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Визначено залежність інтенсивності вторинного космічного випроміню-

вання від атмосферного тиску та температури для періоду мінімальних 

атмосферних збурень у місті Рівному. Обчислено барометричний та тем-

пературний коефіцієнти. 

Ключові слова: мюон, атмосферний тиск, вторинне космічне випромі-

нювання.  

 

Определена зависимость интенсивности вторичного космического излу-

чения от атмосферного давления и температуры для периода минималь-

ных атмосферных возмущений в городе Ровно. Вычислены барометри-

ческий и температурный коэффициенты. 

Ключевые слова: мюон, атмосферное давление, вторичное космическое 

излучение.  

 

The article presents dependence of intensity of the second space radiation on 

atmospheric pressure and temperature for the period of minimum 

atmospheric indignations in town Rivne. Barometric and temperature 

coefficients are calculated. 

Keywords: muon, atmospheric pressure, second space radiation. 

 

Моніторинг небезпечних атмосферних явищ, таких як грози і урагани, є 

важливим і актуальним завданням. Контроль грозової активності, що прово-

диться традиційними методами, вимагає значного збільшення кількості ме-

теостанцій і обслуговуючого персоналу. З іншого боку, супутникові спосте-

реження поки що не в змозі неперервно контролювати рівень грозової актив-

ності в певному регіоні, особливо якщо його розміри невеликі. Тому в даний 

час розробляється новий підхід до моніторингу процесів в атмосфері за до-

помогою детекторів, чутливих до вторинної компоненти космічного випро-

мінювання (КВ) [1]. 

Аналіз останніх досліджень. Складовою космічних променів є елемента-

рні частинки з високою проникаючою здатністю, потік яких формується у 

верхніх шарах атмосфери під дією первинного КВ і чутливий до змін основ-
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них термодинамічних параметрів атмосфери [2]. Тому будь-які збурення в 

атмосфері модулюють потік цих частинок на поверхні Землі, що дає можли-

вість досліджувати ці збурення за допомогою різноманітних детекторів вто-

ринного космічного випромінювання. 

В даний час вивчення впливу атмосферних явищ на флуктуації космічних 

променів проводиться по всьому світу мережею спеціальних станцій непере-

рвної реєстрації, що існує поряд зі службою Сонця, мережею магнітних обсе-

рваторій та інших подібних систем неперервного спостереження. Зокрема, в 

Науково-дослідного інституту земного магнетизму (Москва) успішно працює 

мюонний годоскоп „УРАГАН” – детектор відгуку потоку мюонів космічних 

променів на нестаціонарні атмосферні явища (грози). В Україні, наскільки 

нам відомо, на даний час таких станцій не існує. 

Як відомо, основним критерієм грозової події є наявність характерного 

піку тиску, який в метеорології називається „грозовий ніс” (рис. 1). Такий 

сплеск атмосферного тиску звичайний при проходженні грозової хмари, але 

амплітуда сплеску може бути різною в діапазоні від 0,5 до 5 мбар. Часто ме-

теорологічні станції погано обладнані повітряними зондами для реєстрації 

фізичних параметрів атмосфери. В цих умовах можливе широке використан-

ня установок реєст-

рації КВ (див. рис. 2) 

для спостереження 

локальних аномалій 

змін атмосферного 

тиску. Оскільки в мі-

сті Рівному серійно 

випускається устано-

вка для вивчення ко-

смічних променів 

ФПК – 01, метою 

наших досліджень 

було визначення мо-

жливості викорис-

тання цього приладу як складової частини метеорологічних станцій для ре-

єстрації небезпечних атмосферних явищ. Для цього на першому етапі дослі-

джень необхідно визначити чутливість приладу до зміни тиску та температу-

ри. 

Об’єкт дослідження: вплив атмосферного тиску на інтенсивність вто-

ринного космічного випромінювання для широти м. Рівного. 

Предмет дослідження: вторинна компонента космічного випромінюван-

ня. 

