslo). K redukci bodu tání regolitu na přibližně 1 600 K je využito tavícího materiálu. 80tunová jednotka 
elektrolýzy magmatu s energetickým zdrojem o výkonu 3,5 MW, zpracovávající 5 000 tun regolitu ročně, dokáže vyrobit 
2 000 tun keramických a křemíkových bloků nebo tepelných štítů, 1 000 tun kyslíku a stovky tun železa, hořčíku a křemíku. 
Křemík může být dále rafinován zonálním tavením, čímž je podstatně zvýšena jeho čistota – nutný požadavek pro výrobu 
solárních článků. Zonální tavení nevyžaduje chemikálie, které by bylo nutné dovážet ze Země, a zároveň lze v prostředí 
vakua a nízké gravitace provést jednodušeji než na Zemi (kde musí být prováděno v komoře s inertním plynem a tyče 
zpracovávaného materiálu nesmí být příliš tlusté, aby se v tavicí zóně nerozpadly). – David Dietzler, www.moonminer.com.

Femtochemie – Vazby v molekule procházejí během chemické reakce nestabilním tranzitním stavem trvajícím řádově 
jen několik pikosekund (10-12 s). Využitím femtosekundových (10-15 s) laserových pulzů je možné sledovat molekuly během 
jejich tranzitního stavu, a dokonce ovlivnit směr průběhu reakce. Při využití femtosekundových pulzů sub-angstromo-
vých (0,1 nm) laserů mohou být zaměřeny i konkrétní vazby. Výsledkem je, že můžeme provádět jinak velmi náročné či 
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nemožné reakce s vysokým výtěžkem. Pro určité reakce můžeme použít více druhů katalyzátorů, které mohou být navíc 
jednodušší na výrobu. Zvýšíme tím také pravděpodobnost jejich recyklace a exotické katalyzátory (které bývají běžně 
spotřebovány) je pak možné použít opakovaně, a to i více než stokrát. Transmutace antihmoty, kdysi záležitost alchymie, 
využívá antihmotu a další exotické katalyzátory k přeměně jednoho prvku na jiný. Nejjednodušší reakcí tohoto typu je 
bombardování těžkého kovu antiprotony, čímž je získáno malé množství radioaktivního prvku vyššího řádu. Pečlivým říze-
ním této reakce může být iniciována malá řetězová reakce, která povede ke značnému výtěžku. V současnosti je předmě-
tem zkoumání výroba lehkých izotopů pomocí antiprotonů. – Zewail Ahmed, Femtochemistry. Past, Present and Future, 2000. 

Fluidizované lože – Ve fluidizovaném loži prochází plyn nebo kapalina zrnitou pevnou rudou (například regolitem) 
natolik vysokými rychlostmi, že dochází k suspenzi částic, které se pak začnou chovat, jako by také byly kapalinou. Teplo 
a promíchávání zvyšují rychlost reakce. S využitím horkého (1 270 K) vodíku nebo oxidu uhelnatého mohou být ve 
fluidizovaném loži redukovány ilmenitové krystaly (elektrostaticky separovaná zrna FeTiO3 z lunárního regolitu) za zisku 
zrnek železa a částic oxidu titaničitého. V obou případech je následně loužením v kyselině, karbonylovou chemickou 
depozicí z plynné fáze nebo vysokoteplotním vakuovým ohřevem z reakčních složek získán titan. K finálnímu opracování 
vyrobených titanových součástek se používá celá sada nástrojů včetně brusky, elektronové svářečky, vrtačky, soustruhu či 
válcovací stolice. 

Formování chemickou depozicí z plynné fáze – Konstrukce s kovovými stěnami a komplexní kovové součásti je mož-
né snadno vyrábět chemickou depozicí z plynné fáze (CVD). Krása CVD formování spočívá v tom, že pro výrobu finálního 
produktu není potřeba žádného obrábění. Z kovových prvků je (karbonylovým vypařováním) nejsnáze získatelný nikl – 
přitom je pevný, kujný, odolný proti korozi, univerzální a ve vesmíru naprosto běžný. Při CVD formování jsou výpary kar-
bonylu niklu rozptýleny nad povrchem mírně zahřátým slunečním zářením, kde se karbonyl rozkládá a nikl se ukládá na 
formu. Depozice probíhá při mírných teplotách (450 K) a s vysokou ryzostí (méně než 0,02 % uhlíkových nečistot). Proud 
výparů složený z 90 % z tetrakarbonylu niklu a z 10 % z oxidu uhelnatého vytváří objekty s fenomenálními detaily. Jsou-li 
zrna směsicí niklu a železa, jako tomu bývá u planetek spektrálního typu M, dojde ke vzniku směsi karbonylů a depozicí 
vznikne železo-niklová slitina. Syntéza karbonylů železa není tak snadná jako je tomu u niklu. Vyžaduje vyšší pracovní 
tlak a vodní plyn. Nezreagované plyny musí být recyklovány, aby nedocházelo k plýtvání karbonylem železa. Kvůli téměř 
okamžité disociaci uniklého karbonylu ve vakuu je nutné doplňování zásob oxidu uhelnatého. – William C. Jenkin. 

Galvanické pokovování – Prvky s tenkými kovovými stěnami mohou být vyrobeny v lázni s roztokem elektrolytu 
depozicí kovu na formu s inverzním tvarem. Robonaut monitoruje hodnoty elektrického proudu v závislosti na rychlosti 
depozice kovu. Nejběžnějšími mimozemskými kovy, které jsou nanášeny pomocí galvanického pokovování, jsou železo 
a nikl. Formy jsou připravovány z hliníkem potaženého odlitku nebo z čedičových vláken. Přítomnost elektrolytu vyžaduje, 
aby jednotka galvanického pokovování pracovala při zvýšeném tlaku. Anodický plát je v průběhu pokovování zcela spo-
třebován, povrchy měsíců a planetek ve vesmíru jsou však plné železa a titanu, jež je možno tímto způsobem využít. 
– Robert Freitas Jr. of Space Initiative/XRI, Proceedings of the 1980 NASA/ASEE Summer Study. 

Ilmenitový polovodičový film – Z běžného lunárního minerálu ilmenitu (FeTiO3) je možné vyrobit fotovoltaické články 
s účinností 10 % (běžné křemíkové fotovoltaické články mají účinnost 25 %). Přestože je zmíněná účinnost nízká, společ-
nost Shimizu Corporation zkoumá, jak by bylo možné na lunárním povrchu vyrobit obří pás fotovoltaických panelů, který 
by se rozprostíral podél celého rovníku Měsíce. Denní strana Měsíce by tak vyrobila terawatt elektrické energie, která by 
byla z přivrácené strany přenesena paprskem na Zemi. – Franklin Hadley Cocks, Energy Demand and Climate Change: Issues 
and Resolutions, 2009. 

Ionosférický laser – Sluneční záření generuje v ionosférách Venuše, Marsu a (pravděpodobně i) Saturnu populační 
inverzi. Pokud jsou dvě zrcadla obíhající planetu zaměřena tak, že trasa mezi nimi protíná tuto vrstvu atmosféry, atmosféra 
samotná může zářit jako laser. Systém dvou družic vzdálených od sebe 1 000 kilometrů, obíhajících rychlostí 8 km/s a inte-
ragujících s excitovanými molekulami může dosáhnout energie okolo 5 kJ na pulz při frekvenci 8 kHz (průměrný výkon 40 
MW). Jedná se o vysokou úroveň výkonu pro účely pohonu, rafinace a zbraňových systémů. – D. Deming and M. Mumma, 
Modeling of the 10 micrometer natural laser emission from the mesospheres of Mars and Venus, NASA TM-85045, NASA/God-
dard, Greenbelt, MD 20771, June 1983. 

Karbochlorace – Kovové sulfáty mohou být rafinovány vystavením směsi rozdrcené rudy a uhlíkového prášku proudu 
plynného chloru. Při mírném odporovém zahřívání (1 123 K) v titanových komorách (titan odolává chlóru) je materiál 
přeměněn na chloridové soli stejné jako ty, jež je možné najít v mořské vodě; ty mohou být následně extrahovány elekt-
rolýzou. Představený příklad ukazuje karbochloraci chloridu hlinitého z hliníku. Hliník je v kosmu ceněn pro výrobu kabelů 
a drátů (měď je v kosmu vzácná). Elektrolýza chloridu hlinitého neeroduje elektrody ani nevyžaduje kryolit. Nicméně kvůli 
nízkému bodu varu chloridu hlinitého musí reakce probíhat pod tlakem a při nízkých teplotách. Další prvky získané kar-
bochlorací zahrnují titan, draslík, mangan, chrom, sodík, hořčík, křemík a také (s využitím plastových filtrů) jaderná paliva 
uran 235U a thorium 232Th. Jak uhlík, tak chlor přitom musí být pečlivě recyklovány (recyklační zařízení představuje většinu 
hmotnosti systému) a doplňovány sběrem regolitu. – Dave Dietzler.

Karbonylové vypařování – Plynný oxid uhelnatý (CO) je katalyzátorem pro karbonylové vypařování, což je zdaleka 
nejjednodušší způsob rafinace kovů v kosmu. Solárně zahřáté rudy niklu, železa, kobaltu a dalších kovů reagují s oxidem 
uhelnatým a vytvářejí plynné karbonyly, které jsou poté uloženy chemickou depozicí z plynné fáze (CVD) nebo pěnovou 
infiltrací chemických par (CVI) za tvorby konečných produktů. Pěnové kovové kompozity vykazují nesmírnou směrovou 
pevnost a tuhost a mohou z nich být svářeny tvarově členité prvky o hmotnosti mnoha tun. Oxid uhelnatý může být 
regenerován dalším tepelným cyklem nebo doplněn zahřáním téměř jakéhokoliv známého materiálu planetek na 
1 300 K. Potřebné teploty a tlaky jsou velmi mírné obzvláště pro zušlechťování niklu Mondovým procesem – tetrakarbonyl 
niklu vzniká už při teplotě 530 K. Zbytky z karbonylové extrakce přírodních železitých kovových rud z planetek spektrální-
ho typu M jsou velice bohaté na kobalt a platinové kovy , které jsou mnohem cennější než zlato. Kobalt může být od pla-
tinových kovů oddělen vysokotlakou extrakcí pomocí oxidu uhelnatého, extrakcí vodním plynem (směs oxidu uhelnatého 
a vody) ve formě karbonylhydridu nebo mokrými chemickými procesy. – John S. Lewis and Melinda L. Hutson, University of 
Arizona, Asteroidal Resource Opportunities suggested by Meteorite Data, 1993.
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Místní loužení – Tento proces je rozšířením funkce robonauta Kuckův komár aplikovaným na zpracování minerálů. Po 
identifikaci potenciálně bohatého ložiska jsou v lokaci vytvořeny vrty nebo lze k rozlámání podloží použít také výbušniny; 
následně jsou do něj vstřikovány silné kyseliny. Kyselina (nebo zásada v případě těžby hliníku) rozpustí minerály (včetně 
uranu) a vzniklý roztok je odčerpán na povrch, kde je původní materiál snadno získán devolatilizací. Pomocí různých 
loužicích roztoků mohou být selektivně získány nejrůznější minerály a drahé kovy. Touto metodou je dosaženo značných 
úspor hmotnosti, jelikož je vynechána mechanická těžba, transport materiálu, jeho drcení, mletí, separace a odstraňování 
nečistot. V lokacích s nízkou hydratací se metoda loužení provádí na haldách a výsypkách, kdy se loužicí roztok aplikuje do 
rozdrcené horniny na loužicí podložce odolné proti kyselinám. Nevýhodou je nízká výnosnost a riziko kontaminace lokace 
v případě nehody. – S. Ross, Near-Earth Asteroid Mining, 2001. 

Pěnová flotace – Tato velice univerzální metoda využívá toho, že vzduchové bubliny mohou selektivně přilnout ke speci-
fickým minerálním povrchům v minerálně-vodní suspenzi. Částice se vzduchovými bublinami poté vyplují na povrch 
a mohou být stáhnuty (odpěněny). S účinností vyšší než 95 % mohou být v jednom cyklu separovány, koncentrovány 
a recyklovány siřičitany, silikáty a metalické rudy (včetně zinku, železa, niklu a wolframu). Hydrofobicita, jež selektivně 
přitahuje vzduchové bubliny, může být přirozená nebo indukovaná chemickým působením nepolárními oleji. Změnami 
pH, koncentrací tenzidů, aktivátorů, represorů a mnoha dalších činidel je možné selektivně flotačně rozdružovat širokou 
škálu sloučenin a minerálů. Omezeným faktorem pro kosmické operace využívající pěnovou flotaci jsou vysoké požadavky 
na vodu, a to i v případě její recyklace. Přestože existují i vhodná řešení, která nejsou založena na vodě (např. využití amo-
niaku či uhlovodíků), nejsou doposud důkladně prozkoumána. 

Sabatierova reakce – Sabatierův reaktor je malý a lehký ocelový válec, ve kterém se nachází směšovací komora a komora 
naplněná niklovým katalyzátorem. Je-li naplněn vodíkem a atmosférickým oxidem uhličitým, produkuje vodu a metan. 
(Podobný Boschův reaktor vyrábí uhlík a vodu s využitím železného katalyzátoru.) Vodní páru jako produkt Sabatierovy 
reakce odstraňuje kondenzátor. Ten je tvořen jednoduchou trubicí s výstupy na dně, ve které se shromažďuje voda. Přirozená 
konvekce na stěnách trubice dostačuje pro poskytnutí potřebné tepelné výměny. Voda je dále elektrolyzována, čímž je zpět 
získán vodík k opakovanému využití. Reaktory využívající místních zdrojů (ISRU) vytvářejí uzavřené cykly vodíku i kyslíku pro 
zajištění životních podmínek na základnách nacházejících se na tělesech s atmosférou obsahující dostatek oxidu uhličitého, 
což je případ povrchu Marsu nebo aerostatů na Venuši. Vyrobený metan a kyslík mohou být využity jako palivo chemických 
raketových motorů prvních stupňů raket. Palivová směs metanu a kyslíku se specifickým impulsem 380 s je nejvýkonnější 
pohonnou látkou, kterou lze v kosmu jednoduše vyrobit a skladovat. V případě nepřítomnosti atmosféry může jednotka ISRU 
vyrábět vodu, vodík a oxid uhelnatý zahříváním rozdrceného materiálu uhlíkatých planetek v uzavřené nádobě na 1 300 K. 
V obou případech je vyprodukovaný uhlík využit k výrobě nanotrubiček pomocí elektroforetických technik (migrace v rozto-
ku nabitých koloidů). Nanotrubičky mají vyšší elektroforetickou mobilitu než částice a pohybují se k záporné elektrodě podél 
siločar elektrického pole. – C. R. Nichols, Bose Corporation, Carbonaceous asteroids, 1993.

Samovolně se šířící vysokoteplotní syntéza – Hovoříme-li o spalování, míníme je většinou v kontextu organických 
sloučenin. Avšak exotermické spalování známé jako samovolně se šířící vysokoteplotní syntéza (SHS) může být udržováno 
kombinacemi kovů a dalších anorganických látek při velmi vysoké teplotě a tlaku (desítky MPa). Pokud jsou všechny 
reaktanty, meziprodukty i produkty v pevném skupenství, hovoříme o „pevném“ spalování. Při něm jsou zapáleny dva re-
aktanty ve formě jemného prášku, z nichž jeden je okysličovadlem; tím vzniká pomalu se pohybující spalovací vlna zane-
chávající za sebou chemicky pozměněný „popel“. Změny v poměrech materiálů, v gravitaci nebo rychlosti šíření spalovací 
vlny umožňují vytvářet materiály, jako jsou supersilné nanokompozitní slitinové povlaky, Fe/Al/Al2O3-Cr slitiny vhodné pro 
výrobu ultralehkých konstrukčních prvků, TiB2-Cu (vysoce vodivé dráty) nebo NiZn-Fe2O4 (elektromagnety). Tyto materiály 
jsou schopny určitých samoopravných procesů, jako je například zacelení mikrotrhlin. 

Solární karbotermální výroba – Alternativou ke karbochloraci pro rafinaci hliníku a kyslíku za využití místních zdrojů 
(ISRU) je solární karbotermální výroba, což je solární ohřev hliníkových rud v přítomnosti uhlíku. Tento proces nepotřebuje 
chlor, který je v kosmu vzácný, a také využívá sluneční teplo namísto elektrického, což znamená menší spotřebu energie 
než u elektrolýzy, jelikož energie přichází přímo ze slunečního záření bez jakýchkoliv ztrát vynucených přeměnou slu-
nečního záření na elektrickou energii. Získaný hliník a kyslík mohou být využity jako palivo hliníko-kyslíkových raketových 
motorů a suborbitálních raket spalujících jemný hliníkový prášek za přítomnosti kapalného kyslíku (LO2). Na rozdíl od 
raketových motorů na tuhá paliva mohou být hybridní raketové motory (využívající pevné palivo a kapalné okysličovadlo) 
restartovány a jejich tah může být regulován. Spalováním hliníku lze získat 3,6 MJ na jeden kilogram. Při 77procentní účin-
nosti pohonu dosahuje tah hodnoty 290 kN a specifický impuls 270 s. Hmotnostní poměr pro dopravu nákladu na Měsíc 
je 2,3. Jinými slovy, je zapotřebí paliva o více než dvojnásobné hmotnosti, než je hmotnost užitečného zatížení.

