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Визначено залежність інтенсивності вторинного космічного ви-

промінювання від атмосферного тиску та температури в місті Рів-

ному за період 2012 року. Обчислено барометричний та темпера-

турний коефіцієнти. 
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Одним із перспективних напрямків сонячно-земної фізики є мюон-
на діагностика активних процесів в атмосфері Землі і геліосфери з ме-
тою їх неперервного моніторингу і раннього виявлення. Метод мюон-
ної діагностики базується на реєстрації і аналізі в режимі реального 
часу просторово-часових варіацій проникаючої компоненти вторинних 
космічних променів – мюонів. Їх потік генерується у верхній частині 
атмосфери в результаті взаємодії первинного космічного випроміню-
вання (ПКВ) з ядрами атомів повітря і несе інформацію, з одного боку, 
про активні процеси в геліосфері, які модулюють потік ПКВ, а з іншо-
го боку – про процеси геофізичного походження, що впливають на ін-
тенсивність вторинних космічних променів [1]. 

Аналіз останніх досліджень. Космічні промені – це потоки атом-
них ядер високих енергій, що приходять на Землю з просторів Всесві-
ту. Крім того, до космічних променів прийнято відносити і випромі-
нювання, що виникло в результаті взаємодії первинного космічного 
випромінювання з ядрами атомів атмосфери Землі. Складовою вто-
ринних космічних променів є елементарні частинки з високою прони-
каючою здатністю, потік яких формується у верхніх шарах атмосфери 
під дією ПКВ і чутливий до змін основних термодинамічних парамет-
рів атмосфери [1]. Тому будь-які збурення в атмосфері модулюють по-
тік цих частинок на поверхні Землі, що дає можливість досліджувати 
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ці збурення за допомогою різноманітних детекторів вторинного космі-
чного випромінювання. 

В даний час вивчення впливу атмосферних явищ на флуктуації ко-
смічних променів проводиться по всьому світу мережею спеціальних 
станцій неперервної реєстрації, що існує поряд зі службою Сонця, ме-
режею магнітних обсерваторій та інших подібних систем неперервного 
спостереження. Ці станції реєструють переважно жорстку компоненту 
космічних променів за допомогою великих прецизійних іонізаційних 
камер, накритих шаром свинцю товщиною до 10 см. Вони мають різ-
ний об’єм (від 19 до 1000 л) і забезпечують точність вимірювання ін-
тенсивності космічних променів від 0,7% до 0,1% за 1 годину реєстра-
ції (залежно від об’єму камери). Проводиться також неперервна реєст-
рація лічильниковими телескопами великої площі (приблизно така ж 
точність, як і в камер) і реєстрація за допомогою великих нейтронних 
детекторів, побудованих на принципі локальної генерації нейтронів в 
свинці, що оточує нейтронні лічильники. Ці методи є основними і 
більш менш стандартизованими. У Науково-дослідного інституту зем-
ного 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 іс-
нує, проте в місті Рівному серійно випускається установка для вивчен-
ня космічних променів ФПК – 01, за допомогою якої можливе визна-
чення впливів атмосферних чинників (в першу чергу – атмосферного 
тиску та температури) на інтенсивність ВКВ у місті Рівному. Нами 
проводились дослідження [2] залежності інтенсивності ВКВ від атмо-
сферного тиску та температури для періоду мінімальних їх флуктуацій 
(грудень 2011 року) і були визначені барометричний та температурний 
коефіцієнти. Отримані результати [2] поставили ряд запитань, зокрема 
по невідповідності температурного коефіцієнта літературним даним 
[3]. 

Тому метою наших досліджень було визначення можливості вико-
ристання ФПК – 01 для визначення залежності інтенсивності жорсткої 
компоненти ВКВ від атмосферних тиску та температури в широкому 
їх діапазоні. 

Об’єкт дослідження: жорстка компонента вторинного космічного 
випромінювання. 