Постановка завдання. Для розв’язування задачі досліджень необхідно: 

1. Вивчити особливості роботи установки ФПК – 01. 

 
Рис. 1. Графік атмосферного тиску 14–15 липня 2009 р. 

в Москві та п’ятихвилинний темп реєстрації вторинно-

го КВ установки „Ураган” 
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2. Отримати експериментальні результати залежності інтенсивності КВ від 

атмосферного тиску та температури для періоду мінімальних атмосфер-

них аномалій в м. Рівному. 

3. Отримати математичну залежність інтенсивності КВ від атмосферного 

тиску та температури та визначити барометричний та температурний 

коефіцієнти. 

4. за отриманими результатами визначити можливість використання ФПК 

– 01 для моніторингу небезпечних атмосферних явищ.  

 

Космічним випромінюванням називають високоенергетичні стабільні мі-

крочастинки – протони, альфа-частинки та ін., що заповнюють космічний 

простір. Космічні промені на шляху до поверхні Землі повинні пройти товс-

тий (≈10
3
 г/см

2
 ) шар речовини – атмосферу, в якій вони проходять складний 

ланцюг перетворень. Внаслідок цього на поверхню Землі падає випроміню-

вання, яке зовсім не схоже на випромінювання, що заповнює космічний про-

стір. Це випромінювання називають вторинним космічним випромінюван-

ням, залишаючи термін первинне космічне випромінювання за високоене-

ргетичними частинками космічного простору. 

На висоті декількох десятків кілометрів від поверхні Землі первинні кос-

мічні промені взаємодіють з ядрами атомів повітря. У цих взаємодіях наро-

джуються різні частинки: піони – π, каони – K, нуклон-антинуклонні пари, 

гіперони і т. д. Народжені в цих взаємодіях заряджені піони 
±π  або розпа-

даються, або можуть самі провзаємодіяти з ядрами. Час життя заряджених 

піонів – c8102 −⋅=τ , а розпадаються вони з утворенням мюонів і нейтрино. 

Мюон – частинка нестабільна: його час життя складає c6102 −⋅=τ . µ+
 і 

µ-
 є частинкою і античастинкою. Схеми їх розпадів зарядово-зв’язані. µ-

 роз-

падається на електрон e
-
, мюонне нейтрино νµ і електронне антинейтрино eν~ . 

µ+
 розпадається на позитрон е

+
, мюонне антинейтрино µν~  і електронне нейт-

рино νе. 
Основними процесами, за рахунок яких мюони поглинаються в атмосфері, 

є розпад і іонізаційні втрати. Якщо на висотах 10 – 20 км відбувається зміна 

густини повітря, то це викликає зміну інтенсивності потоку мюонів. Причому 

із збільшенням густини у піонів зростає імовірність провзаємодіяти, а не роз-

пастися. В цьому випадку потік мюонів, що реєструється на рівні землі, зме-

ншуватиметься. І навпаки, в разі зменшення густини повітря на великих ви-

сотах, канал розпаду для піонів зросте, що приведе до збільшення кількості 

мюонів на рівні поверхні Землі.  

Потік високоенергетичних мюонів слабо поглинається в атмосфері. Тому 

на рівні моря вторинне космічне випромінювання складається в основному з 
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мюонів (жорстка компонента), електронів і фотонів (м’яка компонента). Ін-

тенсивність заряджених частинок на рівні моря має наступні значення (для 

вертикального потоку):  
11221082,0 −−−−⋅= срссмJж ,    

11221031,0 −−−−⋅= срссмJ м . 

Характерною особливістю вторинного КВ є наявність його флуктуацій. 

Кількість опублікованих робіт по флуктуаціях інтенсивності КВ в даний час 

вимірюється сотнями. Вже зараз накопичений величезний матеріал, який до 

останнього часу справляє враження слабко систематизованого нагромаджен-

ня даних. Були виявлені [3, 4] сезонні, добові, одинадцятилітні, півдобові, 27-

денні коливання, часто різні на різних широтах і для різних компонент, коли-

вання під час магнітних бур, під час сонячних хромосферних вивержень, змі-

на амплітуди і фази добового ефекту під час магнітних бур і т. п. Амплітуда 

надійно зареєстрованих в даний час флуктуацій інтенсивності КВ вимірюєть-

ся відсотками і долями відсотків (виняток становлять зміни інтенсивності під 

час хромосферних вивержень на Сонці).  