Spékací rázová lisovnice – Spékání (sintrování) je výrobní metoda spočívající v zahřání práškového materiálu pod bod 
tání tak, že se jednotlivé částice vzájemně spojí. Kovová zrna získaná například chemickou depozicí z plynné fáze (CVD) 
nebo pěnovou infiltrací chemických par (CVI), která netrpí žádnou povrchovou kontaminací, jsou postupně vháněna 
do rázové lisovnice vyrobené ze spékané regolitové keramiky. Jak se tato zrna hromadí na zvětšujícím se obrobku, jsou 
spékána energií dopadu a chlazením se spojují. Pro tvorbu dutin a požadovaných vnitřních tvarů se používají vložné štíty. 
Během procesu výroby je součástka aktivně kontrolována skenovacími elektronovými mikroskopy nebo optickými sen-
zory, které směřují paprsek do oblastí s drsným povrchem, oblastí příliš porézních nebo tam, kde nebyl povrch adekvátně 
vyplněn. Výrobky se poté přesunou do inspekční stanice, kde jsou oříznuty vysokoenergetickým laserem a spojeny sváře-
ním elektronovým paprskem. Taková výrobní linka dokáže vyrobit až 180 kg materiálu za hodinu se specifickým výkonem 
0,5 MW (tuna produktu za hodinu). Jednotlivé díly jsou typicky vyrobeny z kompozitu niklu a uhlíkových vláken spečené-
ho za použití minimálního množství hliníku. Reakce vytvářející aluminid niklu je vysoce exotermická a většina reakčního 
tepla je tudíž využita na spékání. Výrobek z aluminidu niklu má při teplotách přesahujících 770 K tuhost a poměr pevnosti 
k hmotnosti mnohem lepší než titan. Touto technologií mohou být zpracována také železo-niklová zrna. – George Hansen, 
Metal Matrix Composites Company.

Spékání pěnového skla – Přírodní sklo vytvořené v žáru po dopadu planetek lze snadno oddělit elektrostaticky. Jelikož 
toto sklo vzniklo za absence vodních par, je méně křehké a má pevnost v tahu a tlaku. Pěnové sklo je lehký, pevný a ex-
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trémně pórovitý materiál, který může být využit namísto kovů či keramiky jakožto stavební materiál (například pro dlouhá 
ramena oddělující posádku od reaktoru). Komplexní strukturální komponenty a prototypy je pak možné spékat. Spékání 
je proces, při kterém se jemný prášek zahřívá pod bod tání, což způsobí jeho vzájemné přilnutí (slinutí). Bodový zdroj tepla 
tak vytváří výsledný produkt vrstvu po vrstvě. Vzhledem k vysoké ryzosti vstupních materiálů je výsledný produkt extrém-
ně kvalitní s naprosto rovnoměrnou porézností. Spékat je možné téměř každý keramický, plastový nebo kovový materiál.

Superkritická fluidní extrakce – Kapalina přivedená vysokým tlakem (MPa) a při mírné tepolotě (~ 300 K) nad svůj 
kritický bod se chová jako plyn, jenž je užitečný při výrobě tzv. zmrzlého dýmu neboli aerogelu, což je porézní ultralehký 
materiál. Pokud superkritická kapalina (často CO2) nahradí vlhký gel a poté je tlak odstraněn, struktura vytvořená vlivem 
povrchového napětí gelu zůstává zachována. Výsledné aerogely jsou pevnými látkami s nejmenší známou hustotou. 
Aerogely z oxidu křemičitého mají extrémně nízkou tepelnou vodivost (~ 4 mW/m·K). Uhlíkové aerogely mohou být díky 
své extrémní vnitřní kapacitě rozptylu použity jako ochrana před vysokoenergetickým zářením. Jejich silná elektrická vodi-
vost z nich dělá ideální superkondenzátor s poměrem výkonu ke hmotnosti 20 kW/kg a energie ke hmotnosti 325 kJ/kg. 
Hliníkové aerogely lze snadno dopovat a využívají se jako vysokoteplotní velkoplošné katalyzátory. Jejich vysoká tepelná 
kapacita umožňuje vylepšené vysokoteplotní zpracování tavených slitin. – Poco, Satcher, Hrubesh. Synthesis of high porosity, 
monolithic alumina aerogels, 2001.

Růst z laserem zahřívané základny – Tato technika růstu krystalů využívá CO2 nebo YAG diodový laser o výkonu 
10–100 kW jakožto tepelný zdroj s živinami suspendovanými v plovoucí zóně. Kapalná fáze prochází vysokorychlostní 
konvekcí, čímž vzniká krystalické vlákno ve velkém výtěžku. Tyto velmi čisté krystaly mohou po dopování vzácnými 
pozemskými kovy vykazovat unikátní vlastnosti jako například velmi vysoké body tání. Obzvláště zajímavý je růst 
organicko-anorganických kompozitních materiálů na bázi zlata pro hromadnou výrobu metamateriálů. Metamateriál je 
uměle vyrobený kompozitní materiál, který vykazuje vlastnosti pro přírodní materiály nemyslitelné. Použitím periodicky 
se opakujících strukturních motivů menších, než je vlnová délka světla procházejícího přes ně, může být řízena elektro-
magnetická odezva, což vede k nulovému nebo zápornému indexu lomu. Metamateriálové „super čočky“ mohou zaostřit 
za difrakčním limitem světla; důsledkem je vývoj velmi malých antén, mikrovlnného maskování a indukčního přenosu 
energie na dlouhé vzdálenosti (která klesá s třetí mocninou vzdálenosti namísto šesté při využití indukčních cívek).

Termitiště – Tato rafinerie využívá armádu nanitů k lokalizaci a vývrtu děr do porubů, aby mohlo docházet k efektiv-
nějšímu loužení. Naniti používají jednoduché algoritmy celulárních automatů využívajících vstupy získané vzorkováním 
materiálu a měřením rychlosti toku pro optimalizaci podmínek loužení. Tito naniti jsou adepty na extrakci užitečných rud 
z nezužitkované hlušiny vyřazené předchozími těžebními operacemi coby neekonomický materiál. Jedná se o příklad 
toho, jak vylepšená technologie dokáže znovu oživit zavřený neekonomický důl.

Von Neumannův/Santa Clausův stroj – Velký matematik John von Neumann si představoval skupinu nanomechanic-
kých montérů operujících s místními zdroji a z místní energie a využívající senzory integrované centrálním procesorem, 
jež provádějí široké spektrum mechanosyntetických operací včetně těžby. Montéři jsou molekulární stroje, jež je možné 
naprogramovat ke stavbě produktu ze surových materiálů – např. těch, které je možné získat z uhlíkatého regolitu. Elek-
troforéza a magnetoplazmadynamické systémy takový regolit rozdělí na jednotlivé prvky. Základními stavebními bloky 
von Neumannova stroje jsou tyče z propletených diamantoidních vláken. (Diamantoidní struktury zahrnují širokou škálu 
polycyklických organických molekul skládajících se ze spojených pevných krystalových mřížek.) Systém obsahuje interní 
radiovou komunikaci, datové úložiště s fuzzy logikou a robota, jenž dokáže rozložit nefunkční motory a vrtáky, otestovat je 
a nahradit novými diamantoidními komponenty vyrobenými na místě. Toto zařízení je také nazýváno Santa Clausův stroj 
kvůli své schopnosti vyrobit naprosto cokoliv včetně kopie sebe sama. Nicméně v praxi je vlastní reprodukce mnohem 
jednodušší než sestavení sebe sama. Zobrazený stroj (poprvé uvedený jako open-source projekt RepRap z roku 2009) 
dokáže kopírovat sám sebe, avšak stále spoléhá na člověka, který jej nejprve musí sestrojit. – John von Neumann, Theory of 
Self-Reproducing Automata, 1966.

Z5. Karty generátorů
Mnoho pohonů ve hře využívá pro urychlování vodní pohonné látky elektrickou energii. Kvůli tomu potřebují generátor, 
ať už solární, nebo jaderný. Aby generátory byly modulární, je jejich výkon standardizován na 60 MWe (megawattů elek-
trické energie). Systémy životní podpory, těžební robonauti, rafinerie atd. samozřejmě také vyžadují elektrickou energii. Té 
je však obvykle potřeba méně než jeden megawatt a v porovnání s elektrickými pohony v této hře (které potřebují 
60 MWe) se jedná o zanedbatelné množství. Gigawattové raketové motory také potřebují generátory, avšak spíše pro ini-
ciaci reakce než pro samotný chod pohonu. 60 megawattů elektrické energie dodané pro zážeh gigawattového motoru 
je zanedbatelných v porovnání s gigawatty štěpné nebo fúzní energie. Několik generátorů je tzv. pulzních. Ty využívají 
kondenzátory nebo setrvačníky k uskladnění elektrické energie, která je poté skokově uvolňována.

AMTEC – Termoemisní generátor s alkalickými kovy (AMTEC = „alkali-metal thermal-to-electric converter“) je tepelně 
regenerativní elektrochemické zařízení umožňující přímou přeměnu tepla na elektrickou energii za využití vysokonapěťo-
vých multitrubicových modulů. Tyto moduly přijímají teplo (sluneční nebo jaderné) při teplotě 900–1 300 K a zbavují se 
ho při 400–700 K, čímž bez jakýchkoliv pohyblivých součástí a s účinností 45 % vytvářejí stejnosměrný proud. Roztavený 
alkalický kov (sodík nebo draslík) je poháněn uzavřeným termodynamickým cyklem mezi tepelným zdrojem a chladičem, 
podobně jako se tomu děje u Rankinova MHD tepelného pohonu. Nicméně namísto magnetohydrodynamické (MHD) 
jednotky šíří cyklus generátoru AMTEC výpary alkalického kovu skrze pevný elektrolyt (beta-aluminová membrána), čímž 
se ionizují. Izotermická expanze alkalických par je proto přeměněna přímo na elektřinu s hustotou energie 100 kW/m2 

a 2 t/MWe. – M. A. Ryan and J. P. Fleurial, Direct Thermal-to-Electric Energy Conversion for Outer Planet Spacecraft, Jet Propulsion 
Laboratory, 2002.

Braytonův cyklus – Solární nebo jaderný tepelný zdroj může být využit pro generování elektřiny přes uzavřenou smyčku 
Braytonova cyklu. Na rozdíl od Rankinova cyklu, v němž pracovní kapalina mění skupenství, využívá Braytonův cyklus 
inertní plyn, jako je například helium, který expanduje skrze turbínu generující elektřinu, za kterou prochází radiátorem, 
kde se ochlazuje, aby mohl být opětovně využit. Typicky vstupuje ohřáté helium do turbíny při teplotě 1 700 K a tlaku 
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24,5 atm. Rozložení hmotnosti: turbína o průměru 2,6 metru s 3 600 otáčkami za minutu: 4,5 tuny, alternátor: 12 tun, 
rekuperátor: 12 tun, kompresor: 10 tun, transformátory: 20 tun. Kapaliny používané v Braytonově cyklu mají koeficienty 
tepelné vodivosti přibližně padesátkrát nižší než plyny používané v Rankinově cyklu. Výsledkem je, že uzavřený Braytonův 
cyklus má nižší tepelnou účinnost (19 % vs. 22 %).

Casimirova baterie – Casimirova síla je relativistická Van der Waalsova síla mezi dvěma nenabitými kovovými deskami. 
Čím více se konstanta jemné struktury α (Sommerfeldova konstanta) blíží nule, tím více se nule blíží také síla vztažená na 
jednotku plochy mezi deskami. V představené aplikaci (nanotechnologická baterie) je energie uložena v hliníkové spirále 
o tloušťce pouhého jednoho či dvou atomů s mezerami jen několik málo nanometrů. Cívka je kladně nabita tak, aby 
elektrostatický odpor mezi jednotlivými smyčkami cívky vyrovnával přitažlivé síly vyvolané fluktuací vakua. Casimirova síla 
je příkladem dereifikace kvantových jevů; to, co bylo kdysi popsáno v rámci energie nulového bodu a fluktuace vakua, se 
neukázalo být ničím jiným než relativistickými Van der Waalsovými silami mezi dvěma deskami. – Robert Jaffe of MIT, 2005.

Diamantoidní elektrodynamické lano – Je-li z družice nataženo vodivé lano, které prochází planetárním magnetickým 
polem, generuje elektrický proud, a tudíž převádí část kinetické energie družice na elektrickou energii. Výsledkem tohoto 
procesu je elektrodynamická síla působící na lano a k němu připojené objekty projevující se zpomalováním jejich oběžné 
rychlosti. Vzdálený konec lana může být ponechán volný, což vede k elektrickému kontaktu s ionosférou. Elektrony z kos-
mického plazmatu proudí do vodivého lana, prochází odporovou zátěží v řídicí jednotce a jsou emitovány do kosmického 
plazmatu emitorem jakožto volné elektrony. Pomocí vysokoproudového lana lze získat megawatty energie. Ta je skladová-
na v magneticky izolované družici chovající se v kosmickém vakuu jako gigavoltový kondenzátor. – Winterberg, 2008.

Ericssonův motor – Ericssonův termodynamický cyklus se podobá Stirlingovu cyklu tím, že oba účinně generují elek-
trickou energii s využitím externího spalování a regeneračního výměníku. Oba cykly mohou být napájeny buďto solárním, 
nebo jaderným tepelným zdrojem. Generátor ve hře využívá jaderný zdroj, přičemž generuje 60 MWe při 3 000 ot/min 
a 30procentní účinnosti.

Fotonově svázaná rekténa – Mikrovlny vysílané ze vzdálené družice jsou účinně přeměněny na stejnosměrný proud 
s využitím speciální antény nazývané rekténa (rectifying antenna). Jedná se o sestavu malých dipólových antén připoje-
ných k síti polovodičových diod a filtračních obvodů, které usměrňují střídavý proud na proud stejnosměrný. Použití nano- 
trubičkových polovodičových diod se Schottkyho bariérou coby usměrňovače umožňuje dosáhnout vysoké účinnosti 
přeměny energie (90 %). Představená tenkostěnná rekténa obsahuje tyto diody na leptané vrstvě Kaptonu a pracuje na 
frekvenci 30 GHz při poměru výkonu k hmotnosti 70 MW/kg. Nicméně dosah vysílacích i přijímacích antén rozumných 
velikostí je poměrně omezený. Například k tomu, aby odeslal energii při frekvenci 30 GHz na stometrovou rekténu na GEO, 
by vysílač na LEO potřeboval mít v průměru 10 km.

Fotovoltaické fullereny – Krystalická mřížka molekuly fullerenu (C60) je uhlíkovým alotropem o průměru asi jednoho 
nanometru, skládajícím se ze 60 atomů uhlíku uspořádaných do duté koule. Až do Curieovy teploty okolo 500 K má polo- 
vodičové a magnetické vlastnosti. Ve své amorfní formě je kulovitá krystalická mřížka fullerenu polovodičem se zaká-
zaným pásem o šíři 2,5 eV. Přidáváním legujících prvků mezi kulovité krystalické mřížky může být vodivost zvýšena. 
Představené organické fotovoltaické zařízení využívá vrstev fullerenu a ftalokyaninu měďnatého (CuPc) generujících 
náboj nad rubrenovou anténou absorbující světlo. Záření pohlcené anténou je prostřednictvím povrchových plazmono-
vých polaritonů přeneseno do vrstev generujících náboj. Anténa vyladí dutinu tak, aby silně absorbovala světlo, čímž se 
kvantová účinnost zvýší na 85 %. Membránové, fotovoltaické, odstředivě napjaté fullerenové filmy podepřené drátovou 
kostrou mají poměr hmotnosti k ploše 1,5 kg/m2 a poměr výkonu k hmotnosti podobný dnešním nejlepším ultratenkým 
substrátům: 4 kW/kg. – T. D. Heidel, J. K. Mapel, K. Celebi, M. Singh, M. A. Baldo, Analysis of surface plasmon polariton mediated 
energy transfer in organic photovoltaic devices, Proc. of SPIE, 6656, 66560I1-8, 2007.

Jaderná baterie se spouští rozpadu – Jádro izomeru (dlouhodobě excitovaného stavu atomového jádra) zadržuje 
enormní množství energie. Je-li tato energie náhle uvolněna spoušťovým mechanismem namísto dlouhého rozpadu 
v průběhu času, stává se základem pro silnou jadernou baterii. Tento systém využívá radioaktivního izomeru lutecia 177mLu, 
u kterého je štěpení iniciováno rentgenovými paprsky. Při tom je uvolněno 1 000 TJ/kg. Radioaktivní materiál se nachází 
na vrcholu zařízení obklopen vrstvami křemíku polovodičového typu p a typu n, takže ionizující záření přímo proniká spoji 
a vytváří páry elektronů a děr generující elektrickou energii. – http://phys.org/news/2013-03-revolutionary-nuclear-battery-c-
loser.html#jCp, 2013. 

Jádrový termionický systém – Termionické konverzní systémy mohou být koncipovány jako „elektronový kotel“, ve 
kterém jsou elektrony tepelně vyvařeny ze zahřáté katody emitoru a následně shromažďovány na povrchu anody, čímž je 
dodáván stejnosměrný proud do externího zařízení. Tranzistory z karbidu křemíku pracující při teplotě 520 K, 98procentní 
účinnosti a poměru výkonu k hmotnosti 6 kW/kg převádějí stejnosměrný proud na proud střídavý. Jádrové termionické 
systémy se skládají z měničů, jež jsou přímo napojeny na jednotlivé palivové články uvnitř jádra reaktoru (rychlé štěpení 
nebo fúze). Chlazení anody probíhá prostřednictvím okruhu, v němž cirkuluje kapalné kovové chladicí médium přes 
externí radiátor. Základní systém využívá jednovrstvé baryovo-cesiové měniče a kolektorové anody potažené karbidem 
křemíku (SiC). Oběh sodíkového chladiva do radiátorů a zpět je zajištěn termoelektrickými-elektromagnetickými (TEM) 
čerpadly. Během provozu při teplotě emitoru 13 000 K je konverzní účinnost cyklu 15 % a výkon činí 125 MWe. Poměr 
výkonu hmotnosti včetně sodíkového chladicího okruhu je 2 200 kg/MWe.