Предмет дослідження: визначення залежності інтенсивності кос-
мічного випромінювання від атмосферного тиску та температури для 
широти м. Рівного. 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 
 

453 

Постановка завдання. Для розв’язування задачі досліджень необ-
хідно: 

1. Визначити залежність для широти м. Рівного інтенсивності жор-
сткої компоненти вторинного КВ від атмосферних тиску та тем-
ператури в широкому діапазоні. 

2. Отримати математичні залежності інтенсивності КВ від атмос-
ферних тиску та температури. 

3. Визначити барометричний та температурний коефіцієнти. 
Характеристика первинного та вторинного космічного випроміню-

вання докладно дана нами в [2]. Первинне КВ в основному складається 
з високоенергетичних протонів, а ВКВ складається в основному з мю-
онів (жорстка компонента), які утворюються за рахунок розпаду піо-
нів, та електронів і фотонів (м’яка компонента). М’якою компонентою 
ВКВ вона називається тому, що повністю поглинається в шарі свинцю 
товщиною 10 см. Інтенсивність заряджених частинок на рівні моря має 
наступні значення (для вертикального потоку): 

11221082,0 −−−−⋅= срссмJж , 
11221031,0 −−−−⋅= срссмJ м . 

Потік високоенергетичних мюонів слабо поглинається в атмосфері. 
Основними процесами, за рахунок яких мюони поглинаються в атмос-
фері, є розпад і іонізаційні втрати. Якщо на висотах 10-20 км відбува-
ється зміна густини повітря, то це викликає зміну інтенсивності потоку 
мюонів. Причому із збільшенням густини у піонів зростає імовірність 
провзаємодіяти з атомами атмосфери, а не розпастися. В цьому випад-
ку потік мюонів, що реєструється на рівні моря, зменшуватиметься. І 
навпаки, в разі зменшення густини повітря на великих висотах, канал 
розпаду для піонів зросте, що приведе до збільшення кількості мюонів 
на рівні моря.  

Характерною особливістю вторинного КВ є наявність його флукту-
ацій. Були виявлені [3, 4] сезонні, добові, одинадцятилітні, півдобові, 
27-денні коливання, часто різні на різних широтах і для різних компо-
нент, коливання під час магнітних бур, під час сонячних хромосфер-
них вивержень, зміна амплітуди і фази добового ефекту під час магні-
тних бур і т. п. Амплітуда надійно зареєстрованих в даний час флукту-
ацій інтенсивності КВ вимірюється відсотками і долями відсотків (ви-
няток становлять зміни інтенсивності під час хромосферних вивержень 
на Сонці). Це справедливо як для основної ділянки первинного спект-
ру (енергія частинок –·1010 еВ), так і для спеціально дослідженої діля-
нки енергій Е > 1013 – 1014 еВ (варіації частоти появи широких косміч-
них злив). 
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Низка дослідників намагалась оцінити вплив атмосферних чинни-
ків на флуктуації КВ. Так, Форбуш на підставі 10-річних спостережень 
на керованій ним американській мережі станцій Інституту Карнегі 
прийшов до висновку, що сезонні флуктуації лише наполовину мають 
атмосферне походження [7, 8]. Дюпер’є [9] врахував той загальновідо-
мий факт, що розпад π-мезонів, з яких в атмосфері виникають µ-
мезони, збільшується при підвищенні температури, оскільки при зме-
ншенні густини повітря знижується захват π-мезонів ядрами атомів 
повітря. Тому нагрівання стратосфери дає зростання числа π-мезонів, а 
отже, повинен існувати позитивний температурний ефект інтенсивнос-
ті µ-мезонів (на відміну від звичайного, набагато більшого при спосте-
реженні на рівні моря, негативного). 

Пізніше Долбір і Еліот (Манчестер) [9] прийшли до висновку, що 
атмосферні сезонні варіації лише маскують дійсні сезонні варіації по-
заземного походження і що ці дійсні сезонні варіації мають протилеж-
ний знак (і ту ж абсолютну величину), ніж безпосередньо спостережу-
вані.  

