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Úvod 

 

Podávame stručný prehľad vybraných výsledkov, ktoré sú dôležité pre vývoj poznania 

v oblasti fyziky energetických kozmických častíc. Táto oblasť výskumu jednak využívala 

poznatky jadrovej a subjadrovej fyziky (napr. detektory častíc) a tiež fyziky plazmy, jednak 

sama prispela k rozvoju týchto vedných disciplín pozorovaniami procesov v extrémnych 

podmienkach kozmu. Častice urýchlené do vysokých energií za zemskou atmosférou 

poskytujú informácie o fyzikálnych procesoch v rôznych oblastiach vonkajšieho priestoru 

v podmienkach, ktoré nemožno simulovať v laboratóriu. Ich pozorovania sa začali práve pred 

sto rokmi. Na začiatku boli pozorované iba pomocou detekcie sekundárnych produktov 

v atmosfére a tým bola ohraničená možnosť ich sledovania na vysokoenergetickú časť 

spektra. Po vypustení prvých umelých družíc začali pozorovania tokov častíc aj tých energií, 

ktoré neposkytujú odozvu v sekundárnych produktoch na zemskom povrchu. Rozvoj 

kozmickej techniky postupne umožnil experimentálne štúdium populácií častíc 

v medziplanetárnom prostredí ako aj v magnetosférach iných planét. 

Prehľad o energetických kozmických časticiach s opisom ich hlavných charakteristík 

a súčasným stavom ich poznania možno nájsť napr. v práci Kudelu (2009), kde je opísaná 

interakcia kozmických častíc s heliosférou, zemskou magnetosférou, súvislosti s tzv. 

kozmickým počasím a sú tam uvedené časové variácie kozmického žiarenia pozorovaného 

pri Zemi. Základné údaje o kozmickom žiarení sú tiež uvedené v knihe Dubinského a Kudelu 

(1984).  

 

1. Objav kozmického žiarenia  

 

Objav rádioaktivity Henrim Becquerelom v roku 1896 bol spojený s predpokladom, že 

ionizácia vzduchu je hlavne spôsobená rádioaktívnymi zdrojmi zo zemského povrchu 

a plynov dolnej atmosféry. Už na počiatku minulého storočia začali diskusie o možných 

dodatočných zdrojoch ionizácie vzduchu. Diskusie sa rozprúdili najmä prácami Elstera, 

Geitela a Wilsona. 

Objav kozmického žiarenia bol spravený Victorom F. Hessom v jeho pozorovaniach 

s pomocou Wulfových detektorov radiácie v balónových letoch v roku 1912. Detektory, 

obklopené 3 mm obalového tienenia, boli vhodné pre pozorovanie prenikavých zložiek 

žiarenia. V.F. Hess podnikol niekoľko balónových letov s týmto typom detektorov. Siedmy 

let dosiahol výšku 5350 m nad úrovňou mora. Zatiaľ čo vo výške 1500 – 2500 m mala 

radiácia podobné hodnoty ako na zemskom povrchu, nad 2500 m sa objavil jasný vzrast 

intenzity žiarenia, ktoré ďalej s výškou stúpalo. Vo výške 4000 – 5200 m bola radiácia oproti 

zemskému povrchu asi 2,1 až 2,3-krát vyššia. Pri poklese výšky sa intenzita znižovala. 

Výsledok jasne ukazoval na to, že zdroj ionizácie vzduchu v uvedených výškach je nad 

zemskou atmosférou. Opakované merania záver potvrdili. Neboli pozorované nijaké zmeny 

noc-deň pri ďalších pokusoch a ani vplyv zatmenia na radiáciu. Na začiatku sa 

predpokladalo, že zdrojom je gama žiarenie, ktoré prichádza z vonkajšieho priestoru. 

V rokoch 1913 a 1914 výstupy balónov do výšok 6 a 9 km potvrdili Hessov poznatok 

a rozšírili ho. 
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Obr.1.: Victor Franz Hess (1883-1964), ktorému za objav kozmického žiarenia bola v roku 

1936 udelená Nobelova cena. Vpravo je V.F. Hess po pristátí balónu 7. augusta 1912, ktorý 

letel po trase z Ústí nad Labem (nemecký názov Aussig) do mestečka Pieskow v Nemecku. 