Kaskádová fotovoltaika – Fotovoltaický systém je zařízení, které generuje napětí při dopadu zářivé energie na rozhraní 
mezi rozdílnými látkami. Příkladem s vysokou účinností je vícepřechodový solární článek vyrobený kombinací prvků 
z třinácté (III A) a patnácté (V A) skupiny periodické tabulky. Třípřechodové solární články seřazené do tandemu nad sebe 
dosahují při stonásobné solární koncentraci a teplotě 350 K padesátiprocentní účinnosti. Pro využití v kosmu byl vylepšen 
radiační odpor pomocí technologií, jakými jsou zavedení elektrického pole do základní vrstvy středního článku s nejnižším 
odporem a vyrovnání proudu článků s článkem s nejvyšším odporem. Je-li světlo nasměrováno vlnovodem do optic-
kých vláken (50 µm v průměru) potažených cínem dopovaným oxidem inditým, významně se zvýší absorpční rozsah. 
Svazky vláken fungují jako svůj vlastní radiátor. Mezi další nanotechnologická vylepšení patří dvojité hetero uzly s širokým 
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vytyčení a 10 kW
fotonový pohon

4 mm
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kontinuální
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odrazivých
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Průměr rektény: 15 km
Výkon: 30 MWe
Účinnost: 90 %
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výstup
stejnosměrného proudu

Izomer je excitovaný stav atomu, 
jemuž je bráněno k návratu do 
jeho základního stavu. Při 
aktivaci rozpadu vytváří jeho 
radiace v polovodičích typu
n a p páry elektronů a děr.
Hustota energie: 1 000 TJ/kg

rentgenová
spoušť

záporný kontakt
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a děr

gama záření
vrstva typu n
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metastabilní
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neutronový
štít

převodní vedení
vypínací čerpadlo

hlavní
čerpadlo

převod
a řízení
energie

355 M
W t

radiátor

reaktor

Elektrony jsou z katody teplem 
reaktoru „vyvařeny“ na anodu.
Výkon: 63 MWe
Účinnost: 15 %
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zakázaným pásmem, přesné vyrovnání mřížky na germaniové substráty nebo 1,96 eV články z fosfidu hlinito-galito-indi-
tého (AlInGaP). Takto vylepšená kaskádová fotovoltaika dosahuje hustoty výkonu téměř 1 kW/kg a 1,4 kg/m2. – Tatsuya 
Takamoto, Minoru Kaneiwa, Mitsuru Imaizumi, Masafumi Yamaguchi, InGaP/GaAs-based multijunction solar cells, Progress in 
Photovoltaics, Vol. 13, 2005.

Kaskádová termoakustika – Dva páry putujících vln v lineární topologii mohou s vysokou účinností (20 %) vytvořit 
z tepelné energie energii akustickou. Horké chladicí médium z radiátoru v uzavřeném cyklu vstupuje do fáze stojaté vlny, 
která dodává energii do putující vlny, která produkuje 60 MW akustické energie. – D.L. Gardner & G.W. Swift, 2003.

Katalyzovaný štěpný scintilátor – Výsledkem reakce hmoty s antihmotou je nesmírná spoušť pionů a gama záření, 
které je téměř nemožné převést na elektrickou energii. Jednou z možností je nasměrovat proud antiprotonů na kónický 
receptor, jejž tvoří uranem potažený scintilátor. Kolizní štěpení uvolňuje světlo zachytávané vysokoteplotními fotovol-
taickými články wolframanu kademnatého (CdWO4) ve vrstvě pod uranovým potahem. Tyto fotovoltaické články pracují 
na vlnové délce 350 nm (5 eV) a převádějí 10 % antiprotonového paprsku na elektrickou energii. Radiátory propojené se 
scintilátorem pracují v pulzním režimu a vyzáří 21 % energie. Steven Howe odhaduje poměr hmotnosti k výkonu na 
6,6 t/MWe, ačkoliv ve hře je použito optimističtější hodnoty 2 t/MWe. – Steven Howe, 2012.

Kyslíko-vodíkový palivový článek – Regenerativní alkalické palivové články přeměňují chemickou energii paliva přímo 
na energii elektrickou, a to s využitím vodíku jako paliva a kyslíku jako okysličovadla. Na anodě je plynný vodík zkombinován 
s hydroxidovými ionty, čímž vzniká vodní pára a volné elektrony. Poměr energie ke hmotnosti samotného paliva je 13,5 MJ/
kg. Na katodě jsou z kyslíku, vodních par a elektronů vracejících se z obvodu vytvářeny hydroxidové ionty, které jsou vraceny 
zpět na anodu. K výrobě proudu je využíváno buďto polymerní membrány (PEM), nebo mikrobů, které přenášejí elektrony na 
elektrodu svým metabolismem. Titanem potažené uhlíkové nanotrubičky splňují dva klíčové požadavky pro účinné sklado-
vání vodíku: schopnost zachytávat dostatečný počet molekul vodíku a schopnost při zahřátí jej snadno opět uvolnit. Sestava 
dvěstěgigajoulového palivového článku má špičkové zatížení 600 MWe a objem 300 m3. Poměr výkonu k hmotnosti je 15 
kW/kg a poměr energie k hmotnosti je 5 MJ/kg. Provozní teplota je 400 K při tepelné účinnosti 70%.

Magnetoskořepinový plazmový padák – Magnetoskořepinový padák vypuštěný na 50 m dlouhém laně během 
brzdění o atmosféru vytváří dipólové magnetické pole o indukci 0,05 T. Do tohoto pole je injektováno nízkoteplotní 
zmagnetizované plazma. Namísto toho, aby vychylovalo plyny, jako je tomu u aerodynamického krytu, nebo plazma jako 
u magnetického zpomalovače, však zachytává hypersonický neutrální plyn prostřednictvím kolizních procesů. Hybnost 
plynu s přeneseným nábojem je absorbována magnetickou strukturou, zatímco ionizovaný plyn napájí a ohřívá plazma. 
Předpokládáme-li brzdění o atmosféru Neptunu ve výšce 2 000 km při rychlosti 26,7 km/s a maximální hustotě atmosféry 
3,5×1018 molekul/m3, je relativní molekulová hmotnost rovna 2,5 Da a směrovaná neutrální energie 9,4 eV. To při zpomalo-
vání kosmické lodi generuje 10 MWe. – David Kirtley, NASA, 2013.

Marxova kondenzátorová banka – Mnoho pulzních pohonů (fúzní, Z-pinch) vyžaduje velké kondenzátorové banky, 
které je možné nabít za několik mikrosekund a vybít ještě mnohem rychleji, a přitom s minimálními ztrátami. Obvod 
známý jako Marxův generátor vytváří pulzy vysokého napětí nabíjením kondenzátorů paralelně s daným napětím a poté 
jejich sériovým vybíjením. Rezonanci mezi kapacitní a induktivní částí obvodu brání kapacitní diody. Banka Marxových 
kondenzátorů má intenzitu magnetického pole rovnu 0,53 A/m a ukládá 54 kJ/kg při několika stovkách kilovoltů. 

MHD otevřený cyklus – Magnetohydrodynamický (MHD) proces je způsob ovládání plazmatu pomocí magnetických 
polí. MHD elektrický generátor má výhody v přímém převodu energie s vysokou účinností (90 %), v absenci pohyblivých 
součástí a v okamžitém nástupu. Na výstupu trysky raketového motoru nebo plynového jádra reaktoru magneticky ex-
panduje a ochlazuje vytvářené plazma a extrahuje elektrony velkou uzemněnou sběrnou deskou. MHD proces také doká-
že přeměnit laserovou energii na energii elektrickou. U představené konstrukce s otevřeným cyklem je expandér rozšířen 
do tvaru vějíře o průměru mnoha metrů. Kationty (o energiích v řádu 400 kV) jsou shromažďovány na soustavě vysoko-
napěťových elektrod, čímž je kinetická energie přeměněna přímo na stejnosměrný proud. Elektrody musí být čištěny, aby 
se předešlo hromadění vodivých depozitů, které mohou způsobovat zkraty. Proces je reverzibilní – při dodávce elektrické 
energie může být palivová hospodárnost raketového motoru (chemického nebo obloukového elektrotermálního motoru) 
zdvojnásobena. Supravodivé magnety s vysokou proudovou hustotou o pokojové teplotě vytvářejí přechodovou oblast 
o induktanci 4 T, jež urychluje plazma pomocí Lorentzovy síly. Kvůli materiálovým omezením je teplota vedení omezena 
na 2 500 K. Plazma bývá obvykle dopováno alkalickým kovem (například hořčíkem) kvůli vodivosti. Ten však musí být zís-
kán zpět a recyklován. Nominální měrný výkon je roven 350 kg/MWe. – Samim Anghaie, Development of Liquid-Vapor Core 
Reactors with MHD Generator for Space Power and Propulsion Applications, University of Florida, 2002.

MHD prašné plazma – Tento generátor generuje elektrický proud zpomalováním iontového paprsku štěpných pro-
duktů. Tímto se obchází Carnotův cyklus, a je tak dosaženo dvojnásobné účinnosti oproti tepelnému stroji. Ionty jsou 
emitovány štěpnými prachovými částicemi (80 nm) udržovanými v magnetickém poli. Prach zvyšuje povrchovou plochu 
natolik, že umožňuje účinné chlazení vyzařováním. Vzhledem k tomu, že částice se při štěpení přirozeně ionizují, je elekt-
rostatické udržení poměrně jednoduché. Zpomalení je dosaženo soustavou magnetohydrodynamických (MHD) elektrod 
generujících 60 MW stejnosměrného proudu při 46procentní účinnosti. – Rodney A. Clark and Robert B. Sheldon, 2005. 

MHD Rankinův cyklus – Rankinův cyklus tepelného stroje využívá (na rozdíl od Braytonova cyklu) pracovní kapalinu 
měnící skupenství. To u něj zapříčiňuje nejen nižší teplotní poměry cyklu, ale také nižší potřebné hmotnosti a vyšší účin-
nost (22 %). Magnetohydrodynamický (MHD) Rankinův cyklus je verzí MHD generátoru s uzavřeným cyklem. Magneto-
hydrodynamické konverzní systémy produkují elektrickou energii stejným způsobem jako konvenční turbínové generá-
tory až na to, že rotující magnet je nahrazen vodivým ionizovaným plazmatem, které prochází kanálem, jenž je obklopen 
magnetickým polem. Generovaný výkon je úměrný rychlosti plazmatu v kanálu, jeho objemu a síle magnetů, které jej 
obklopují. Představený vysokoteplotní systém využívá diskový MHD generátor (Hallův typ s magnetickým polem o induk-
ci 4 T) obklopující výstupní proud reaktoru. U štěpného reaktoru s plynným jádrem může být pracovní kapalinou fluorid 
uraničitý (UF4) s fluoridem draselným (KF) při teplotě 4 000 K a tlaku 40 atm. Po expanzi v MHD difuzéru a snížení tlaku 
na 0,08 atm pracovní kapalina UF4/KF kondenzuje a odděluje se v radiátorech pracujících při teplotě 2 100 K, načež je 
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Palivový článek 
přeměňuje chemickou 
energii kyslíko-vodíkového 
paliva na elektrickou 
energii za využití páru 
oxidačně-redukčních
reakcí.
Úložiště: 200 GJ
Účinnost: 70 %
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Dr. David Kirtley

Dipólové magnetické pole vyvolané 
chladným zmagentizovaným 
plazmatem zachytává neutrální 
částice pomocí přenosu náboje.
To při zpomalování kosmické lodi 
generuje 10 MWe.
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Scintilace z reakcí hmoty
a antihmoty je zachytávána 5 eV 
fotovoltaikou.
Výkon: 60 MWe
Účinnost: 10 %
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Štěpné částice prachu (80 nm) udržované 
magnetickým polem emitují energetické 
štěpné produkty magnetohydro-
dynamicky (MHD) zpomalované za 
účelem produkce elektrické energie.
Výkon: 60 MWe (stejnosměrný proud)
Účinnost: 46 %
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Magnetohydrodynamický
proces přímo převádí
pohybující se plazma na 
elektrickou energii.
Výkon: 130 MWe
Účinnost: 90 %
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Rankinův cyklus získává energii
z pracovní kapaliny, jež mění 
skupenství. Namísto turbíny je využit 
magnetohydrodynamický (MHD) 
generátor.
Výkon: 60 MWe
Účinnost: 22 %
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Elektrická energie z bakteriálního
sedimentu.
Plocha: 18 hektarů
Výkon v 1 au od Slunce: 60 MWe
Účinnost: 53 %
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recyklována se ztrátami úměrnými objemu kanálu. Parametry generátoru jsou: hustota toku neutronů: 1015 částic·cm-2·s-1, 
elektrická vodivost: 60 S/m, indukce magnetického pole: 4 T, poměr výkonu k hmotnosti 1,5 MWe/t. Při napájení pulzních 
laserů či elektrických pohonů může tento generátor pracovat v pulzním režimu. Není-li pulzní výkon vyžadován, zůstává 
jaderné palivo v jádru v podkritické hustotě. V případě potřeby pulzního režimu je snížen aktivní objem jádra nad kritickou 
hranici s využitím pulzní MHD indukce. – Samim Anghaie, University of Florida, Development of Liquid-Vapor Core Reactors 
with MHD Generator for Space Power and Propulsion Applications, 2002.

Mikrobiální palivový článek – Bioinženýrské „organicko-elektronické“ plodiny rostoucí v kosmu převádějí organický 
materiál skrze své kořeny do sedimentu, což je jev známý jako rhizodepozice. Mikrobiální palivový článek (MFC) využívá 
bakterie coby katalyzátory k přímé přeměně chemické energie zmiňovaného sedimentu na elektrickou energii. Bakterie 
v anaerobním sedimentu využijí anodu mikrobiálního palivového článku jako nerozpustný elektronový akceptor. S využi-
tím nanovláken zachytí anoda 95 % elektronů vznikajících mikrobiálním metabolismem. Protony proudí skrze protonově 
nebo kationtově výměnnou membránu ke katodě, na které jsou redukovány kyslíkem za vzniku vody. Při rhizodepozici 
s napájecím poměrem 0,3 kg/litr/den dosahuje mikrobiální palivový článek výkonu 1 kW/m2 povrchu elektrody. Tato ener-
gie je skladována v „živoucích kondenzátorech“, které využívají velkou plochu nanotrubiček umožňující téměř okamžité 
nabití a žádnou degradaci. Dielektrikem je tranzistor typu NMOS a jednotlivé spoje jsou tvořeny napařovaným zlatem. Ve 
20 000 článcích (každý o 30 V při 390 K) jsou uloženy až 4 GJ solární energie. Parcela o průměru 470 metrů (18 hektarů) ve 
vzdálenosti 1 au od Slunce generuje 60 MWe. 

Nukleárně buzená excimerová lampa – Jedná se štěpný nebo fúzní reaktor využívající štěpné mikrosféry smíchané 
s excimerovým fluorescenčním plynem ve formě aerosolu. Tento aerosol je excitován jaderným zářením, načež emituje 
nekoherentní úzkopásmové fotony. Kónické vlnovody přenášejí energii fotonů z válcového generátoru do svazků optic-
kých vláken a následně do fotovoltaických článků, které je s 30procentní účinností přeměňují na elektrickou energii. Tato 
dvoustupňová metoda umožňuje výrobu elektrické energie ze štěpných fragmentů, jejichž transportní vzdálenost (mik-
rony) je až příliš krátká na přímou přeměnu energie jako např. u MHD procesu. Úzké pásmo umožňuje vysokou účinnost 
fotovoltaiky (90 %) a excimerové fluorescence (35%). Radiační poškození krystalických fotovoltaických článků je zmírněno 
periodickým tepelným žíháním. Alternativně mohou být VUV fotony vyzářeny do plynového aktivního prostředí laseru 
v blízkosti jádra. Kritické rozměry aerosolového generátoru jsou: délka a průměr jádra: 2,45 m, průměr palivových článků: 
9 cm, hustota paliva 235U: 1 mg/cm3 neboli 2,5×1018 atomů/cm3, průměr beryliového moderátoru/reflektoru: 12,5 cm 
a tloušťka reflektoru: 20 cm (keff = 1,11). – M. A. Prelas, 1990. 

O’Mearina parafokální čočka – Laser dokáže svůj paprsek vysílat jen na určitou vzdálenost – poté se začne rozšiřovat. 
Pokud je do proudu paprsku vložena čočka ještě před takovým místem, energie paprsku je zachycena, zaostřena a je 
z ní vytvořen nový paprsek. Čočka je ultratenkou strukturou se schopností soustředit elektromagnetické záření, typicky 
v optické, infračervené nebo mikrovlnné části spektra. Představená O’Mearina parafokální čočka o průměru 55 m se skládá 
ze střídavých soustředných zón Kaptonu (druh plastu, pozn. překl.) o tloušťce, jež laserovému světlu přidává polovinu fáze 
vlny. Hmotnost čočky je 9 kg/m2. Směřováním paprsku do speciálně tvarované trysky raketového motoru, která jej zaostří 
s absorpční účinností 90 %, je možné snížit spotřebu paliva na polovinu. – Robert L. Forward, Advanced Propulsion Concepts 
Study-Comparative Study of Solar Electric Propulsion and Laser Electric Propulsion, 1975. 

Ohrazení granulované duhy – Oblak reflektivních částic o velikosti v řádech mikronů je tvarován do specifického tvaru 
pomocí tlaku světelného záření, čímž umožňuje konstrukci velmi velkého a lehkého optického systému. Let ve formaci 
v rámci takzvané „granulované družice“ odráží sluneční světlo jako duha. Tyčinkovité částice jsou ohrazeny v trojrozměr-
ném prostoru s využitím silně zaostřeného gaussovského laserového svazku. Optomechanické interakce se odehrávají na 
úrovni mikronových částic a zachycují částice s nízkým indexem lomu v optickém víru. – Marco Quadrelli, 2013.

Optoelektrická jaderná baterie – Tato lehká, nízkotlaká, vysoce účinná baterie přeměňuje jadernou energii na světlo, 
které následně využívá pro výrobu elektrické energie. Emitor záření beta, jako je například technecium 99Tc nebo stron-
cium 90Sr, je rozprostřen v plynu nebo kapalině obsahující molekuly luminiscenčního plynu excimerového typu, čímž je 
vytvořeno „prašné plazma“. To umožňuje téměř bezztrátové vyzařování beta elektronů z emitujících prachových částic. 
Elektrony poté excitují plyny, jejichž excimerová čára je vybrána pro konverzi radioaktivity do okolní fotovoltaické vrstvy. 
Okolní slabě ionizované plazma se skládá z plynů a plynných směsí (jako je krypton, argon a xenon) s takovými excimero-
vými čarami, které umožňují převod podstatného množství energie beta elektronů na světlo. Okolní stěny obsahují foto-
voltaické vrstvy se širokými mezerami mezi valenčními a vodivými pásmy tvořené například diamanty. Tímto způsobem je 
převáděna energie světla na elektrickou energii. – německý patent DE19833648, 2000. 