На даний час встановлено, що найбільший атмосферний вплив на 
зміну інтенсивності космічного випромінювання вносять такі термо-
динамічні параметри, як тиск та температура. Вони отримали назву 
барометричного та температурного ефекту. 

TP JJJ ∆+∆=∆ ,    (1) 

де ∆ JP – барометричний ефект, ∆ JT – температурний ефект. 
Барометричний ефект – зменшення інтенсивності космічних про-

менів на поверхні Землі при збільшенні тиску атмосфери, визначається 
поглинанням КВ атомами атмосфери. Пізніше був виявлений темпе-

ратурний ефект. У 1938 р. Блеккет дав йому наступне пояснення. 
Оскільки мезони нестабільні, то вони повинні утворюватися у верхніх 
шарах атмосфери, після проходження первинною компонентою КВ пе-
вної маси повітря. Тому при нагріванні і відповідному розширенні ат-
мосфери (наприклад від зими до літа) висота рівня генерації мезонів 
повинна зростати, дорога їх до Землі і розпад – збільшуватися і інтен-
сивність – падати. Тиск на рівні спостереження з достатньою точністю 
безперервно вимірюється прецизійними датчиками тиску, тоді як для 
визначення температурного розрізу атмосфери необхідне аерологічне 
зондування температурного профілю, яке в кращому разі вимірюється 
чотири рази на добу.  

Проведені дослідження [2] показали, що в першому наближенні для 
„спокійних” днів, зі швидкістю вітру до 1 м/c і помірної хмарності за-
лежність тиску від температури в атмосферному стовпі носить практи-
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чно лінійний характер. В такому випадку можна для температури ат-
мосферного стовпа для розрахунків користуватись співвідношенням 

nPkT +⋅=  і PkT ∆⋅=∆ ,    (2) 
де k і n – деякі коефіцієнти. 

Методика дослідження. Для оцінки барометричного або темпера-
турного коефіцієнтів найчастіше використовується лінійна регресія [5, 
6]. Але оскільки атмосферний тиск і температура на поверхні Землі 
корелюють між собою (особливо для не дуже тривалих інтервалів ча-
су), для більш коректної оцінки нами використовувалася подвійна лі-
нійна 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 обчислю-
вались 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 . 

Вимірювання залежності інтенсивності КВ від атмосферного тиску 
проводилося на установці ФПК -01 „Мюонний телескоп” [2]. 

Результати експериментальних досліджень. Дослідження залеж-
ності інтенсивності вторинного космічного випромінювання від атмо-
сферного тиску проводилось на кафедрі фізики НУВГП в період з  
01.02.2012 – 30.10.2012 р. Реєструвалась жорстка компонента ВКВ 
мюонним телескопом, виставленим під кутом 45 градусів з мінімаль-
ним поглинанням мюонів конструкціями приміщення.  

Обробка результатів виявила наступні залежності для періоду  
01.02.2012 – 13.06.2012 р.:  

497,35+P3,342=NP −  (рис. 1), 

160,648+T0,144=NT  (рис. 2).  (6) 
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Рис. 1. Барометрична залежність кількості частинок жорсткої компоненти  

вторинного КВ для періоду 01.02.2012 – 13.06.2012 р. 

 
Рис. 2. Температурна залежність кількості частинок жорсткої  

компоненти вторинного КВ для періоду 01.02.2012 – 13.06.2012 р. 
 

Для періоду 13.06.2012 – 30.10.2012 р. отримані наступні залежнос-

ті: 497,5+P3,348=NP −  (рис. 3), 103,778+T0,209=NT   

(рис. 4). 