Низка дослідників намагалась оцінити вплив атмосферних чинників на 

флуктуації КВ. Так Форбуш на підставі 10-річних спостережень на керованій 

ним американській мережі станцій Інституту Карнеги прийшов до висновку, 

що сезонні флуктуації лише наполовину мають атмосферне походження [7, 

8]. Дюпер’є [9] врахував той загальновідомий факт, що розпад π – мезонів, з 

яких в атмосфері виникають µ  – мезони, збільшується при підвищенні темпе-

ратури, оскільки при зменшенні густини повітря знижується захват π – мезо-

нів ядрами атомів повітря. Тому нагрівання стратосфери дає зростання числа 

π – мезонів і, отже, повинен існувати позитивний температурний ефект інтен-

сивності µ  – мезонів (на відміну від звичайного, набагато більшого при спо-

стереженні на рівні моря, негативного). 

Пізніше, Долбір і Еліот (Манчестер) [10] прийшли до висновку, що атмо-

сферні сезонні варіації лише маскують дійсні сезонні варіації позаземного 

походження і що ці дійсні сезонні варіації мають протилежний знак (і ту ж 

абсолютну величину), ніж безпосередньо спостережувані.  

На даний час встановлено, що найбільший атмосферний вплив на зміну 

інтенсивності космічного випромінювання вносять такі термодинамічні па-

раметри як тиск та температура. Вони отримали назву барометричного та те-

мпературного ефекту. 

TP JJJ ∆+∆=∆ ,    (1) 

де ∆JP – барометричний ефект, ∆JT – температурний ефект. 

Барометричний ефект – зменшення інтенсивності космічних променів на 

поверхні Землі при збільшенні тиску атмосфери, визначається поглинанням 

КВ атомами атмосфери. Пізніше був виявлений температурний ефект. У 

1938р. Блеккет дав йому наступне пояснення. Оскільки мезони нестабільні, 

то вони повинні утворюватися у верхніх шарах атмосфери, після проходжен-

ня первинною компонентою КВ певної маси повітря. Тому при нагріванні і 
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відповідному розширенні атмосфери (наприклад, від зими до літа) висота рі-

вня генерації мезонів повинна зростати, дорога їх до Землі і розпад – збіль-

шуватися і інтенсивність – падати. Тиск на рівні спостереження з достатньою 

точністю безперервно вимірюється прецизійними датчиками тиску, тоді як 

для визначення температурного розрізу атмосфери необхідне аерологічне зо-

ндування температурного профілю, яке в кращому разі вимірюється чотири 

рази на добу.  

Проведений по темі дослідження літературний пошук показав, що в пер-

шому наближенні для „спокійних” днів, зі швидкістю вітру до 1 м/c і помір-

ної хмарності залежність тиску від температури в атмосферному стовпі но-

сить практично лінійний характер. В тако-

му випадку можна для температури атмос-

ферного стовпа для розрахунків користу-

ватись співвідношенням: 

nPkT +⋅=  і PkT ∆⋅=∆ ,   (2) 

де k і n – деякі коефіцієнти. 

Методика дослідження. Для оцінки 

барометричного або температурного кое-

фіцієнтів найчастіше використовується лі-

нійна регресія [5]. Але оскільки атмосфер-

ний тиск і температура на поверхні Землі 

корелюють між собою (особливо для не 

дуже тривалих інтервалів часу), для більш 

коректної оцінки нами використовувалася 

подвійна лінійна регресія з одночасною 

оцінкою обох коефіцієнтів. Тоді залеж-

ність кількості зареєстрованих частинок 

вторинного КВ від тиску P і температури Т 

апроксимується функцією: 

              cTbPaN +⋅+⋅= ,              (3) 

і значення барометричного та температурного коефіцієнтів обчислювались за 

формулами: 

]%%[100
),( 00

кПаTPN

a
p ⋅=β ,  ]%%[100

),( 00
KTPN

b
T ⋅=β ,  (4) 

де в якості нормувальних значень вибрані Р0=100 кПа, Т0=273 К, як близькі 

до середніх за період спостережень. 