Palmerova aerosolová čočka – Jedná se o nejlehčí možnou čočku tvořenou oblakem skleněných kuliček či aerosolo-
vých kapiček ve tvaru pseudoholografické Fresnelovy čočky. Mají-li tyto kapičky vysoce nelineární index lomu, mohou být 
„organizovány“ strukturálním laserovým paprskem. Ten svou interakcí s nelineárním indexem lomu kapiček vyvíjí sílu, jež 
kapičky uvězní v trojrozměrné zóně holografické mřížkové struktury Fresnelovy čočky. Takovéto pole kapiček má typicky 
průměr 80 metrů, hmotnost 0,1 kg/m2 a účinnost 96 %. Aerosolová čočka může snížit spotřebu paliva raketového motoru 
soustředěním laserového paprsku do nadzvukového proudu spalin v trysce motoru. Tím je vytvářen region stacionárního, 
laserem udržovaného plazmatu (LSP) o teplotě 15 000 K, který převádí energii do pohonné látky reverzním brzdným zá-
řením. – J. Palmer, Aerosol Lens, J. Optical Society of America, Vol. 73, p. 1568 ff, 1983; A. Mertogul and H. Krier; Two-temperature 
modeling of laser sustained hydrogen plasmas, Journal of Thermophysics and Heat Transfer, 8:781–790, 1994.

Radioizotopový Stirlingův motor – Radioaktivní rozpad plutonia poskytuje 0,5 kW tepelného výkonu na kilogram. Sto 
tun plutonia s využitím Stirlingova motoru pracujícího s 30procentní účinností vytváří 15 MW elektrického výkonu. 

Rankinův solárně-dynamický cyklus – Tato verze Rankinova tepelného stroje využívá dvě pracovní kapaliny: rtuť 
(o vysoké teplotě) a toluen (o středně vysoké teplotě). Rtuť je ohřívána slunečním koncentrátorem a její energie je poté 
předána toluenu ve výparníku. Celková účinnost (přeměny solární energie ve střídavý proud) činí 41%.
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Rankinův vícefázový cyklus – Tento tepelný stroj s uzavřeným cyklem je navržen na konverzi odpadního tepla brzdné-
ho záření na elektrickou energii. Nechtěné záření je absorbováno a ionizuje vysokoteplotní pracovní kapalinu. Dvě krou-
tivé elektromagnetické síly, které jsou vzájemně mimo fázi, vytvářejí víry, jež axiálně i radiálně expandují ionizovaný plyn. 
Síla F = q (v Å~ B) podélně expanduje a ochlazuje plyn a magnetická síla F = i (L Å~ B) převádí jeho energii na vícefázový 
elektrický systém, ve kterém je elektřina získávána pomocí usměrňovačů. Vír se tudíž chová jako magnetohydrodynamická 
(MHD) turbína extrahující tepelnou energii v cyklu podobném generátoru MHD Rankinova cyklu. Deklarovaná účinnost 
85 % téměř dosahující účinnosti ideálního Carnotova cyklu, což je pro uzavřený cyklus neslýchaná hodnota, nebyla nikdy 
demonstrována. 15 % tepla přechází do tepelného výměníku a nakonec do radiátoru. Vstupní teplota 4 000 K generuje 60 
MW elektrického výkonu a vyžaduje 600 K radiátor o ploše 1,5 m2. – Moacir Ferreira Jr. 

Setrvačníkový kompulzátor – Nízkohustotní disk roztočený ve vakuu na 80 000 ot/min dokáže uchovat značné množ-
ství energie díky svému momentu hybnosti. Představený generátor zahrnuje dva 2,5tunové setrvačníky, každý o průměru 
1,5 m a tloušťce 1,2 m, vyrobený z grafitu a vyztužený uhlíkovými vlákny. Setrvačníky jsou roztočeny na společné hřídeli 
uložené v supravodivých magnetických ložiscích z oxidu mědi s yttriem a baryem (YBCO). Systém zahrnuje rektifikační, 
filtrační a inverzní elektroniku stejně jako tlumení vibrací hřídele založené na fuzzy logice. Jako zdroj energie slouží kom-
pulzátor (kompenzovaný pulzní alternátor). Maximální skladovatelná energie je 200 GJ se špičkovým zatížením 600 MWe. 
Poměr výkonu k hmotnosti je 7,6 kW/kg a poměr energie k hmotnosti je 2,5 MJ/kg.
Solární Stirlingův motor – Strilingův cyklus využívá uzavřený cyklus pístového motoru a vysokotlaký plyn coby pracov-
ní médium – často se jedná o vodík nebo helium. Plyn přitom může být zahřát sluneční nebo jadernou energií. Principem 
práce motoru je komprese pracovního média na chladné straně stroje a jeho expanze na opačné horké straně, což vede 
k přeměně tepla na rotační pohyb. Představený Stirlingův konvertor typu Beta s jedním válcem je pro kosmické aplikace 
ideální, neboť nedochází k jeho opotřebovávání. Stirlingův motor ohřátý slunečním zrcadlem o průměru 425 m může ve 
vzdálenosti 1 au od Slunce generovat 60 MWe střídavého proudu. V případě použití uhlíkových kompozitů může horká 
strana dosahovat teploty 2 000 K a stroj účinnosti 30 %. Tato účinnost překonává všechny ostatní tepelné stroje. 

Supravodivý adduktor – Energie může být indukčně skladována v magnetických polích cívek ochlazených na supra- 
vodivé teploty. Toroidní tvar snižuje vnější magnetické síly a redukuje velikost potřebné mechanické podpůrné konstruk-
ce. 25tunový adduktor o objemu 150 metrů krychlových dokáže v magnetickém poli o indukci 10 T uložit 6 GJ energie. 
Poměr energie k objemu je tedy 40 MJ/m3 při 60 MWe. – Kamiyama, 1994. 

Termoelektrický nanokompozit – Prochází-li elektrický proud spojem mezi dvěma kovy, vytváří se na horním spoji 
teplo, které je spodním spojem absorbováno, což je známo jako termoelektrický jev (také Peltier-Seebeckův jev). Bezroz-
měrová hodnota účinnosti známá jako standardizované (ZT) skóre odráží celkovou účinnost, kdy 1 je standardem většiny 
sloučenin a 4 je na úrovni mechanických zařízení. Nanokompozity, zejména ytterbium, oxidy typu perovskitu, křemíkem 
a germaniem dopované fullereny a sloučeniny mědi a hliníku při teplotách blížících se 1 400 K prokázaly možnost dosáh-
nout standardizovaného skóre většího než 5. Komplexní semi-organické kvazikrystaly mohou dosáhnout standardizova-
ného skóre nad 20 a tím účinnosti větší než 90 %. Termoelektrický jev může být také využit opačně k přeměně odpadního 
tepla na elektrickou energii. Poměr hmotnosti k ploše je 34 kg/m2 při 1 275 K. – L. Su, Y. Gan, Advances in Thermoelectric 
Energy Conversion Nanocomposites, 2011. 

Termofotovoltaika – Solární termofotovoltaický (TPV) systém zahrnuje jak fotovoltaický, tak termoelektrický element, 
takže může být napájen jak světlem, tak teplem. Fotovoltaický element je tvořen konvertorem na bázi absolutně černého 
tělesa, infračervenými retroreflektivními filtry a monolitickými dvojcestnými dvojterminálovými TPV usměrňovači: GaSb 
(horní fotočlánek)/InGaAsSb (spodní fotočlánek). Termoelektrický element má tři nanovrstvy: germanid křemíku (SiGe), 
tellurid olovnatý (PbTe) a tellurid bismutitý (Bi2Te3). Je-li systém ve vzdálenosti 1 au od Slunce vybaven lehkým slunečním 
koncentrátorem o průměru 300 m, solární termofotovoltaika generuje 60 MWe stejnosměrného proudu. Se zdrojem tepla 
o teplotě 1 800 K je dosaženo jak vysoké účinnosti (62 %), tak vysoké hustoty výstupního výkonu (asi 2 W/cm2). Poměr 
hmotnosti k ploše je 1 kg/m2 a poměr hmotnosti k výkonu je 1 400 kg/MW elektrické energie. – Sang Choi, Nano-BEAMS 
Lab, NASA Langley Research Center, 2003.

Vodíkový JTEC – Většina tepelných strojů využívá Stirlingův, Braytonův nebo Rankinův cyklus pracující mezi horkým 
a chladným zdrojem. Jedná se o mechanická zařízení využívající oběh kapaliny a písty či turbíny k převodu energie 
s typickou účinností kolem 30%. Naproti tomu JTEC (Johnsonův termoelektrický konvertor) generuje elektrickou energii 
bez jakýchkoliv pohyblivých součástí a s účinností okolo 60 %. Generátor JTEC využívá elektrochemického potenciálu 
tlaku vodíku aplikovaného napříč protonově vodivou membránou (PCM). Na straně PCM s vysokým tlakem je oxidován 
vodík, což vede k produkci protonů a elektronů. Rozdíl v tlacích nutí protony k průchodu membránou, v důsledku čehož 
vedou elektrody elektrony ke spotřebiči. Na straně membrány s nízkým tlakem jsou protony redukovány pomocí elek-
tronů a znovu z nich vzniká plynný vodík. Protonově vodivá membrána a dvojice elektrod vytvářejí membránovo-elek-
trodovou jednotku (MEA) podobnou těm v palivových článcích. JTEC využívá dvou těchto jednotek, jednu napojenou 
na vysokoteplotní zdroj (až 1 400 K) a druhou na nízkoteplotní radiátor. Vodík uvnitř generátoru cirkuluje mezi dvěma 
membránovo-elektrodovými jednotkami pomocí regeneračního tepelného výměníku s protiproudem. – Lonnie Johnson, 
www.johnsonems.com

Z-pinch mikroštěpení – Elektrodynamická zéta komprese (Z-pinch) může být využita pro generování kritického množ-
ství hmoty pro jaderné exploze s velmi malým výkonem. Tyto detonace mohou být využity pro generování pulzní energie 
nebo tahu. Ke snížení požadovaného kompresního poměru je používán exotický štěpný materiál (245Cm). Exploze každé 
jaderné nálože s malou energií (335 GJ) nabíjí a vypařuje sadu převodního vedení užívaného buďto pro nabuzení další 
vysokoproudé Z-pinch komprese, nebo banky ultrakondenzátorů vylepšených nanotrubičkami. Každá exploze využívá 
40 g curia (Cm) coby štěpného materiálu a 60 g berylia jakožto reflektoru. Jako emitor neutronů je použita DT dioda. My-
larové převodní vedení má hmotnost 15 kg a po každém cyklu musí být obnoveno. Představená konstrukce je navržena 
k explozím každých 5,5 minuty, což odpovídá ekvivalentu 1 000 MWt. Je-li generátor využit pro generování tahu, poskytu-
je 7,7 kN při specifickém impulsu 17 000 s. – Ralph Ewig & Dana Andrews, Mini-MagOrion Micro Fission Powered Orion Rocket, 
Andrews Space & Technology, 2002.
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Z6. Karty reaktorů
Reaktory získávají tepelnou energii z paliva, kterým je nejčastěji štěpné nebo fúzní palivo. Tato energie může být využita 
pro pohon, rafinaci nebo výrobu elektřiny. Konstrukce reaktorů často do značné míry ovlivňuje potřeba minimalizace 
odpadního tepla. Existují tři podtypy reaktorů: stacionární, explozivní a exotické. Stacionární reaktory jsou ve své pod-
statě komory, v nichž probíhají nejčistší ustálené reakce – buďto aneutronická fúze, jejíž produkty mohou být směřovány 
magnetickými poli, nebo štěpení, jehož „špinavější“ produkty mohou být eliminovány chlazením s otevřeným cyklem. 
Explozivní reaktory zažehávají palivo nacházející se mimo kosmickou loď a usměrňují nabité reakční produkty pomocí 
magnetické nebo ablativní trysky za účelem získání energie nebo tahu. Klíčovou myšlenkou této konstrukce je, že externí 
reakce umožňuje odvod všech nežádoucích neutronů a gama záření do okolního vesmíru bez ohrožení součástí kosmic-
ké lodě a vytváření nadměrného odpadního tepla. Exotické reaktory obsahují katalyzátory sloužící jako iniciátory štěpné 
nebo fúzní reakce.

Dmuchavková macronová fúze – „Dmuchavkový“ částicový urychlovač se skládá z generátoru protonového paprsku 
a sady elektrostatických čoček oddělených záporně nabitými prstenci. Každá ze stovek radiofrekvenčních magnetrono-
vých dutin v protonovém generátoru předává energii 2,68 μJ při frekvenci 1 GHz; tím vzniká proud protonů o hodnotě 
134 kA. Nízká energetická hustota paprsku (10 keV) znamená, že je nutné jej zaostřovat pomocí čočky. Výsledná hustota 
proudu paprsku (74,5 kA/m2) se nachází značně pod Child-Languirovou mezí. Tento proud se chová jako ventilová tyč 
tlačící a urychlující macron (mikroskopická částice urychlená na vysokou rychlost) zvětšený pomocí chemické depozice 
z plynné fáze na průměr půl milimetru. Jeho nabitím mikrojehlovými elektrodami na vnitřní gradient napětí 1000 MV/m je 
získána účinná elektrostatická odpudivá oblast o rozloze 35,7 mm2. 250 metrů dlouhý urychlovač urychlí macron na 
1 000 km/s během půl sekundy. Macron dopadne na terčík deuterium-tritiového (D-T) ledu uložený ve větším množství 
helium-deuteriového (3He-D) paliva a slouží jako rychlý systém zážehu zmíněného paliva. Rázová vlna dopadu je pro zá-
žeh D-T fúze mnohem účinnější než laserová ablace; je vyžadována energie 0,67 MJ (což odpovídá projektilu o hmotnosti 
1,34 mg). Je zažehnuto 0,5 mg D-T paliva, čímž je zahájena fúze 10 mg 3He-D paliva. Výsledkem je exploze o energii 667 
MJ a Q faktoru 1 000. Tato energie je z 80 % tvořena nabitými částicemi, z nichž polovina je zachycena hemisférickou mag-
netickou tryskou. Veškeré zbývající produkty (0,2 %; neutrony a rentgenové záření v poměru 1:1) jsou uvolněny do okolní-
ho kosmu. Jelikož je výstupní rychlost spalin (11 000 km/s) až příliš vysoká pro meziplanetární lety, je fúzní palivo obaleno 
třígramovou obálkou lithiové pohonné látky o tloušťce 8,4 mm s otvorem pro vstup macronu. Ta absorbuje 5 % energie 
neutronů a veškerou energii nabitých částic. Tím je snížena užitečná energetická hustota fúzní reakce ze 44,8 TJ/kg na 178 
GJ/kg za současného zvýšení molární hmotnosti vznikajícího plazmatu z 2,5 g/mol na 7 g/mol. Výsledná výstupní rychlost 
spalin klesne (44,8/0,178)0,5*(7/2,5)0,5 = 26,5krát. Při frekvenci 3 Hz jsou generovány 2 GW tepelného výkonu. Magnetohyd-
rodynamický sběr v trysce je pak využit pro výrobu 2,3 MW elektrické energie pohánějící magnetrony. Hmotnost trubice 
urychlovače je 13 tun, další 3 tuny váží generátor protonů a 2 tuny tryska. – Y. Nakao, Ignition and Burn Properties of DT/D 
3 He Fuel for Fast-Ignition Inertial Confinement Fusion, 2009; Malik K. (Matterbeam), 2019.

Fotonová Lyman-alfa past – Tato výrobna antihmoty využívá 200 GeV urychlovač protonů ke srážkám soustavy něko-
lika tenkých terčíků obklopených širokým úhlovým polem čoček. Při výkonu 0,2 MW a proudu 3,2 μA se jeden z deseti 
protonů stane antiprotonem. Antiprotonová sprcha je zachycena pozitrony, přičemž vzniká nejprve atomární a poté 
molekulární antivodík. Tento proces je stonásobně zesílen optickým laserem, jehož paprsek putuje proti směru pohybu 
antiprotonů a pozitronů, jak je ukázáno na obrázku. Paprsek antihmoty je ochlazen radiofrekvenčním kvadrupólovým 
(RFQ) zpomalovačem, zachycen laserovými paprsky na čáře vodíku Lyman-alfa a podrážděn, aby vytvořil ledovou kouli ve 
fotonové Lyman-alfa pasti. Ledová koule narůstá do nabitého mikrokrystalu levitujícího vlivem elektrostatických sil. Tep-
lota je lasery udržována pod 1 K za účelem udržení nízkého sublimačního tlaku. Energie nevyužitého unikajícího proudu 
protonů je recyklována magnetohydrodynamickým (MHD) obohacováním uranu. Sluneční energie je získána solárně 
buzenými jodovými lasery. Rychlost výroby antihmoty je 10 μg za rok. 

Gravitací řízená mikrofiltrace antihmoty – Bude-li nalezen levný způsob výroby antihmoty, bude skladována jako 
levitující antivodíkový led. Několik mikrogramů antihmoty bude ze zásobníku odděleno využitím ultrafialového záření 
pro odstranění pozitronů a následným urychlením antiprotonů pomocí elektrických polí. Jeden pulz 5 μg paliva (3×1018 
antiprotonů) se poté v magnetické nádobě srazí s 60 g pohonné látky v podobě těžkého kovu (9×1024 atomů olova nebo 
ochuzeného uranu). Každý antiproton anihiluje s protonem nebo neutronem v jádru těžkého atomu. Využití těžkých kovů 
pomáhá potlačit produkci neutrálních pionů a gama záření vlivem absorpce uvnitř štěpeného jádra. Je-li namísto těžkého 
kovu použit regolit, intenzita gama záření se ztrojnásobní, což vyžaduje mnohem více chlazení. Každý pulz generuje 900 MJ 
energie a při pulzní frekvenci 1 Hz je dosaženo tepelného výkonu 900 MW. V porovnání s fúzí vyžadují antihmotové raketové 
pohony magnetická pole s vyšší indukcí k zajištění adekvátního zapouzdření: 16 T v nádobě a 50 T v hrdle. Po 7 ms, kdy 
plazma dosáhne teploty 6 keV (70 milionů K) a tlaku 350 atm, je pole uvolněno, aby mohlo plazma uniknout. V porovnání 
s fúzí je ztraceno více výkonu vlivem brzdného rentgenového záření vznikajícího při vysokých teplotách a tlacích. Kromě 
toho musí být rychle uvolněny krátkodobě nabité produkty antiprotonových reakcí (nabité piony a miony), aby se zabránilo 
vzrůstajícím ztrátám výkonu skrze neobnovitelná neutrina. Zhruba třetina energie reakce je coby rentgenové záření a proud 
neutronů zastavena tepelnými štíty (část zachyceného tepla je možné využít v Braytonově cyklu). Další třetina unikne ve 
formě neutrin a poslední třetina je přeměněna v magnetohydrodynamické (MHD) trysce na tah nebo elektrickou energii. 
Při použití uranu 238U je reakce podpořena jeho štěpením. Je-li komora naplněna D-T plazmatem, je reakce dále podpořena 
fúzní energií generovanou anihilujícími miony. Pokud je komora obalena vrstvou thoria, neutrony z D-T fúze obohacují uran, 
který dále podporuje reakci. – D. L. Morgan, Concepts for the Design of an Antimatter Annihilation Rocket, J. British Interplanetary 
Soc. 35, 1982. (Pro použití v této hře jsem za účelem udržení hmotnosti radiátorů v rozumných mezích snížil frekvenci pulzu ze 60 Hz 
na 2 Hz.); Robert L. Forward, Antiproton Annihilation Propulsion, University of Dayton, 1985.