Počas meraní na tomto balóne bol zistený nárast ionizácie vzduchu s výškou a opačný trend 

pri poklese balóna.  

 

2. O charaktere kozmického žiarenia 

 

R. Millikan zaviedol pojem „kozmické žiarenie“ v r. 1925. Podstatne prispel k meraniam 

kozmického žiarenia v dvadsiatych rokoch minulého storočia pozorovaniami na sondovacích 

balónoch, ktoré dosiahli výšku 15 km. Spolu s Cameronom pravdepodobne po prvý raz 

detailne diskutovali pôvod kozmického žiarenia. Skobelcyn v r. 1929 pripravil pomerne malú 

hmlovú komoru a umiestnil ju medzi póly magnetu s účelom merať energie elektrónov 

z rádioaktívneho beta rozpadu pomocou určenia polomeru zakrivenia dráh častíc v komore. 

Počas týchto experimentov pozoroval v niektorých prípadoch aj „zvláštne“ dráhy,  ktoré boli 

len málo vychýlené magnetom. Ich energie boli vyššie ako 15 MeV. Toto boli 

pravdepodobne prvé obrázky dráh častíc sekundárneho kozmického žiarenia. Hmlové 

komory sa v tridsiatich rokoch minulého storočia stali jedným z najdôležitejších zariadení na 

experimentálne štúdium kozmického žiarenia. Veľmi významné pre charakter „výškového 

žiarenia“ alebo kozmického žiarenia (používali sa vtedy oba názvy) boli práce Botheho 

a Kohlhőrstera. Pozorovali koincidencie udalostí v dvoch Geiger-Műllerových počítačoch 

umiestnených blízko seba. Zo záznamov počítačov usúdili, že veľký počet pozorovaných 

koincidencií je vysvetliteľný iba korpuskulárnym žiarením, nie žiarením gama. 

 Na otázku, či primárne kozmické žiarenie pozostáva z korpuskulárnych nabitých 

častíc alebo nie, musí byť vhodným testom geomagnetické pole. Pozorovania variácií 

kozmického žiarenia s pozíciou na zemskom povrchu urobil v 30. rokoch minulého storočia 

Clay so spolupracovníkmi. Otestovali početnosti v dvoch detektoroch (ionizačné komory) 

najprv v jednom mieste (Amsterdam) a potom jeden z nich umiestnili na loď, ktorá plávala 

z Benátok do Batávie. Pozorovali pokles intenzity so znižovaním geomagnetickej šírky. Ich 

záverom bolo, že „ultra vysoké žiarenie“, ktoré dopadá na Zem má charakter nabitej 

korpuskulárnej radiácie vysokej kinetickej energie. Usudzovalo sa na to, že primárna radiácia 

produkuje v atmosfére radiáciu sekundárnu, s kladným aj záporným nábojom, a tá vytvára 

radiáciu terciálnu. Merania počas plavieb Tichým oceánom hlásené Comptonom a Turnerom 

viedli k uzáveru, že asi 2/3 šírkového efektu spôsobuje vplyv geomagnetického tienenia 

a zhruba 1/3 je meteorologického pôvodu. 

 Nábojové znamienko primárneho kozmického žiarenia (KŽ) bolo študované osobitne 

v 30. až 50. rokoch minulého storočia. Merania v blízkosti rovníka, ktoré robil Johnson so 
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spolupracovníkmi, ukazovali na to, že tok častíc zo západu je vyšší než z východu. Rozdiel 

bol na úrovni mora asi 7%, zatiaľ čo vo výške 4200 m v Peru bol až 16%. Východo-západná 

asymetria toku bola zistená tiež v experimentoch Alvareza a Comptona. To indikovalo kladne 

nabité častice kozmického žiarenia. Lemaitre a Vallarta v tom období detailne študovali 

trajektórie častíc v geomagnetickom poli podobnom dipólu a dospeli k záveru, že pozorovaná 

severo-južná asymetria toku je objasniteľná zemským magnetickým poľom odchyľujúcim 

kladne nabité častice. Otázka hmotnosti častíc primárneho KŽ bola definitívne vyriešená 

experimentami na balónoch, ktoré dosiahli výšku 20 km. Bolo potvrdené, že primárnymi 

časticami sú hlavne protóny. 