Якщо ж врахувати співвідношення (2), то (3) перетворюється в  

γα +⋅= PN ,    (5) 

де kba ⋅+=α  і nbc ⋅+=γ . 

 
Рис. 2. 1 – система двох груп 

газорозрядних лічильників Гей-

гера-Мюллера; 2 – схема 

співпадань; 3 – рахунковий 

пристрій та таймер 
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Вимірювання залежності інтенсивності КВ від атмосферного тиску про-

водилося на установці ФПК-01 „Мюонний телескоп” (див. рис. 2). 

Для перевірки достовірності отриманих результатів проводилась перевір-

ка відповідності інтенсивності КВ, отриманій на телескопі інтенсивності КВ з 

літературних даних. Розрахунок дає 
1212104,0 −−−−⋅≈ срcмcJ . 

Результати експериментальних досліджень. Дослідження залежності інте-

нсивності вторинного космі-

чного випромінювання від 

атмосферного тиску прово-

дилось на кафедрі фізики 

НУВГП в період з 1. 01. 

2011 р. по 15. 01.2012 р. Цей 

період характеризувався ві-

дносною сталістю атмосфе-

рних процесів з незначними 

коливаннями температури та 

тиску і невеликою швидкіс-

тю вітру. Також даний пері-

од характеризувався стабі-

льністю хромосфери Сонця 

і, як наслідок, постійністю в 

часі інтенсивності первин-

ного КВ. Мюонним телеско-

пом реєструвались жорстка та м’яка компоненти вторинного КВ.  

Обробка отриманих даних методом регресії дала залежність кількості час-

тинок N від тиску Р і температури Т на поверхні Землі у вигляді: 

995,620241,0991,3 +⋅+⋅−= TPN .   (6) 

Згідно формул (4) обраховувались барометричний коефіцієнт Pβ  і тем-

пературний коефіцієнт Tβ .  

кПаP
%425,1−=β (

мбар
%1425,0− ),

 
KT

%086,0=β .                  (7) 

Якщо ж врахувати приблизну лінійність тиску від температури, то згідно 

(5) отримується залежність (8), представлена на рис. 5. 

 

693,75668606,4 +⋅−= PN .     (8) 

 
Рис. 3. Флуктуації кількості зареєстрованих ча-

стинок вторинного КВ на установці ФПК-01 в 

період з 29.11.2011 до 15.01.2012 в м. Рівне 
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Аналіз отриманих результатів. 

1. Визначено інтенсивність вторинного КВ для зимового періоду м. Рівне. 

Отримане значення на мюонному телескопі ФПК-01 близьке до значень, 

отриманих на інших установках вимірювання КВ. Деяка відмінність свід-

чить, на наш погляд, на зменшення чутливості лічильників Гейгера уста-

новки внаслідок тривалої експлуатації. 

2. Вертикальні профілі розподілу температури в атмосфері дозволяють якіс-

но виключати температурний ефект з даних спостережень мюонних телес-

копів.  

3. Порівняння даних мюонної компоненти, виправлених на температурний 

ефект, з даними інших детекторів [5] експериментально в цілому підтвер-

дило правильність, використовуваного температурного коефіцієнту, хоча 

експериментальне визначення його надалі було б дуже корисним. 

4. Отримано рівняння лінійної регресії для залежності кількості N зареєстро-

ваних частинок вторинного КВ від атмосферного тиску Р та температури 

Т для мюонного телескопа. Також шляхом виключення температурної за-

лежності отримано коефіцієнти регресії для залежності N від Р. 