H-6Li fúzor – Farnsworthův-Bussardův fúzor se skládá v podstatě pouze ze dvou nabitých soustředných koulí nacházejí-
cích se ve vakuové komoře a produkuje fúzi díky inerciálnímu elektrostatickému udržování. Z vnější obálky (katody) jsou 
emitovány elektrony, které jsou směřovány k centrální anodě, kterou je tzv. elektrická mříž. Mříž je dutou koulí spletené 
drátové sítě, jejíž jednotlivé elementy jsou magneticky stíněny, aby do nich nenarážely elektrony. Namísto toho prolétnou 
skrz a u středu oscilují tam a zpět, čímž vytvářejí hlubokou elektrostatickou past na zachycení iontů lithia 6Li a vodíku, které 
tvoří fúzní palivo. Při průměru mříže jeden metr a spotřebě paliva 7 mg/s poskytuje fúzní energie 360 MW tepelného vý-
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konu. Polovina tohoto výkonu je emitována jako brzdné rentgenové záření, které musí být zachyceno lithiovým tepelným 
strojem. Druhá polovina je tvořena izotopy helia (3He a 4He) o teplotě asi 8 MeV. Celková účinnost je 36 %. Jelikož jsou oba 
produkty dvakrát nabité, elektrické pole o intenzitě 4 MeV je zpomalí a z každého extrahuje dva elektrony, čímž vytvoří 
18ampérový proud s extrémně vysokým napětím. Emitor elektronů využívající tuto energii o 4 milionech voltů generuje 
elektrony s relativistickými rychlostmi. Takový paprsek se v kosmu rychle rozptyluje, není-li neutralizován pozitrony nebo 
konvertován na laserový paprsek na volných elektronech. – R. W. Bussard and L. W. Jameson, Inertia-Electrostatic-Fusion 
Propulsion Spectrum: Air-Breathing to Interstellar Flight, Journal of Propulsion and Power, v. 11, no. 2, pp. 365–372. (Philo Farns-
worth, syn farmáře, který vynalezl televizi, strávil svá poslední léta v osamělé snaze o dosažení vyrovnané fúze pomocí svých ne-
smírně levných fúzorů. Jeho nápady se díky doktoru Bussardovi těší renesanci a fungující fúzní reaktory se objevují na středoškol-
ských vědeckých výstavách. Na základě teorie omezeného výkonu fúzoru jsem zmenšil Bussardův návrh z 10 GW na 720 MW.)

H-B fúze pístového plazmoidu – Práce tohoto fúzního motoru je srovnatelná s funkcí spalovacího motoru. Palivo 
určené ke spalování představují 25miligramové pelety dekaboranu (B10H14), které jsou při pokojové teplotě v pevném 
skupenství. V poli s reverzní kofigurací jsou pak magneticky konvertovány na borovodíkový plazmoid a vpravovány do 
kompresní/spalovací komory. Kompresní cyklus je poháněn pístovým pouzdrem vázaným na 100 kHz axiální magnetické 
pole. Tento cyklus zažehává plazmoid při 300 keV. Pouzdrové plazma tvořící píst obsahuje lithium, vodu nebo pohon-
nou látku získanou těžbou atmosféry. Po ohřátí na extrémní teplotu jsou jak produkty fúze, tak pohonná látka pouzdra 
expandovány magnetickou tryskou za zisku elektrické energie nebo tahu. Elektrická energie pro kompresi je generována 
magnetohydrodynamickými (MHD) cívkami z výstupního proudu spalin. Vysoká energetická hustota, přímá vazba pohon-
né látky, magnetická izolace a malý fúzní zisk umožňují mnohem menší hmotnost reaktoru, než jaká bývá běžná 
u jiných magneticky udržovaných systémů, jakými jsou například sférické tokamaky. Při využití chlazení s otevřeným cyk-
lem a atmosférického sání může být poměr tahu k hmotnosti natolik výhodný, že umožní verzi s ramjetovým motorem 
dosáhnout oběžné dráhy z povrchu Země. Ačkoli je borovodíková (H-B) fúze aneutronická, kolizemi mezi ionty a elektrony 
se ztrácí polovina energie brzdným rentgenovým zářením. Pouzdro fungující jako chladivo s otevřeným cyklem zachycuje 
mnoho z těchto rentgenových paprsků, což zvyšuje tepelnou účinnost na 85 %. Při 100 kHz a 2,5 kg/s a s celkovou účin-
ností 65 % jsou generovány 3 GW tepelného výkonu. – John Slough, „Earth to Orbit based on a Reciprocating Plasma Liner, 
Compression of Fusion Plasmoids“, University of Washington, 2007. 

Kolizní D-T fúze – Návrh této fúze využívá dvou elektromagnetických děl, z nichž každé urychluje 10gramový projektil 
fúzního paliva na rychlost 20 km/s, což je při současné stupňované kompresi dost na vytvoření podmínek pro fúzi v oka-
mžiku kolize. Projektil se skládá ze tří elementů: ze 100 nm tenké čelní desky ze zlata, z komory obsahující plynnou směs 
deuteria, tritia a vodíku a z pevného „chvostu“. Při kolizi se zlatá čelní deska vypaří, přičemž se kinetická energie s 10% účin-
ností mění na energii tepelnou. Teplo vyzářené dopadem zvýší teplotu plynné směsi (1 % hmotnosti projektilu) na 
3,125 milionů K. To stotisíckrát snižuje požadavky na tlak požadovaný pro zážeh fúze. Setrvačnost pevného chvostu stlačí 
směs deuteria s tritiem na úroveň tlaku 80 milionů atmosfér dostačujícího pro zapálení fúze. Při 6,6procentním vyhořívání 
paliva generuje každá kolize 4,5 GJ fúzní energie. Ačkoliv je fúze deuteria s tritiem (D-T) nejsnáze dosažitelná, je také jed-
nou z „nejšpinavějších“ – asi 80 % výstupní energie je generováno ve formě neutronů o energii 14 MeV, což je typ energie 
obvykle končící jako odpadní teplo. Kolize probíhá pod přikrývkou tvořenou polokoulí z polyetylenu o poloměru 5 cm, 
která absorbuje 98 % neutronů. Po absorpci poloviny fúzní energie (2,3 GJ) pak může být tato polokoule buďto magneto-
hydrodynamicky zachycena pro zisk energie, nebo vypuzena coby pohonná látka. Jelikož se jedná o externí kolizi, druhá 
polovina energie uniká do okolního kosmu. Polyetylen přetvořený na plazma má tepelnou kapacitu 4,67 J/(g·K), tudíž jeho 
teplota narůstá na 2 miliony K. V magnetické trysce se pak s 85procentní účinností mění na proud spalin o rychlosti 
80 km/s a tahu 5,5 kN. Elektromagnetická děla s 16procentní účinností vyžadují na každý impuls energii 10 MJ; faktor Q je 
roven 230. Tato energie je magnetohydrodynamicky získána z pohonné látky a uložena v superkondenzátorech. 
– Malik K. (Matterbeam), 2016.

Kovový vodík – Tlak o hodnotě 25 GPa nezbytný pro existenci kovového vodíku může být významně snížen jednak do-
pováním lithiem a také jeho uzavřením uvnitř kryogenicky zmraženého pevného vodíku. Silan (SiH4) tvoří subkrystalickou 
mřížku kovového vodíku i při mírném tlaku. Metalizace deuteria je jednodušší než metalizace vodíku, jelikož vyžaduje 
o třetinu menší tlak a pevného deuteria bylo dosaženo při pokojové teplotě. Je-li metastabilní krystalická mřížka kovové-
ho vodíku zahřáta nad 1 000 K při tlaku 4 MPa, metastabilita se rozpadá a krystalická mřížka vodíku je rekombinována na 
plynný vodík, čímž je uvolněno 216 MJ/kg (směs kapalného kyslíku a vodíku má hustotu energie 10 MJ/kg). Čistě kovový 
vodík může dosáhnout specifického impulsu 1 700 s. To by však znamenalo teplotu v komoře reaktoru dosahující 6 000 K. 
Proto je reaktor chlazen vodíkem na mnohem střídmější teploty, které zajišťují specifický impuls 1 100 s. – I. Silvera, J. Cole, 
Metallic hydrogen: the most powerful rocket fuel yet to exist, 2010; Ranga Dias, Isaac Silvera, Observation of the Wigner-Hunting-
ton transition to metelic hydrogen, 2017. 

Magneto-inerciální D-D fúze – Teoreticky může být deuteriové palivo stlačeno do fúzních podmínek implodující 
kovovou vložkou, je-li imploze rovnoměrná, intenzivní a vysoce přesná. Potlačuje-li velké magnetické pole přenos tepla, 
stane se implodující síla natolik malou, že lze použít magnetickou implozi. Kovová schránka může být následně použita 
jako pohonná látka. Oscilující kompresní cívka magneticky imploduje plazmatickou vložku za účelem přivedení cílového 
plazmoidu s reverzní konfigurací pole do fúzních podmínek. Vratná povaha tohoto procesu také přímo poskytuje účinnou 
elektrickou energii potřebnou pro tvorbu a zahřátí cílového plazmoidu. Při použití napařovaných lithiových vložek je opa-
kovací frekvence rovna 0,1 Hz a je získán tepelný výkon 510 MW při Q faktoru 200. Pro zahájení celého procesu je použit 
350 kW solárně napájený iniciátor. – John Slough, MSNW, 2012. 

Minimagnetosféra Paulovy pasti – Přirozené kosmické prostředí může být využito jako nízkoenergetický akumulátor 
pro skladování širokého spektra exotických částic včetně antihmoty. Toto zařízení přeměňuje kosmickou loď na Bussardův 
ramjet (třebaže takový, který získává z okolí spíše palivo než pohonnou látku, což je mnohem jednodušší). Sběrné „zaříze-
ní“ mající podobu stokilometrové magnetické bubliny nazývané „minimagnetosféra“ je nafouknuto vodivým ionizovaným 
plynem nebo plazmatem. Siločáry jsou generovány palubními selenoidy nabíjenými 3 kW fotovoltaickým systémem. 
Ionty, jež z plazmatu unikají, jsou doplňovány z heliového rezervoáru. Siločáry minimagnetosféry směřují sluneční vítr na 
terčík z těžkého kovu. Výsledná sprcha fotonů a párů částic a antičástic obsahuje malý podíl (< 5 %) protonových-antipro-
tonových párů stejně jako dalších exotických částic. Ty jsou magneticky soustředěny, rozděleny a ochlazeny s využitím 
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magnetickými písty 
pracujícími při frekvenci 100 
kHz zahřáty na 300 keV.
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podmínek implodující lithiovou 
vložkou.
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Výkon: 510 MWt  
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Vodík přechází do atomární kovové 
fáze v metastabilním stavu při tlaku 
převyšujícím 200 GPa. Je-li 
spalován, uvolňuje 216 MJ/kg
(v porovnání s 10 MJ/kg u směsi H
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radiační štít

reflektor

plénum

plénum

Lavalova
dýza

s expanzním
poměrem 100:1

kapalný
vodík

Vodíkové chladivo štěpného reaktoru 
jaderného termálního raketového 
motoru je uvolňováno jako pohonná 
látka nebo recirkulováno za účelem 
výroby elektrické energie.

Výkon: 550 MWt
Účinnost: 70 %
Tah: 84 kN
Isp: 900 s
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laserového čerpování a radiofrekvenčních polí a spolu s pozitrony uloženy v nízkoenergetické antiprotonové Paulově 
pasti (viz obrázek). Neutrální antivodík a další exotické částice kondenzují ve formě elektrostaticky suspendovaných 
ledových pelet. Za rok je vyrobeno jen několik mikrogramů tohoto antihmotového ledu, a to při hustotách dosahujících 
1023 atomů/cm3. Minimagnetosféra se navíc může chovat jako plachetnice a s pomocí slunečního větru generovat tah. – 
Robert M. Zubrin, The use of magnetic sails to escape from low earth orbit, Journal of the British Interplanetary Society, Vol. 46, 
pp. 3-10, 1993. 

NERVA – Jedná se o štěpný reaktor chlazený vodíkem. Ten může být buďto uvolňován tryskou coby pohonná látka 
s otevřeným chladicím cyklem nebo je termodynamickým cyklem regenerován zpět pro výrobu elektrické energie. 
Potrubí s chladivem obklopené palivovými tyčemi a neutronovým reflektorem (oxidem berylnatým) prochází z jednoho 
konce reaktoru na druhý. Palivové tyče jsou vyrobeny z vysokoteplotních cermetů (keramicko-kovové kompozity), které si 
spolehlivě zachovávají své pevné skupenství i přes dlouhou provozní dobu při teplotách v komoře dosahujících 3 100 K. 
Za předpokládaného použití vodíkové pohonné látky poskytuje reaktor výkon 340 MW/m3, tah 84 kN a specifický impuls 
900 s při účinnosti 70 %. – Altseimer a kol. Operating Characteristics and Requirements for the NERVA Flight Engine, AIAA Paper 
70-676, June 1970.

Past volných radikálů vodíku – Volné radikály jsou jednotlivé atomy prvků, které běžně vytvářejí molekuly. Volný radikál 
vodíku má oproti jeho molekule (H2) poloviční hmotnost, a pokud je použit jako pohonná látka termodynamického rake-
tového motoru, zdvojnásobí jeho specifický impuls. Pokud je rekombinován, poměr jeho energie k hmotnosti (218 MJ/kg) 
poskytuje teoretický specifický impuls 2 130 s. Monoatomický vodík je vyráběn bombardováním pevné mřížky molekul H2 
částicemi, ochlazen ultrafialovým laserovým čerpováním a nakonec zachycen při ultrachladných teplotách jako Bose-
ho-Einsteinův kondenzát. Volný radikál vodíku je uzavřen v Pritchardově-Ioffeově pasti, aby zůstal jeho spin uspořádaný. 
Vodík je udržován interakcí jaderného magnetického momentu s nehomogenním magnetickým polem. Hustota pasti je 
větší než 1014 atomů/cm3 (mnohem větší než u Penningových pastí). Polarizace spinového vektoru zvyšuje kolizní průřez 
fúzní reaktivity těžkého vodíku o 50 %, což zvyšuje jeho použitelnost jako fúzní palivo, přičemž volné radikály nejsou 
depolarizovány ionizací ani srážkami atomů.

Penningova past – Exotické palivo vyrobené v supravodivém urychlovači může být ochlazeno radiofrekvenčním 
kvadrupólem, uloženo a transportováno do Penningovy pasti o objemu jednoho litru. Tisíc takových pastí, každá 
o hmotnosti 80 kg, by například zadrželo 1017 antiprotonů (140 ng), což je dostatek paliva pro delta-v 100 km/s. Mezi další 
použitelná paliva patří metastabilní helium, ultrachladné neutrony a volné radikály vodíku. Penningova past využívá pro 
uskladnění částic kombinaci laserového chlazení a elektromagnetických polí. Každá past je schopna zadržet více částic 
(1014) než Paulova past, a navíc také nevyužívá dynamická radiofrekvenční pole, jež mohou zachycené palivo zahřívat. 
Limitující Brillouinův faktor pro Penningovu past je 1011 antiprotonů na cm3. 

Pozitroniová nádoba – Pozitronium (Ps) skládající se z elektronu a pozitronu je nejmenším možným „atomem“, jehož 
oba komponenty jsou velmi lehkými leptony bez další vnitřní struktury. Hmotnost jednoho atomu pozitronia je rovna 1,82 
× 10-30 kg v porovnání s hmotností jednoho atomu vodíku, která činí 1,67 × 10-27 kg. V závislosti na orientaci spinu může 
mít parapozitronium životnost 0,125 ns, zatímco ortopozitronium 142 ns; poté dojde k jejich rozkladu na dva, respektive 
tři gama fotony. Pozitronium může být stabilizováno zafixováním elektronu a pozitronu v magnetickém poli, zatímco orto-
gonální elektrické pole atom roztáhne na délku až 400 nm. To zvětší potenciálovou bariéru, kterou musí leptony překonat, 
aby došlo k jejich vzájemné anihilaci, což zvýší jejich životnost na více než rok. Pozitroniový paprsek je vytvořen dopadem 
paprsku pozitronů na wolframový terčík s účinností 10-5. Samotné pozitrony jsou vyráběny přirozeným rozpadem izotopu 
sodíku 22Na, jehož poločas rozpadu je 2,6 roku, a produktem tohoto rozpadu je gama foton, pozitron a izotop neonu 22Ne. 
Sodík 22Na je produkován rozpuštěním protony ozařovaného hliníku v sodíkem obohacené soli kyseliny chlorovodíkové. 
Výsledný pozitronový paprsek je stabilizován elektromagnetickým polem a směřován do nanočipů o rozměrech 
1 cm × 1 cm × 11 μm složených z kvantových teček, přičemž každá kvantová tečka dokáže v potenciálových jámách 
zachytit až 1 000 atomů pozitronia. Na každém čipu tak může být uloženo až 1011 atomů pozitronia, jež jsou skladovány 
při teplotě 25 mK. Při plné kapacitě může být vyrobeno a skladováno až 15 miliard čipů. Vzhledem k povaze výroby a skla-
dování však bohužel není možná rapidní explozivní anihilace. Namísto ní musí být energie uvolňována ustálenou rychlostí 
pomocí excitace ultrafialovými lasery. – Edwards K., Propulsion and Power with Positrons, 2004, Ackermann J., Schertzer J., 
Schmelcher P., Long-lived states of Positronium in Crossed Electric and Magnetic Fields, 1997.