 
Рис. 3. Барометрична залежність кількості частинок жорсткої компоненти  

вторинного КВ для періоду 13.06.2012 – 30.10.2012 р. 
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Усереднені за двома піврічними періодами барометричний та тем-
пературний коефіцієнт для широти м. Рівного у 2012 році склали 

( 1600 =N ): 

кПаP
%089,2−=β  (

мбар
%2089,0− ) , 

KT
%022,0=β .      (7) 

 

 
Рис. 4. Температурна залежність кількості частинок жорсткої  

компоненти вторинного КВ для періоду 13.06.2012 – 30.10.2012 р. 
 
Аналіз отриманих результатів 

1. Вертикальні профілі розподілу температури в атмосфері дозво-
ляють якісно виключати температурний ефект з даних спостережень 
мюонних телескопів.  

2. Отримані рівняння лінійної регресії для залежності кількості N 
зареєстрованих частинок вторинного КВ від атмосферного тиску Р та 
температури Т. Також шляхом виключення температурної залежності 
отримано коефіцієнти регресії для залежності N від Р. 

3. Отримані барометричний та температурний коефіцієнти для 
мюонного телескопа окремо для всього вторинного КВ та його жорст-
кої компоненти. Значення барометричного коефіцієнта співпадають з 

визначеними на інших подібних приладах (βp= мбар
%2,0−  в [5], 

точність ~ 25%). Температурний коефіцієнт за знаком відрізняється, а 
за величиною близький до визначеного в [5].  

4. Позитивний температурний коефіцієнт, на наш погляд, можливо 
пояснити конкуренцією двох процесів. Перший з них – це розпад π- 
мезонів, з яких в атмосфері виникають µ-мезони. Цей розпад «полег-
шується» при підвищенні температури, оскільки при зменшенні щіль-
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ності повітря знижується захват π -мезонів ядрами атомів повітря. То-
му нагрівання стратосфери дає зростання числа π -мезонів і, отже, по-
винен існувати позитивний температурний ефект інтенсивності µ - ме-
зонів (коефіцієнт Дюпер’є). З означеним процесом конкурує другий – 
збільшення висоти генерації мезонів зі збільшенням температури, який 
характеризується негативним температурним ефектом (коефіцієнт 
Блеккета). Згідно наших експериментальних досліджень, перший про-
цес переважає над другим. 

На основі отриманих результатів можна зробити наступні виснов-

ки: 
У ході виконання дослідження ми провели вимірювання і на основі 

них побудували графіки залежностей інтенсивності вторинного космі-
чного випромінювання від атмосферних чинників (зокрема атмосфер-
ного тиску та температури). Надалі, виходячи з отриманих результатів, 
ми виконали чисельну оцінку значення барометричного та температу-
рного коефіцієнтів для широти м. Рівного, усереднені за двома півріч-
ними періодами, значення яких відповідно склали: 

кПа
P

%
089,2−=β , 

K
T

%
022,0=β . 

Окремо відмітимо, що згідно наших досліджень температурний ко-
ефіцієнт інтенсивності вторинного космічного випромінювання є по-
зитивним, що де-факто підтверджує дані отримані свого часу в Англії 
першовідкривачем-дослідником Дюпер’є, але суперечить останнім чи-
сленним даним, отриманими на російських мюонних станціях (згідно 
яких він має від’ємні значення) [1]. Можливу крапку у даних проти-
річчях можуть поставити подальші дослідження. 

У практичному аспекті, отримані нами результати в подальшому 
можливо буде використовувати під час подальших досліджень різких 
змін температур, аномальних короткочасних змін тисків (період грозо-
вих фронтів) з метою визначення можливості застосування даного те-
лескопа для моніторингу небезпечних атмосферних явищ (гроз, урага-
нів тощо). При цьому для зменшення похибки вимірювань та підви-
щення чутливості, ми прийшли до думки про необхідність реконстру-
кції установки ФПК – 01 шляхом збільшення площі груп лічильників 
Гейгера і розміщення їх в один ряд в одній групі. 
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