5. Отримано барометричний та температурний коефіцієнти для мюонного 

телескопа. Значення барометричного коефіцієнта близьке до визначеного 

на інших подібних приладах (βp=
мбар

%2,0−  в [5]). Температурний кое-

фіцієнт за знаком відрізняється, а за величиною близький до визначеного в 

[5] (βT=
град

%2,0− ). Оскільки за час вимірювання флуктуації темпера-

 
Рис. 4. Залежність кількості N за-

реєстрованих частинок вторинного 

КВ від тиску Р, отримана згідно 

рівняння (6) 

 
Рис. 5. Залежність кількості N за-

реєстрованих частинок вторинного КВ 

від тиску Р, отримана згідно рівняння 

(8) 
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тури становили близько 4%, то визначений температурний коефіцієнт не є 

значимим і з врахуванням похибок знаходиться в інтервалі від – 0,134 до 

+0,321 %/K. 

6. На наш погляд, позитивний температурний коефіцієнт пояснюється кон-

куренцією двох процесів. Перший ефект пояснюється розпадом π – мезо-

нів, з яких в атмосфері виникають µ – мезони. Цей розпад полегшується 

при підвищенні температури, оскільки при зменшенні густини повітря 

знижується захват π – мезонів ядрами атомів повітря. Тому нагрівання 

стратосфери дає зростання числа π – мезонів, отже, повинен існувати по-

зитивний температурний ефект інтенсивності µ – мезонів. З цим процесом 

конкурує процес збільшення висоти генерації мезонів зі збільшенням тем-

ператури, який характеризується негативним температурним ефектом. Ек-

сперимент показує перевагу першого процесу. 

На основі отриманих результатів можна зробити наступні висновки: 

1. Можливе використання мюонного телескопа ФПК-01 як складової час-

тини метеорологічних станцій для моніторингу небезпечних атмосфер-

них явищ, таких як грози і урагани. 

2. Для більшої ефективності роботи ФПК-01 та підвищення її чутливості 

необхідно зробити її реконструкцію шляхом збільшення площі груп лі-

чильників Гейгера і розміщення їх в один ряд в одній групі. Корисною 

була б заміна газових детекторів стріповими сцинтиляційними детекто-

рами. 
 

1. Yashin. Proc. 20th ECRS, Lisbon, Portugal [Еlectronic form] / Yashin, 2006.                    

2.  Дорман Л. И. Метеорологические эффекты космических лучей / Л. И. Дорман. – 

М.: Наука, 1972. 3.  Дорман Л. И. Экспериментальные и теоретические основы астро-

физики космических лучей / Л. И. Дорман. – М. : Наука, 1975. 4. Дорман Л. И. Вариа-

ции космических лучей / Л. И. Дорман, Е. Л. Фейнберг. – М. : Успехи физических на-

ук, 1956. – Т. LIX, вып. 2. – С. 189-228. 5. Широкоапертурный мюонный детектор для 

диагностики атмосферы и магнитосферы Земли / Н. С. Барбашина, Р. С. Кокоулин и 

др. // Известия РАН. Серия Физическая. –2007. – Т. 71, № 7. – С. 1072-1074. 6. Иссле-

дование влияния  атмосферного давления и температуры на интенсивность групп мю-

онов / Толкачева Н. В., Богданов А. Г., Кокоулин Р. П. и др. // Научная сессия МИФИ. 

– 2009. – Т. 4: Фундаментальные проблемы науки. – М., 2009. – С. 101.                    

7. S. Е. Forbush, Phys. Rev. 54, 979 (1938). 8. S. Ε. Forbush, Rev. Mod. Phys. II, Ib8 

{1939). 9. A. Duperier, Proc. Roy. Soc. 62A, 684 (1949). 10. A. Duperier , J. Atm. Terr. 

Phys. 1, 296 (1951). 11. D. W. H. Doibar , H. Elliot , J. Atm. Terr. Phys. 1, 215 (1951). 

 
Рецензент: д.т.н., професор Черняга П. Г. (НУВГП) 

 

 