Projekt Orion – Tato proslulá technologie převádí impulsy malých jaderných detonací na tah. Malé směrové nálože mají 
každá hmotnost 250 kg (včetně pohonné látky) a energii čtvrtiny kilotuny TNT (1 TJ). Štěpným materiálem je curium 245Cu 
s kritickou hmotností 4 kg obklopené beryliovým reflektorem. Měkké rentgenové záření, ultrafialové záření a plazma 
z externí exploze vypaří a stlačí pohonnou látku natolik, že je při dosahované teplotě 67 000 K pro explozivní energii vyso-
ce nepropustná. Pohonná látka, kterou je směs vody, dusíku a vodíku, narazí do „trysky“ odrazného plátu, který může být 
buďto pevný, nebo magnetický. Zde představený pevný plát se směrem k okrajům zužuje, aby byla zachována konstantní 
rychlost plátu daná větším přenosem hybnosti v jeho středu. Tlak na plát dosahuje v jeho středu hodnoty 690 MPa. Rázo-
vá vlna je absorbována soustavou pneumatických válců následovaných plynovými písty s frekvencí tlumení nastavenou 
na maximální frekvenci detonací, což je jednou za 30 sekund. To odpovídá 33 GW explozivní energie, ze které je 6,5 % 
využito pro tah. Systém tlumení a absorpčního plátu zároveň dobře plní funkci štítu, je-li namířen směrem k nepříteli. 
– George Dyson, Henry Holt and Company, Project Orion, 2002. (Ve hře je klasický návrh Teda Taylora optimalizován pro nízko-
energetické exploze a specifický impuls 2 000 s.)

Projekt Valkýra – Tento antihmotový raketový pohon s paprskovým jádrem pro generování tahu využívá vysokoteplotní 
(100+ K) supravodivou magnetickou trysku k usměrňování nabitých pionů vznikajících anihilací stejného množství proto-
nů a antiprotonů. Tyto piony pohybující se téměř rychlostí světla urazí 21 metrů za 70 nanosekund, načež se rozpadnou 
na nabité miony a neutrina. Miony mohou rychlostí 0,995 c za 6,2 μs urazit dalších 1,85 kilometru, načež se rozpadnou na 
elektrony a pozitrony. Spolu s produkovanými nabitými piony se rychle rozpadají (během 60 nm) i neutrální piony, a to za 
vzniku gama záření o energii 200 MeV. Jádro reaktoru je vyrobeno tak propustné, jak to jen jde, aby umožnilo těmto gama 
paprskům uniknout do okolního kosmu. I přesto je zapotřebí značné množství radiátorů, aby vyzářily teplo absorbované 
stíněním magnetických cívek. Kritické komponenty (například posádka) musí být navíc umístěny desítky kilometrů daleko 
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Výkon: 300 MWt
Účinnost: 36 %
Tah: 2,7 kN
Isp: 8 000 s
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Proslulá technologie poháněná 
jadernými explozemi. Každá 250kg 
jaderná nálož obsahuje 4 kg curia 
245Cu.
Maximální frekvence detonací: 2/min
Účinnost: 6,5 %
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Výkon: 36 GWt (maximální)
Tah: 217 kN
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Anihilace protonů a antiprotonů 
vytváří 60 % nabitých pionů
a 40 % neutrálních pionů.
Frekvence: 250 EHz (1018 Hz)
Výkon: 75 GWt
Účinnost: 60 %
Tah: 563 kN
Isp: 16 000 s
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Vodíková pohonná látka je 
zahřívána tokem neutronů 
pulzního jaderného termálního 
raketového motoru (NTR), zatímco 
lithiový chladicí okruh odvádí 
energii štěpných fragmentů.
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Výkon: 22 GWt

Pulzní frekvence: 100 kHz
Účinnost: 63 %
Tah: 16 kN
Isp: 16 000 s

+ 0 _1
4

Reaktor

Pulzní štěpení NTR

C
X

09
0R

S

 

0
7

HMOTNOST
RADIAČNÍ
ODOLNOST



34 |  HIGH FRONTIER 4 | DODATEK

od tohoto reaktoru. Kvůli značným úsporám hmotnosti je z těchto důvodů užitečné zatížení připojeno pomocí lan pat-
řičné délky a namísto tlačení je taženo. Ve dvou třetinách délky lan je instalován wolframový radiační štít pro dodatečnou 
ochranu. V realizaci tohoto technologického návrhu je hlavním limitujícím faktorem produkce a skladování antihmoty. 
Avšak předpokládané škálování s ohledem na aktuální stav této technologie (či na herní stav 10 μg antihmoty za rok) 
umožní její využití při meziplanetárních misích. – Frisbee R., How to build an antimatter rocket for interstellar missions, 2003. 

Pulzní štěpení NTR – Tento jaderný termální raketový motor (NTR) využívá palivo ve formě pevných plátů, avšak na roz-
díl od ostatních příbuzných technologií pracuje v pulzním režimu namísto stacionárního. Tím pádem je namísto energie 
štěpných fragmentů využívána energie téměř všech rychlých neutronů. Intenzivní tok neutronů předává svou energii 
pohonné látce spíše kineticky než tepelně, čímž jí umožňuje zahřát se na vyšší teplotu než reaktor. Pohonná látka musí 
být vypuštěna tak rychle, jak je to jen možné (v řádu desítek milisekund), aby neztratila své teplo vyzařováním. Optické 
selektory nebo magnetická kola ovládající regulační tyče umožňují pracovat s frekvencí pulzů 10 kHz. Energie ze štěpných 
fragmentů (představující 95 % pulzní energie reaktoru) je nežádoucí a musí být neustále odváděna přídavným lithiovým 
chladicím systémem. Reaktor tedy vyžaduje velkou plochu pro přenos tepla, která je ochlazována radiátory. Tato nevýho-
da znamená, že využitelnost této technologie v roli mezihvězdného pohonu je sporná, a to i přes vysoký specifický impuls 
(8 000 s a více). – Francisco Arias, On the Use of a Pulsed Nuclear Thermal Rocket for Interplanetary Travel, 2016. 
Rubbiatron – Tento koncept je možné vnímat jako opak reaktoru NERVA v tom smyslu, že štěpící povrchová vrstva 
je ukládána zejména na vnitřní stěny komory. Tato velice tenká vrstva metastabilního izomeru americia 242mAm může 
být udržována při mírných teplotách, zatímco polovina štěpných fragmentů je tepelně stabilizována uvnitř nabuzené 
vodíkové pohonné látky. Nicméně druhá polovina fragmentů pronikajících do stěn musí být ochlazena a vyzářena. Hlavní 
výhodou je, že pohonná látka může dosáhnout vyšší teploty než pevné stěny reaktoru i při jednodušší a lehčí konstrukci 
pevného reaktoru v porovnání s NERVA. Jelikož americium 242mAm nikdy nemůže dosáhnout kritického množství, je pro 
iniciaci štěpení vyžadován externí zdroj neutronů ve formě protonového urychlovače s wolframovým terčíkem. 
– C. Rubbia, 1998; Czysz P. and Bruno C., Future Spacecraft Propulsion Systems, 2006. 

Štěpením podpořená inerciální D-T fúze – Hypotetický fúzně-štěpný reaktor může za účelem výroby elektrické 
energie využívat palivové pelety deuteria a tritia obklopené štěpnou obálkou thoria 232Th a produkovat dostatečně větší 
výstupní energii v porovnání se vstupní laserovou energií. Princip spočívá ve vyvolání inerciálně udržované fúze (ICF) v pa-
livových peletách, které působí jako vysoce koncentrovaný zdroj neutronů, jež následně přeměňují a štěpí vnější štěpnou 
obálku. – LLNL, 2008. http://nextbigfuture.com/2008/12/proposed-laser-ignition-fusionfission.html. 

Štěpný reaktor s kulovým ložem – Jedná se o plynově chlazený, grafitem tlumený jaderný reaktor využívající kulovité 
palivové pelety o velikosti tenisového míčku. Ty jsou vyrobeny z pyrolytického grafitu (který se chová jako moderátor) pro-
míchaného s tisícovkami mikročástic štěpného paliva (např. uranu 235U). V představeném reaktoru je společně umístěno 
2,7 milionu kulových pelet zajišťujících výstupní tepelný výkon 900 MW. Prostory mezi peletami v jádru reaktoru vytvářejí 
„potrubí“ pro chladicí médium, kterým je buďto pohonná látka, nebo inertní plynná směs helia a xenonu. Reaktor má dva 
pracovní režimy. Buďto může pracovat jako generátor produkující 240 MW elektrického výkonu, nebo jako pohon s pev-
ným jádrem využívající vodík jako pohonnou látku a zároveň chladivo, a to se specifickým impulsem 1 000 s. Při použití 
v režimu pohonu poskytuje mírné zvýšení specifického impulsu, ale značný nárůst zrychlení oproti tradičním štěpným 
reaktorům. Díky vysoké teplotě (2 400 K) navíc umožňuje dosažení vysoké účinnosti (až 50 %).

Štěpný reaktor s transparentním jádrem – Většina štěpných reaktorů se vyhýbá roztavení jádra, avšak reaktor s plyn-
ným jádrem (VCR) pracuje při takových teplotách (25 000 K), že se jeho jádro vypařuje. Při těchto teplotách spadá většina 
emitovaného elektromagnetického záření do tvrdé ultrafialové části spektra. Nádoba pro toto záření vyrobená 
z vnitřně chlazeného silikagelu nepropustí ven plynný fluorid uranový (UF6) – na rozdíl od záření štěpné reakce. Pracovní 
tlak je 1 000 atm. Kondenzaci paliva fluoridu uranového na chladných stěnách brání pole vírového proudění vytvořené 
tangenciálním vstřikováním plynného neonu na vnitřní průhlednou stěnu nádoby. V režimu generátoru je ultrafialové 
záření využíváno pro fotovoltaiku, která vyrábí elektrickou energii. V režimu pohonu ohřívá ultrafialové záření vodíkovou 
pohonnou látku, která uniká tryskou se specifickým impulsem 2 000 s. 

Tlakovodní reaktor se superkritickou vodou – Superkritický stav je takový, ve kterém neexistuje rozdíl mezi plynným 
a kapalným skupenstvím látky. Superkritická voda je využívána jako pracovní kapalina v generátorech 4. generace, 
kterým pomáhá dosahovat vyšší tepelné účinnosti v porovnání s jinými reaktory využívajícími lehkou vodu. Tento reaktor 
eliminuje potřebu recirkulace, tlakování, tryskových čerpadel, parních generátorů, parních separátorů a vysoušečů, čímž 
je celý systém zjednodušen a klesají nároky na objem tlakových nádob. Charakteristika přenosu tepla superkritické vody 
je vhodná pro výrobu elektrické energie (s účinností 44,8 %), ne už však příliš pro generování tahu. Může být také využita 
jako plodící materiál pro thorium a izotopy aktinoidů s dlouhou životností. Jádro reaktoru pracuje při tlaku 25 MPa 
s tolerancí až 27,5 MPa. Voda o teplotě 550 K je do reaktoru čerpána rychlostí 527 l/s a opouští jej zahřátá na teplotu 
770 K, což odpovídá 1 GW tepelného výkonu. Taková teplota je pro generování tahu příliš nízká. Jádro se skládá ze 40 
montáží, kde 16 palivových tyčí obklopuje vodní nádrž ze slitiny zirkonia obsahující grafitové regulační tyče potažené 
milimetrovou vrstvou yttriem stabilizovaného oxidu zirkoničitého. Většinu hmotnosti reaktoru představuje vysokotlaká 
nádoba se stěnami z vysoce kvalitní oceli o tloušťce 25 cm, které však mají tu výhodu, že snižují potřebné radiační stínění. 
– Buongiorno J., Swindeman R. et al., Supercritical Water Reactor (SCWR) Survey of Material Experience and R&D Needs to Assess 
Viability, 2003. Zmenšeno na 80 tun a 1 GWt. 

Tokamaková D-T fúze – Ze všech fúzních reakcí je nejsnáze dosažitelná fúze izotopů vodíku, nazývaných deuterium 
a tritium (D-T fúze). Jedná se o tzv. „špinavou“ reakci – pouze 20 % výstupní energie totiž zahrnuje nabité alfa částice, které 
mohou být odchylovačem magneticky extrahovány pro získání tahu nebo elektrické energie. Zbylá energie (neutrony, 
brzdné záření a cyklotronové záření) musí být zachycena obklopující vrstvou chladného a hustého lithiového plazmatu. 
Zahřáté lithium je buďto vstřikováno do trysky jakožto chladivo otevřeného cyklu, nebo recirkulováno skrze tepelný stroj (pro 
generování energie nutné pro napájení mikrovlnného ohřívače plazmatu). Představený fúzní reaktor využívá magnetické 
udržení. Toroidní tokamak využívá pro vytvoření magnetického pole o indukci 30 T osm poloidálních supravodivých cívek 
vážících 22 tun s výztuhami a neutronovým stíněním. Pulzní D-T plazma s proudem v řádu desítek megaampérů je ohřáto 
mikrovlnnými nebo kolidujícími paprsky o výkonu 50 MW na 20 keV. Q faktor je 40. Zařízení s uzavřenými magnetickými 
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poli, jako jsou tokamaky, se mohou vznítit a spálit. V takovém případě Q faktor narůstá do nekonečna a mikrovlnné ohřívání 
nadále není potřeba. Nicméně jelikož je vznícení inherentně nestabilní (jakmile k němu dojde, plazma se začne rapidně 
ohřívat), je reaktor udržován lehce pod zápalným bodem. Palivo je doplňováno rychlostí 24 mg/s přifukováním plynu, jež 
udržuje iontovou hustotu plazmatu na 5×1020 iontů/m3 a tlak na 26 atm. Při hustotě tepelného výkonu 250 MW/m3 čelí 
první lithiem chlazená stěna neutronovému zatížení 1 MW/m2 a radiačnímu zatížení 5 MW/m2. Pokročilejší vírové modely, 
které odstraňují první stěnu, oddělují horké fúzní palivo od chladného lithiového plazmatu vířením směsi. Tepelná účinnost 
je v režimu s otevřeným cyklem rovna 50 %. – Borowski, Dudzinski, and Juhasz, A Spherical Torus Nuclear Fusion Reactor Space 
Propulsion Vehicle Concept for Fast Interplanetary Travel, Williams, Lewis Research Center, 1998. (Tokamak použitý v High Frontier je 
menší variantou méně pokročilé Lewisovy konstrukce. Jelikož namísto helia 3He využívá deuterium s tritiem, vyžaduje mnohem více 
radiátorů a chlazení s otevřeným cyklem.)

Ultrachladné neutrony – Neutrony jsou obvykle nestabilní částice s poločasem rozpadu 12 minut. Má se za to, že 
pokud budou polarizovány a extrémně ochlazeny (za pomocí vibrátorů nebo turbín), aby vytvořily dineutrony nebo 
tetraneutrony, budou stabilní a skladovatelné v nádobách s absolutní vnitřní odrazivostí potažených odrazivou vrstvou 
diamantového uhlíku. Následkem svého pomalého pohybu mají ultrachladné neutrony obrovskou kvantovou mechanic-
kou vlnovou délku (typicky 0,4 μm při rychlosti 1 m/s), a proto mohou spontánně iniciovat štěpné reakce, jako je štěpení 
uranu 235U nebo lithia 6Li. Je-li zdrojem neutronů neutronový reaktor, musí být neutrony chlazeny ze 2 MeV na 2 meV za 
využití těžké vody jako moderátoru a dále pak ještě ochlazeny turbínou na 0,2 IeV.

Zrcadlová 3He-D fúze – Helium 3He je izotopem helia a deuterium (D) je izotopem vodíku. Fúze helia 3He s deuteriem je 
kvalitnější než fúze deuteria s tritiem, jelikož téměř veškerá fúzní energie (na rozdíl od 20 % u D-T fúze) je uložena 
v plazmatu ve formě rychlých nabitých částic. Magnetické nádoby s lineární geometrií (namísto toroidní), jako jsou napří-
klad ustálené zrcadlové buňky, dosahují lepších poměrů tlaku plazmatu k magnetickému tlaku (ß > 30 %) a vyšších hustot 
energie potřebných pro dosažení vysoké pracovní teploty (50 keV) 3He-D fúze. Představený návrh zrcadlového systému je 
trubicí supravodivých magnetických cívek o indukci 11 T se škrticími cívkami na koncích pro zrcadlový odraz. Hmotnost 
magnetů je 12 tun a dalších 24 tun přidává 60centimetrová vrstva radiačního stínění a chlazení. Zrcadlová buňka má 
nízké radiační ztráty (20 % brzdné záření, 3 % neutronů) v porovnání se ztrátami na jejích koncích (77 % rychlými nabitými 
částicemi). Tyto ztráty omezují Q faktor a zabraňují zapálení. (Pro pohon to není problém, jelikož pro získání tahu není 
nutné dosažení rovnováhy. Plazma je udržováno ve stabilní energetické rovnováze neustálým ohřevem pomocnými mik-
rovlnami.) Q faktor může být vylepšen tandemovým uspořádáním: seřazením identických zrcadlových buněk za sebe tak, 
aby se ztráty jedné uplatnily jako zisky druhé. Částice opouštějící jeden konec buňky mohou být přímo magnetohydrody-
namicky (MHD) přeměněny na výkon a částice opouštějící opačný konec mohou pomocí magnetické trubice expandovat 
a vytvářet tah. Zrcadla vylepšená vírovou technologií, nazývaná zrcadla s reverzním polem, zavádějí azimutální proud 
elektronů, který vytváří natolik silný komponent koloidálního magnetického pole, že je schopen obrátit polaritu magne-
tické indukce podél válcové osy. Tím se vytváří horký kompaktní toroid, který jednak zabrání koncovým ztrátám a také 
čtyřnásobně zvýší teplotu plazmatu (na 2,5 keV), což odpovídá specifickému impulsu 32 000 s. Zrcadlové buňky, stejně 
jako všechna magnetická fúzní zařízení, mohou snadno zvýšit svůj tah využitím chlazení s otevřeným cyklem. 
– M. J. Schaffer, Considerations for Steady-State FRC-Based Fusion Space Propulsion, General Atomics Project 4437, Dec 2000.