 Časové variácie KŽ sa začali študovať približne od r. 1930. Jedným z impulzov na to 

boli konštrukcie špeciálnych ionizačných komôr obalené hrubou vrstvou tieniaceho Pb, 

s pomerne veľkým objemom a vysokým tlakom plynu (Ar). Tieto komory vyvinula skupina 

okolo Comptona. Komory boli umiestnené v Severnej aj Južnej Amerike, v Grónsku a na 

Novom Zélande. Na začiatku 50. rokov sa veľkoobjemové ionizačné komory konštruovali vo 

vtedajšom Sovietskom zväze, hlavne skupinou okolo Schafera.  

 Pri štúdiu KŽ, osobitne pred rokom 1950, boli objavené niektoré elementárne častice. 

Prvou z nich bol pozitrón. Anderson v r. 1933 z fotografií trajektórií častíc vo Wilsonovej 

komore zistil, že v sekundárnom KŽ sú prítomné aj kladne nabité častice, ktoré majú 

podstatne menší polomer zakrivenia dráhy než protóny. Objavovali sa v skupinách, z čoho 

usúdil, že sú asi uvoľnené z atómových jadier pri ich interakciách so sekundárnym KŽ. 

Spomedzi ďalších elementárnych častíc objavených v KŽ uveďme aspoň kladne a záporne 

nabité mióny v r. 1937, nabité pióny v r. 1947, nabité a neutrálne kaóny v r. 1948, resp. v r. 

1953. S rozvojom techniky urýchľovačov štúdium elementárnych častíc a subjadrová fyzika 

boli postupne orientované na túto techniku. Avšak KŽ zostáva dodnes prostriedkom štúdia 

častíc extrémne vysokých energií. Za objav KŽ a pozitrónu bola Nobelova cena za fyziku 

udelená v r. 1936 V.F. Hessovi a C.D. Andersonovi. Dôležité výsledky z počiatkov štúdia KŽ 

možno nájsť napr. v knihách (Hillas, 1972 ; Rossi, 1990; Dorman 2004). 

 

3. Energetické častice pozorované na prvých družiciach 

 

 V rokoch 1931-1932 Störmer opísal trajektórie nabitých častíc v dipólovom 

magnetickom poli. Jeho práce významne prispeli k pochopeniu účinkov zemského 

magnetického poľa na primárne častice KŽ. Störmer tiež zistil, že elektricky nabité častice 

s určitou hybnosťou môžu byť zachytené zemským (dipólovým) magnetickým poľom a môžu 

sa pohybovať kmitavým pohybom od jednoho magnetického pólu k druhému tak, ako sa 

nabité častice pohybujú medzi dvoma magnetickými zrkadlami. 

 V roku 1957 bol organizovaný Medzinárodný geofyzikálny rok (IGY, trval od júla 

1957 do decembra 1958), ktorý umožnil vedcom zo všetkých krajín zúčastniť sa na výskume 

rôznych geofyzikálnych javov. Viac ako 70 krajín sa zapojilo do tohto programu. 

K vedeckému úspechu IGY bezo sporu najviac prispel v tomto období rozvoj raketovej 

techniky a s tým spojený začiatok kozmickej éry. 