Z7. Karty radiátorů
Každá kosmická loď či stanice hromadí odpadní teplo ze slunečního světla, obytných modulů, reaktorů a motorů. Bez 
vhodné planety či její atmosféry neexistuje jiný způsob, jak se tohoto tepla zbavit, než radiace. Selžou-li radiátory, kosmic-
ká loď se dříve či později přehřeje. Vyzářené odpadní teplo = (emisivita) × (plocha radiátoru) × (Stefanova-Boltzmannova 
konstanta) × (teplota)4. Jelikož velikost radiátoru klesá se čtvrtou mocninou vyzařované teploty, zdvojnásobení této 
teploty (řekněme z 1 000 K na 2 000 K) znamená, že pro stejnou účinnost je potřeba osmkrát menší radiátor. Obdobně 
je možné stejným radiátorem vyzářit osmkrát více odpadního tepla, pracuje-li s dvakrát vyšší teplotou. Má-li odpadní 
teplo příliš nízkou teplotu, je zapotřebí elektrických tepelných čerpadel k jejímu zvýšení na teplotu radiátorů ve hře, která 
se pohybuje okolo 1 200 K. Současná tepelná čerpadla si dokážou poradit s 0,5 MW/t. V opačném případě byste čelili 
radiátorům o rozloze mnoha hektarů, které by byly zapotřebí k vyzáření „vlažného“ odpadního tepla. Gigawattové pohony 
ve hře používají pokročilejší radiátory, které pracují s vyšší teplotou okolo 1 427 K na rozdíl od 1 200 K použitých u mega-
wattových pohonů. To znamená, že každý therm vyzářeného tepla u gigawattových pohonů představuje dvojnásobek 
tepelného výkonu oproti megawattovému pohonu: 240 MWt namísto 120 MWt. Radiátory chladící terawattové pohony 
pracují při ještě vyšší teplotě, konkrétně 2 000 K, což představuje 960 MWt vyzářeného tepelného výkonu na každý therm. 
V tomto případě se celá kosmická loď kromě tepelně izolovaného užitečného zatížení rozžhaví doběla.

Cínové kapičky – Atomizace zvětšuje plochu povrchu, jehož prostřednictvím může kapalina ztrácet teplo. Horká pracovní 
kapalina rozstřikovaná do kosmu jako jemný proud submilimetrových kapiček tak snadno ztrácí teplo radiací. Ochlazené 
kapičky jsou opětovně zachyceny a recyklovány zpět do tepelného výměníku. Je-li jako pracovní kapalina použit cín, je mi-
nimalizována hmotnost v poměru na vyzářené teplo, což umožňuje chlazení srovnatelné s hodnotou 120 MWt na therm ve 
hře. Nízká emisivita kapalného cínu (0,043) je zvýšena smícháním s uhlíkovou černí, která se rozprostře na povrchu kapiček. 
Ztrátám z odpařování je zabráněno uzavřením radiátoru do mikrometrového plastového filmu, jenž je schopen vyzařovat 
v rozsahu 2 až 20 μm (infračervené pásmo). Takovýto film plní svou funkci i v případě opakovaného poškození mikromete-
oroidy. Ilustrace ukazuje trojúhelníkový tvar proudu kapalných kapiček. Kolektor umístěný v konvergenčním bodu plochy 
kapiček k jejich zachycení využívá odstředivou sílu. Kapičky mají v průměru 50 μm a jsou od sebe navzájem vzdáleny 250 μm, 
přičemž jejich emisivita je 0,2 (po přidání uhlíkové černě). Plocha kapiček je 150 m dlouhá, široká 62 m na straně generátoru 
a 2,6 m na straně kolektoru, její účinná vyzařovací plocha tak činí 411 m2. Kapičky jsou rozstřikovány s teplotou 1 030 K 
a poté 9 sekund putují vakuem, čímž získají průměrnou účinnou teplotu 400 K. Poměr hmotnosti k ploše je 9,9 kg/m2 

a poměr výkonu k hmotnosti je 0,034 kW/kg (hodnota je zdvojnásobena oproti údajům ve zdrojové literatuře vzhledem 
k proporčním úpravám). Nízká emisivita omezuje účinnost radiátoru v oblastech s vyšším tokem slunečního záření. – Natio-
nal Academy of Sciences. Proceedings of a Symposium Advanced Compact Reactor Systems, 1982; W. Chung, Droplet Heat Radiator; 
K. Alan White, Liquid Droplet Radiator Development Status, Lewis Research Center, 1987. 
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Kapičky roztaveného železa po 
ochlazení v otevřeném kosmu 
získají zpět své magnetické 
vlastnosti, což umožňuje jejich 
magnetický sběr.
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Ačkoliv se nejedná o radiátor, je 
tento selenoid průchozí pro brzdné 
rentgenové záření emitované 
mnoha plazmaty, čímž mu 
umožňuje uniknout do okolního 
kosmu.
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Reaktor s magnety stíněnými 
dielektrickými zrcadly z vrstev telluru, 
karbidu boru a karbidu wolframu.
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Curieův bod – Feromagnetický materiál zahřátý nad Curieovu teplotu ztrácí své feromagnetické vlastnosti. Jsou-li 
roztavené kapičky takovéto látky uvolněny do kosmu, vyzařují teplo a tuhnou. Jakmile se opět dostanou pod Curieův bod, 
získají zpět své magnetické vlastnosti a mohou být pomocí magnetického pole sesbírány sběračem a navráceny do te-
pelného výměníku. Hmotnost systému s výkonem 120 MW pracujícího při teplotě 1 200 K zahrnuje 13tunový magnetický 
tepelný výměník a rotační elektromagnet na 25metrovém ramenu pro sběr feromagnetického prachu plus 7 tun prachu 
rozprašovaného do spirálního disku o průměru 27 metrů (35 kg/m2). Obvyklým chladicím médiem je železný prach, jehož 
Curieův bod je 1 043 K a který lze jednoduše těžit magnetickým zpracováním regolitu.

Dielektrické rentgenové okno – Fúze využívaná pro pohon dbá na účinné zbavení se produktů fúze coby pohonné 
látky spíše než na maximalizaci vyráběné energie nebo Q faktor. Aneutronická paliva preferovaná pro pohony bohužel 
emitují značné množství brzdného záření (rentgenové paprsky generované „zpomalením“ elektronů). Například magne-
ticky udržený fúzní reaktor spalující helium 3He s deuteriem emituje více než 16 % své energie ve formě rentgenových 
paprsků o energii 100 keV. U fúze vodíku s borem je to 63 % a 300 keV. Takové rentgenové záření je snadno absorbováno 
a přeměněno na teplo méně než milimetrovou vrstvou oceli, což zvyšuje tepelné namáhání kosmické lodi. Dielektrický 
transparentní reaktor se tomuto jevu vyhýbá tím, že pracuje s plazmatem o vyšší teplotě a udržuje je spíše magnetickými 
poli než pevnými stěnami, což radiaci umožňuje volně uniknout do kosmu. Vysokoteplotní supravodivé magnety reaktoru 
a tryska jsou proti rentgenovému záření chráněny dielektrickými zrcadly z vrstev telluru, karbidu wolframu a polymerů. 
Odrazivost několikavrstvého tenkého filmu může být extrémně vysoká, jsou-li vrstvy tvořeny páry dielektrik s nízkou 
absorbancí. Prototypy vyrobené v MIT (Massachusettský technologický institut) odrážejí 99 % dopadajícího světla při ma-
ximálním poměru výkonu k ploše 3 MW/m2 a hmotnosti k ploše 1 600 kg/m2. Zbývající 1 % odpadního tepla je odvedeno 
lithiovým chladivem a vyzářeno radiátory nebo chladicím systémem s otevřeným cyklem. Část omezená Carnotovým 
cyklem je recyklována v tepelném stroji (např. lithiová turbína) a pohání zapalovače. – Ken Rachocki, LANL, 2006.

Elektrostatická membrána – Tento koncept pro odstraňování přebytečného tepla, jenž je také nazýván „radiátor s 
kapalnou plochou“, udržuje vyzařující kapalinu uvnitř průhledné obálky. Skládá se z rotujícího membránového disku 
nafouknutého plynem o nízkém tlaku a dále z elektrostaticky řízeného chladicího média obíhajícího po vnitřním povrchu 
disku. Při teplotě 1 000 K má vrstva tohoto média tloušťku pouhých 300 μm a jeho optická emisivita je rovna 0,85. Ke 
snížení tlaku pod tenkým filmem chladiva je použito elektrického pole, čímž je zabráněno únikům chladicího média skrz 
otvory membrány. Poměr hmotnosti k ploše membrány činí 4,3 kg/m2.

ETHER – U radiátorů využívajících kapalné chladivo ve formě kapiček rozptýlených ve vakuu dochází ke ztrátám vlivem 
odpařování. Prachové radiátory se tomuto jevu snaží vyhnout tím, že používají pevné prachové částice. Jsou-li tyto částice 
elektrostaticky nabity, jak tomu bývá u radiátoru ETHER (Electrostatic Thermal Energy Radiator), jsou ovlivňovány silo-
čarami vytvořenými generátorem a také povrchy jeho kolektorů. Má-li kosmická loď opačný náboj než nabité prachové 
částice radiátoru, vykonává prach oběh po eliptické dráze. Částice, které vyzařují teplo, musí být nabity na 10-14 coulombů, 
aby bylo zabráněno jejich neutralizaci slunečním větrem. Prach vyzařuje při teplotě 1 200 K při poměru hmotnosti k ploše 
71 kg/m2. – Prenger 1982.

Filamenty uhlíkových nanotrubiček – Odpadního tepla je možné zbavit se pohybem tisíců smyček flexibilních uhlíko-
vých nanotrubiček o průměru 1 mm, které toto teplo vyzáří, načež se vrátí do tepelného výměníku. Vlákna vyrobená z uh-
líkových nanotrubiček jsou těmi nejpevnějšími známými s navrhovanou pevností v tahu okolo 70 % teoretické hodnoty 
100 GPa. Pohybující se filamenty (vlákna) jsou zahřáty přímým kontaktem s molybdenovým bubnem naplněným pracovní 
kapalinou, na který jsou navinuty. Poté jsou odstředivou silou rotací nataženy do okolního kosmu do vzdálenosti 70 m. 
Jejich rychlost se liší podle vyzařované teploty (od 273 K do 1 300 K). Smyčky jsou pleteny tak, aby se předešlo bodovému 
selhání vlivem mikrometeoroidů. Každý prvek je tepelně zpracován při teplotě 3 300 K, aby byla grafitizací (2 500 W/mK) 
zvýšena jeho tepelná vodivost. Na jeden therm vyzářeného tepelného výkonu je potřeba asi 12 000 takových filamentů, 
přičemž každý z nich má hmotnost 77 g, opouští molybdenový buben rychlostí 100 m/s a o pár sekund později se vrací 
zpět. – Richard J. Flaherty, Heat-transfer and Weight Analysis of a Moving-Belt Radiator System for Waste Rejection in Space, 
Lewis Research Center, Cleveland, Ohio, 1964.

Grafenové rentgenové zrcadlo – Neuskutečněným snem v oblasti fúzní energie je lehké rentgenové zrcadlo schopné 
odrážet brzdné záření zpět do jádra fúzního reaktoru. Jednou z jeho hypotetických podob je grafen na nanofilmu iridia 
111Ir s aktivní odezvou. Na rozhraní grafenových krystalů je pomocí Braggovy difrakce vytvořeno rentgenové stojaté 
vlnění. To je periodické a roviny krystalových mřížek iridia 111Ir pod grafenovou vrstvou jsou od sebe vzdáleny 0,3 nm. Při 
skenování se v závislosti na energii paprsku díky Braggově difrakci posouvají maxima stojatého vlnění o polovinu vzdále-
nosti rovin krystalových mřížek. Atomy vystavené maximu pole stojatého vlnění jsou silně fotoexcitovány. Monitorování 
fotoelektronového signálu párem strukturovaných laserů umožňuje řízení s aktivní odezvou. Ačkoliv samotné zrcadlo není 
radiátorem, teplota tání grafenu je 4 900 K (nejvyšší známá teplota tání v přírodě), což umožňuje vysokoteplotní chlazení. 
Odražené rentgenové paprsky navíc dramaticky snižují celkové množství odpadního tepla. Zrcadlo pracuje s maximálním 
poměrem výkonu k ploše 2 MW/m2 a hmotnosti k ploše 320 kg/m2. – Shu Nie et al., Sandia National Laboratories, 2011.

Hula hoop – Přímým přenosem tepla na dvě diskovité obruče ve tvaru mezikruží se radiátor Hula hoop vyhýbá nehospo-
dárnostem, které trápí kapalinové radiátory. Kromě toho je tato konstrukce odolná proti nárazům mikrometeoroidů 
a nepřátelským útokům. Každá obruč má v průměru 100 m, je vyrobena ze spletených cermetů (keramicko-kovových 
kompozitů) potažených grafitem a v tepelném výměníku je lubrikována sulfidem wolframičitým (WS2). Při pracovní teplo-
tě 1 300 K má Hula hoop poměr hmotnosti k ploše 33 kg/m2. – Tato konstrukce byla navržena Philem Eklundem.

Hyperdiamantová tepelná trubice – Tepelná trubice s indiem coby pracovní kapalinou pracuje mezi 2 000 a 3 000 K, což 
je více než u jakéhokoliv jiného kovu. Nicméně vysoká teplota platí i pro spodní limit její funkčnosti a v ideálním případě by 
neměla klesnout pod 2 353 K (bod varu india při tlaku 1 atm). Kromě toho je indium atraktivní také pro svůj velmi nízký bod 
tuhnutí. Nicméně díky své vysoké korozivitě je indium jako pracovní kapalina ignorováno. Při teplotách blížících se 3 000 K by 
fungoval pouze systém využívající uhlíkové stěny a wolframový knot. V zobrazené variantě jsou stěny vyrobeny z takzvaného 
hyperdiamantu (ADNR – Aggregated Diamond Nanorod), což je nejtvrdší známý materiál vyrobený kompresí fullerenů. Hy-
perdiamant dokáže ustát tlak 491 GPa, a je tedy tvrdší a méně stlačitelný než diamant a také vykazuje vyšší snášenlivost proti 
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opotřebení. V adiabatické sekci se jako izolace používá uhlíkový aerogel. Vzhledem ke krátké životnosti tepelné trubice 
(~2 200 h či 3 měsíce) je k dispozici několik náhradních trubic a zablokované trubice jsou automaticky vyměňovány monito-
rujícími roboty. Poměr hmotnosti k ploše činí při zahrnutí náhradních tepelných trubic a opravářského systému 275 kg/m2.

Lithiový fontánový chladič – Ve snaze o odstranění stěn radiátoru rozstřikuje konstrukce fontánového chladiče chla-
divo před zrychlující kosmické plavidlo; chladivo je v otevřeném kosmu ochlazeno a následně sbíráno zpět záchytem do 
sběrného trychtýře. Chladivem je kapalný kov, například lithium dopované nanočásticemi boru. Tímto způsobem může 
vzniknout chladicí médium s vlastnostmi na půli cesty mezi borem s vysokým bodem varu a lithiem s vysokou tepelnou 
vodivostí a nízkou hustotou. Pro zlepšení nízké emisivity kapalných kovů může být potřeba dopovat tuto směs také uhlí-
kem. Lithium při ohřevu z 50 K na 1 800 K prochází dvěma změnami skupenství. 

Magnetokalorický chladič – Magnetický chladič využívá magnetokalorického jevu, což je schopnost některých mate-
riálů pohlcovat či vydávat teplo při změně vnějšího magnetického pole. Často se využívá u kryogenních chladičů. Externí 
magnetické pole je propojeno s tepelným zdrojem, čímž je snížena celková entropie a dojde k vyzáření tepla. Ačkoliv se 
zpravidla používá gadolinium, mnohé krystaly nových komplexních slitin prokázaly 2–3× silnější magnetokalorický jev 
(zvaný také obří magnetokalorický jev) při teplotách přesahujících 350 K v polích o indukci v rozmezí 1–15 T. Tento jev 
umožňuje dosáhnout většího tepelného vyzařování než u pasivního ideálního absolutně černého tělesa. Takové slitiny 
mohou být využity jako vedení pro odvod tepla z povrchu kosmických lodí a ultratenkých žeber radiátorů. Poměr hmot-
nosti k ploše je 0,9 kg/m2 vyjímaje 450 K zdroj energie odvádějící 2,3× více než absolutně černé těleso. – V. K. Pecharsky, 
K. A. Gschneidner, Advanced Materials for Magnetic Cooling, 2007; S. Jeppesen, Magnetocaloric Materials, 2008.

Marangoniho efekt – Ve stavu mikrogravitace dokáže gradient povrchového napětí řídit procesy mikrorafinace nebo 
vytvořit tepelné čerpadlo bez jakýchkoliv pohyblivých součástí. Tento jev, nazývaný Marangoniho efekt, převádí kapalinu 
z oblasti s vysokým povrchovým napětím do oblasti, v níž je povrchové napětí nižší. Bubliny radiátoru pracující při 1 300 K 
mají poměr hmotnosti k ploše 24 kg/m2. – G. Harry Stine, The Third Industrial Revolution, 1979. 

Membránová bublina – Tento koncept vstřikuje horké chladicí médium do rotující membrány ve tvaru bubliny. Kapalné 
chladivo se do okruhu vrací díky odstředivé síle. Membrána je vyrobena v kosmu z uhlíkových nanotrubiček, tkaných cer-
metů (keramicko-kovových kompozitů) nebo jiných pokročilých materiálů. Dvoufázová pracovní kapalina (horká kapalina 
nebo plyn) je odstředivou silou tlačena do membrány bubliny, odkud je rozstřikována na její vnitřní povrch. Vnitřní povrch 
bubliny je tedy namočen a pracovní kapalina po něm díky odstředivé síle stéká k jejímu rovníkovému obvodu. Tam je po-
mocí čerpadel extrahována z bubliny a navrácena do chladicího okruhu. S tím, jak pracovní kapalina proudí po vnitřním 
povrchu bubliny, ztrácí své teplo tepelným vyzařováním z vnějšího povrchu bubliny. Poměr hmotnosti k ploše je 7 kg/m2 
a radiátor z jedné své strany vyzařuje při teplotě 950 K.

Mikrotrubicové pole – Technologie nanovýroby umožňuje vytvořit velká rovnoběžná pole trubic s velmi malým prů-
měrem sloužící jako vysoce účinné radiátory. Povrch radiátoru obsahuje silně oxidovanou kovovou slitinu s antikorozní 
odrazivou vrstvou platinové slitiny o tloušťce 100 nm. Pracovní kapalinou je vodík, jenž má nízké ztráty při oběhu a jednu 
z nejvyšších měrných tepelných kapacit. Kapalina proudí trubicemi při tlaku 0,1–1 MPa a předává většinu svého tepla 
stěnám trubic o tloušťce pouhých 0,2 mm, které je vyzáří. Takto tenké trubice mají poměr hmotnosti (včetně vodíku) 
k povrchu 34 kg/m2. Pracovní teplota, na které povrch trubic z titanové slitiny teplo vyzařuje, se pohybuje mezi 200 
a 1 000 K, je-li použita vysokoteplotní bariéra pro difuzi vodíku. Ochranu systému proti vyřazení mikrometeoroidy zajišťuje 
vysokorychlostní detekce úniků a izolační ventily ovládané nezávislým řídicím mikroprocesorem. Představená konstrukce 
je oběhovým systémem poháněným odpařovanou pracovní kapalinou. – F. David Doty, Gregory Hosford and Jonathan 
B. Spitzmesser, The Microtube-Strip Heat Exchanger--Space Power Applns. for Ultra-High Conductance Gas-Gas Exchangers, 
1990.

Molybdenová tepelná trubice s lithiem – Tepelná trubice rychle přenáší teplo z jednoho svého konce na druhý. 
Uvnitř izolované trubice se na jedné straně na horkém rozhraní mění pracovní kapalina na plyn, který přirozeně proudí 
a kondenzuje na druhé straně na studeném rozhraní. Kapalina se pak kapilárními silami přes knotovou vrstvu vrací zpět 
na horké rozhraní, kde se opět odpaří a cyklus se opakuje. U vysokoteplotních systémů bývá pracovní kapalinou lithium 
– měkký, stříbřitě bílý prvek, který je nejlehčím známým kovem. Molybdenové tepelné trubice obsahující lithium mohou 
pracovat při žhnoucí teplotě 1 700 K a vyzařovat tepelnou energii odpovídající čtyřnásobku povrchu Slunce. Poměr hmot-
nosti k ploše u tohoto radiátoru je 150 kg/m2. – David Poston, Institute for Space and Nuclear Power Studies at the University 
of New Mexico, 2000; M. El Genk, J. M. Tournier, Uses of Liquid-Metal and Water Heat Pipes in Space Reactor Power Systems, 2011. 

Okruh s kovovým (NaK) chladivem – Rankinův cyklus odpařování a kondenzace dokáže přenášet teplo s využitím 
kapalného kovu jako chladicího média, jež se odpaří při průchodu tepelným výměníkem napojeným na radiátor. Kapalný 
kov je při teplotách nacházejících se v blízkosti jeho bodu varu schopen vyzařovat teplo při téměř konstantní teplotě. 
Obvyklým chladivem je sodík nebo slitina sodík-draslík (NaK), jež má při tlaku 1,05 atm saturační teplotu téměř 1 200 K. 
Tepelné trubice jsou vyrobeny z oxidovaného hliníku nebo nerezové oceli a pracují při teplotách až 970 K a s emisivitou 
0,9. Půlmilimetrová tloušťka stěny trubice je kompromisem beroucím v úvahu poškození mikrometeoroidy. Každá trubice 
je ze stejného důvodu nezávislým elementem, tudíž poškození jedné z nich nezpůsobí selhání celého chladicího systému. 
Speciální molekulární kamery na pohyblivých teleskopických ramenech skenují případné úniky chladicího média. Při vyza-
řování tepla za teploty 970 K z obou stran má tento radiátor poměr hmotnosti k ploše 61 kg/m2 včetně pracovní kapaliny 
a tepelného výměníku.

Okruh s kovovým (LBE) chladivem – Pracovní kapalinou tohoto radiátoru je eutektikum olovo-bismut (LBE). Byť je tato 
slitina více korozivní než slitina sodík-draslík (NaK), a to zejména při teplotách nad 970 K, je zároveň stabilnější a dokáže 
tolerovat velké teplotní výkyvy. Přidáním bismutu do olova je za cenu zvýšené korozivity snížena jeho teplota tání a zá-
roveň tato slitina udržuje konstantní hustotu. Jako bonus navíc LBE výborně stíní gama záření (avšak pro částicové záření 
je transparentní). Slitina LBE jjiž byla podrobně zkoumána při teplotách pod 870 K, avšak při teplotách přesahujících 925 
K (kdy je životnost systému značně omezena korozí) jsou potřeba nerezové oceli nové generace. Při vyzařování z obou 
stran má tento radiátor při zahrnutí hmotnosti kapalné slitiny LBE, tepelného výměníku a potrubního vedení z nerezové 
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oceli poměr hmotnosti k ploše roven 56 kg/m2. Tepelný výměník spirálovitého tvaru představuje kompaktní konstrukci 
s vysokou účinností maximalizující kontakt mezi horkými a chladnými povrchy. Tato geometrie minimalizuje znečištění, 
se kterým se potýkají tepelné trubice. Příčinami jsou jednak nízký pokles tlaku a také fakt, že na znečištěném povrchu se 
lokálně zvyšuje rychlost, což vede k samočisticímu efektu.

Polarizátor spinu jaderného paliva – Fúze helia 3He s deuteriem (3He-D) trpí neduhy postranních reakcí, jako je D-D 
fúze, které zvyšují produkci neutronů. Spinová polarizace 3He-D a dalších aneutronických termonukleárních paliv nejenže 
potlačí postranní reakce, ale také zvýší reaktivitu těchto paliv. Polarizace je dosaženo kvantovým tunelováním skrz izolátor 
oxidu hořečnatého (MgO) do grafenu – uhlíkové vrstvy o tloušťce jednoho atomu, ve které jsou atomy uhlíku seřazeny do 
šestiúhelníkové formace. Grafen je extrémně silný a ohebný a vykazuje dobrou elektrickou vodivost, tepelnou odolnost 
a je jedním z nejlepších dosud známých materiálů, co se týče schopnosti transportu spinu při pokojové teplotě. Po 
kvantovém tunelování je palivo dále zpracováno radiofrekvenčním ozářením, katalytickou konverzí, molekulárním 
uspořádáním a žíhacími programy, načež je uskladněno a je s ním manipulováno při teplotách kapalného helia v pevném, 
kapalném i vysokohustotním plynném skupenství. Rychlé depolarizaci plazmatu je zabráněno potažením stěn reaktoru 
nekovovým prvkem s nízkým protonovým číslem, jehož rychlost depolarizace je větší než 1/s. – Roland Kawakami, Kawa-
kami Laboratories, UC Riverside, 2012.

Pulzující tepelná trubice – Pulzující tepelná trubice je novým konceptem v technologii tepelných trubic. Jedná se 
o uzavřený okruh meandrujících kapilár postrádající knotovou vrstvu, který pracuje jako nerovnovážné zařízení pro přenos 
tepla. Když je pracovní kapalina poprvé vpravena do vakuové trubice, přirozeně se zde vytvoří systém kapalných shluků 
a plynných bublin. Tepelná energie generuje pulzující pohyb, primárně poháněný povrchovým napětím a oscilující mezi 
kapalnými shluky a plynovými bublinami, což má za následek velice vysoký koeficient přenosu tepla na daný objem (pul-
zující tepelná trubice vody a mědi má kofecient 10, což je více než diamant). Pulzující tepelná trubice vykazuje lepší výkon 
v prostředí mikrogravitace než na Zemi. Měnící se vzdálenost mezi rovnoběžnými kanálky indukuje cirkulační proudění, 
které dále zvyšuje přenosovou kapacitu. Tato technologie však ještě musí být plně dopracována a optimalizována. V tom-
to případě je pracovní kapalinou draslík s diamantovými nanočásticemi (pro zvýšení tepelné vodivosti) proudící potrubím 
z uhlíkové oceli o průměru 0,7 m. Poměr hmotnosti k ploše je 35 kg/m2 a poměr výkonu k ploše je 212 kWt/m2.

Quova trubice – Tepelné trubice jsou zejména při větší délce omezeny v rychlosti přenosu tepla kvůli rychlosti proudění 
a dobou přechodu mezi kapalným a plynným skupenstvím pracovní kapaliny. Toto omezení dokáže obejít Quova trubice, 
kterou poprvé patentoval dr. Yu Zhi Qu v Číně roku 1989. Tato hermeticky uzavřená měděná trubice o tloušťce 0,9 mm 
obsahuje tři tenké vrstvy (8–12 μm) komplexních směsí chemikálií včetně více než tuctu různých kovů od sodíku a berylia 
po hliník a β-titan a jejich různé oxidy. Bráno směrem zevnitř obsahuje trubice antikorozní vrstvu, vrstvu aktivního přenosu 
tepla a vrstvu černého prachu. Aktivní vrstva urychluje molekulární oscilace a tření spojené s třetí vrstvou generující teplo. 
Jedná se o pevnolátkový (žádná pracovní kapalina) tepelný supravodič, který může bez gradientu fungovat napříč širokým 
spektrem teplot (více než 10 000× širším než stříbro a 100× širším než konvenční tepelné trubice). Jelikož je tepelná supra-
vodivost závislá na rovnoměrné distribuci vrstvy černého prachu a pevném hermetickém uzavření, je systém náchylný na 
zásahy mikrometeoroidů. Kratší potrubní vedení a redundantní systémy se musejí spoléhat na spojení pomocí uhlíkových 
kartáčů s nižší vodivostí. V důsledku toho je účinnost Quovy trubice silně závislá na celkových rozměrech zařízení. Poměr 
hmotnosti k ploše je při teplotě 630–650 K 7,2 kg/m2 s oscilací o frekvenci 280 MHz. Patent stanovuje, že může pracovat až 
do teploty 2 000 K, avšak zkoušky byly prováděny pouze v rozmezí 300–400 K. Jako rozumnou teplotu pro účely hry jsem 
zvolil 650 K, což je horní mez oscilací uvedená v patentu. – Y. Qu, Superconducting Heat Transfer Medium, U. S. Patent, 2005; 
J. B. Blackmon, S. F. Entrekin, Preliminary Results of an Experimental Investigation of the Qu Superconducting Heat Pipe, 2005.

Refluxní trubice s fluoridy – V porovnání s tepelnou trubicí, která pro návrat pracovní kapaliny používá kapilární prou-
dění, využívá refluxní trubice odstředivé zrychlení. Tento systém je odolnější než tepelné trubice, a to zejména tehdy, když 
je obalen vysokoteplotní tkaninou z uhlíkových vláken. Na rozdíl od kovů zvyšuje odolnost těchto kompozitů pracovní 
teplotu až na ~ 2 300 K. Jejich nevýhodou však je, že při vystavení vysokým dávkám záření degradují. Pracovní kapalinou 
jsou roztavené fluoridy – jediné chladicí medium (kromě vzácných plynů) kompatibilní s materiály na bázi uhlíku. Tento 
radiátor má při pracovní teplotě 1 100 K poměr hmotnosti k ploše 75 kg/m2. – Charles W. Forsberg, Oak Ridge National 
Laboratory, Proceedings of the Space Nuclear Conference 2005, San Diego, California, June 5–9, 2005.

Supratermální radiátor s fixovaným tokem – Různé konfigurace radiátorů využívají výhod překvapivých fyzikálních 
vlastností vysokoteplotních supravodičů fixujících magnetický tok. Tyto materiály odolávají pohybu vlivem magnetické-
ho pole, což umožňuje vytvoření stabilní formace jednotlivých elementů. Přitom není potřeba žádného řízení napájení 
ani zpětné vazby. Elementy, které vyzařují teplo, se vznášejí ve formaci fixovaného toku, fyzicky se nedotýkají, jsou však 
propojeny supratermální stuhou. Supratermální sloučeniny hypoteticky vedou teplo téměř bez odporu, stejně jako supra-
vodivé materiály vedou elektřinu. Povrchy elementů vyzařující teplo jsou tvořeny grafitovou pěnou, která má jak vysokou 
emisivitu (0,9), tak vysokou tepelnou vodivost (1 970 W/mK), je-li teplo vedeno ve směru rovnoběžném s krystalovými 
vrstvami. Při pracovní teplotě 928 K má supratermální radiátor poměr hmotnosti k ploše 17 kg/m2 a poměr výkonu k ploše 
76 kWt/m2. – Dr. Mason Peck, 2005.

Termochemický fontánový chladič – Zatímco latentní a praktické skladování tepla je dávno dobře známo, dlouhodo-
bé skladování energie ve formě termochemických vazeb ještě musí dosáhnout komerčního rozvoje. Stále je nutné vyřešit 
problémy zahrnující katalytické a objemové změny. V uvedeném příkladu absorbuje pevný heptahydrát síranu hořečnaté-
ho (MgSO4×7H2O) teplo, dokud nedosáhne teploty 395 K, načež molekula ztrácí vodu (její odpaření absorbuje 
1,1 MJ/g), která je následně recyklována. Pevný síran hořečnatý pokračuje v absorbování tepelné energie, dokud nedo-
sáhne teploty 1 470 K, při které se rozloží na oxid hořečnatý (MgO) a plynný oxid sírový (SO3) (absorbující 18 MJ/kg). Zbylý 
oxid hořečnatý je schopen absorbovat teplo ve grafitem potažené wolframové nádrži, dokud nedosáhne 3 100 K. Při 
využití tohoto systému dokáže 40 tun termochemického materiálu absorbovat špičkové zatížení 240 MWt po 150 minut. 
– A. H. Abedin, M. A. Rosen, A critical review of thermochemical energy storage systems, 2011; F. Barnes, J. Levine, Large Energy 
Storage Systems Handbook, 2011.

Oscilující kapalné shluky
a plynové bubliny účinně
přenášejí teplo.
Každý therm: 24 × 24 m
Teplota: 1 200 K

zdroj
teplaplnicí

ventil

plynová bublina

adiabatická sekce

ko
nd

en
zá

to
r

vý
pa

rn
ík

kapalný shluk

vý
pa

rn
ík

ko
nd

en
zá

to
r

chlad

chlad

teplo

Pulzující tepelná trubice

Radiátor

C
D

10
1R

M

 
2

1
1

HMOTNOST

1

RADIAČNÍ
ODOLNOST

HMOTNOST
RADIAČNÍ
ODOLNOST

Pevnolátková hermeticky 
uzavřená měděná 
supratermální trubice 
odvádí teplo.
Každý therm: 40 × 40 m
Teplota: 650 K stěna

trubice
(0,9 mm)zdroj

tepla

 antikorozní vrstva
(8–12 μm)

 černý prach
(8–12 μm) aktivní vrstva

(8–12 μm)

Quova trubice

Radiátor

C
D

10
3F

M

 
4

1
4

HMOTNOST

2

RADIAČNÍ
ODOLNOST

HMOTNOST
RADIAČNÍ
ODOLNOST

zdroj
tepla

vý
parn

ík

ko
nden

zá
to

r

povrch tkaný
z uhlíkových
kompozitů

titanová
vložka

odstř
ed

ivý
 návra

t �
uorid

u uh
lík

ov
á

že
br

a

Re�uxní trubice se 
otáčí, čímž žene 
pracovní kapalinu 
tvořenou roztavenými 
�uoridy.
Každý therm: 40 × 40 m
Teplota: 1 100 K

Refluxní trubice s fluoridy

Radiátor

C
D

09
6F

C

 
4

3
4

HMOTNOST

4

RADIAČNÍ
ODOLNOST

HMOTNOST
RADIAČNÍ
ODOLNOST

40tunový blok heptahydrátu síranu 
hořečnatého prochází při ohřevu na 
3 100 K změnami skupenství
a uloží 2,2 TJ tepelné energie.

zdroj
tepla

kondenzace
a recyklace

oxidu
sírového

(SO
3
)

kondenzace
a recyklace
vodní páry

grafitem
potažená

wolframová
nádrž

stínění

záchytné
magnety

Termochemický
fontánový chladič

Radiátor

C
D

10
2R

S

Po prvním použití 
otočte na lehkou 
stranu.

 
2

1
6

HMOTNOST

6

RADIAČNÍ
ODOLNOST

HMOTNOST
RADIAČNÍ
ODOLNOST

zdroj
tepla

vý
pa

ry
dr

as
lík

u

izo
la

ce

chladič titanové
žebro

knotová
vrstva

Odpařený draslík 
přenáší teplo titanovou 
tepelnou trubicí. 
Knotová vrstva navrací 
pracovní kapalinu 
kapilárami.
Každý therm:
28 × 28 m
Teplota: 1 100 K
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fixovaného toku 

propojená 
supratermální 

stuhou
elementy 

supravodivé 
grafitové pěny

Různé konfigurace radiátorů 
využívají supravodivé elementy 
ve formaci fixovaného 
magnetického toku.
Každý therm: 40 × 40 m
Teplota: 928 K

Supratermální radiátor 
s fixovaným tokem
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Titanová tepelná trubice s draslíkem – Tepelné trubice pracující na základě Rankinova cyklu vypařování a kondenzace 
využívá jako chladivo kovové výpary, které jsou zkapalněny při průchodu tepelným výměníkem napojeným na radiátor. 
Kapalný kov je při teplotách nacházejících se v blízkosti jeho bodu varu schopen vyzařovat teplo při téměř konstantní 
teplotě. Trubice je vyrobena z titanu vyztuženého karbidem křemíku (SiC) nebo ze superslitiny fungující až do teploty 
1 100 K, přičemž pracovní kapalinou je draslík. Trubice je pokryta lehkou tepelně vodivou uhlíkovou pěnou, která ji chrání 
před kosmickým smetím a zároveň převádí teplo do žeber radiátoru. Celkový poměr hmotnosti k ploše je 100 kg/m2.
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