 Éra umelých družíc Zeme, ktorá začala vypustením prvej z nich (Sputnik 1) 

v bývalom ZSSR v októbri 1957 (orbita 215 x 939 km, sklon 65,1º, na orbite aktívne 

pracovala od 4. októbra 1957 do 8. januára 1958), otvorila nové možnosti pozorovania 

kozmických častíc nižších energií než tých, ktoré vyvolávajú odozvu na zemskom povrchu 

(atmosferický prah pre protóny je asi 400 MeV). USA následovali vypustením svojej prvej 

družice 31. januára 1958 – Explorer 1 (354 x 939 km, sklon 33,2º, pracovala na orbite dlhšie 

– až do 31. mája 1970). Hlavným vedeckým prístrojom bol ten, ktorý používal Geiger-

Műllerove počítače častíc s cieľom spraviť detailné a rozsiahle štúdium KŽ nad zemskou 

atmosférou. Vylepšená verzia tohto zariadenia bola umiestnená na Exploreri II vypustenom 

5. marca 1958, ale meranie bolo neúspešné kvôli zlyhaniu rakety. Podobný typ meracieho 
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prístroja bol skonštruovaný pre Explorer-III, vypustený 26. marca 1958. Po prvý krát na 

záznam vedeckých údajov tam bol použitý magnetický rekordér. Radiačné detektory na 

Exploreri I a III objavili novú skutočnosť: nad atmosférou existujú určité oblasti, v ktorých sa 

nachádza obrovské množstvo elektricky nabitých energetických častíc, ktoré sú zachytené 

v pasci geomagnetického poľa. V roku 1958 Van Allen a v roku 1959 Van Allen a Frank 

tieto nové poznatky publikovali. Objav bol potom potvrdený ďalšími kozmickými misiami, 

najskôr vedcami v bývalom ZSSR  na Sputniku – 3 vypustenom 27. apríla 1958 na orbitu 

s výškou 230 x 1880 km a so sklonom 65,5º. Vonkajší radiačný pás bol objavený vedcami 

v bývalom ZSSR okolo Vernova a Chudakova (publikované v r. 1969).  

 

  
 

Obr.2: James Van Allen (1914-2006) a Sergej N. Vernov (1910-1982), s menami ktorých  sú 

spojené prvé merania radiačných pásov Zeme.  

 

 Krátko potom sa stalo jasným, že za zemskou atmosférou sa vyskytuje značná 

rozmanitosť populácií nabitých častíc. Kým tzv. slnečný vietor (plazma vytekajúca zo 

slnečného povrchu a prenikajúca do medziplanetárneho prostredia) bol teoreticky študovaný 

a jeho vlastnosti predpovedané dlho predtým, v januári 1959 prišlo jeho prvé priame 

potvrdenie a zistenie hlavných charakteristík, a to z meraní na družici Luna 1 v bývalom 

ZSSR. Tento aparát bol vypustený 2. januára 1959 a jeho trajektória bola zameraná 

k Mesiacu. Najprv boli zmerané charakteristiky radiačného pásu Zeme s pomocou 

scintilačného detektora častíc, a potom, v medziplanetárnom prostredí (za magnetosférou 

Zeme) bola jasne identifikovaná plazma slnečného vetra s využitím iónových pascí. Objav, 

ktorý urobil Gringauz a jeho kolegovia, bol potom potvrdený v misiách Luna 2 a 3 a tiež na 

kozmických sondách vo väčších vzdialenostiach od Zeme – na Venere 1 a na Marineri 2. K. 

Gringauz a jeho tím sa tiež podstatne zaslúžili o identifikáciu oblasti nazývanej plazmapauza 

– hraničnej oblasti plazmovej obálky Zeme, v ktorej, vo vzdialenosti okolo 20 000 km sa 

prudko znižuje hustota plazmových častíc na nízke hodnoty v malom intervale vzdialeností. 

 

4. Doporučená literatúra   

 

 Dorman, L.I. 2004.: Cosmic Rays in the Earth’s Atmosphere and Underground. Kluwer 

Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 2004 

 Dubinský, J. a Kudela, K.: Kozmické žiarenie. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 

1984. 

 Hillas, A.M.:  Cosmic Rays. Pergamon Press, Oxford, 1972. 

 Kudela, K. On energetic particles in space. Acta Physica Slovaca, vol. 59, No 5, 537-652, 

2009 

 Rossi, B. : Moments in the life of a scientist. Cambridge University Press, 1990.  


