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Úvod 

 

Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach sa takmer 50 rokov podieľa na výskume 

kozmického ţiarenia a to pomocou pozemných meraní, ktoré sa realizujú na Lomnickom 

štíte, kde sa neutrónovým supermonitorom meria časť sekundárnej zloţky kozmického 

ţiarenia, ale hlavne pomocou jeho priamych meraní v kozme na raketách, druţiciach a iných 

objektoch, pohybujúcich sa v kozmickom priestore. Na ústave boli k tomuto účelu navrhnuté 

a vyvinuté unikátne vedecké aparatúry, určené hlavne na meranie tokov a spektier 

energetických častíc medziplanetárneho, slnečného a magnetosférického pôvodu, ako aj na 

meranie röntgenovského a gama ţiarenia. Tieto aparatúry počas minulých rokov úspešne 

merali v kozme. 

      Výskum kozmického ţiarenia oslavuje v budúcom roku storočnicu. Od jeho objavenia 

Hessom v roku 1912 (Hess, 1912) sa stal kozmos významným laboratóriom, ktoré nám slúţi 

na výskum rôznych častíc, jadier a vĺn, prichádzajúcich do okolia našej Zeme, do zemskej 

magnetosféry, zo Slnka  (slnečné kozmické ţiarenie) i zo vzdialenejšieho vesmíru (galaktické 

kozmické ţiarenie). Výskum kozmického ţiarenia (KŢ) viedol k objavu viacerých nových 

elementárnych častíc, k skúmaniu ich vzájomnej interakcie a tieţ ich interakcie s vlnami 

rôznych druhov. Okrem základného fyzikálneho výskumu prispieva výskum KŢ v súčasnej 

dobe aj k zvýšeniu bezpečnosti kozmických letov, a to napríklad vytváraním modelov 

rozloţenia intenzít energetických častíc v okolozemskom priestore, predpoveďou slnečných 

erupcií a iných, hlavne Slnkom indikovaných priebeţných efektov v medziplanetárnom a 

okolozemskom priestore, ktoré nazývame kozmickým počasím. Dnes je úplne jasné, ţe javy 

v okolitom kozme, hlavne na Slnku, ovplyvňujú procesy v zemskej magnetosfére a na 

povrchu Zeme. Nepriaznivý vplyv kozmického počasia sa prejavuje napríklad radiačným 

oţiarením posádok kozmických lodí, ale aj pasaţierov medzikontinentálnych leteckých 

liniek, poruchami štruktúry druţicových materiálov, poruchami elektroniky umiestnenej v 

kozme, poruchami šírenia sa rádiových vĺn a komunikačných resp. navigačných systémov, 

ako aj poruchami vysokonapäťových rozvodových sietí a ropovodov. Vplyv KŢ  na náš ţivot 

je teda nespochybniteľný a jeho ďalší výskum má teda zmysel. 

      Z doterajších našich skúseností v kozmickom výskume vyplýva, ţe pre dobré 

fungovanie v tejto oblasti je potrebné splniť viaceré podmienky. Po prvé je potrebné mať 

človeka (osobnosť), ktorý je dobre fyzikálne erudovaný a na základe svojho vedeckého 

kreditu je schopný zapojiť pracovisko do nových vedeckých projektov. Po druhé, veľmi 

dôleţitým elementom je aj existencia dobrej technickej bázy, schopnej na aktuálnej 

technickej úrovni realizovať nové vedecké aparatúry, berúc do úvahy poţiadavky 

jednotlivých kozmických projektov. Tretím, nemenej dôleţitým faktorom, je tieţ spracovanie 

dát zahrňujúce prípravu sofvéru pred experimentom, prvotné spracovanie a archiváciu 

nameraných dát počas kozmického experimentu. Veľmi dôleţité je pre daný kolektív tieţ 

schopnosť vyuţiť namerané dáta pre prípravu publikácií a pre medzinárodnú spoluprácu. To 

môţe byť kľúčom pre budúce prípadné zapojenie pracoviska do nových vedeckých projektov. 

Okrem ľudských zdrojov je pre túto činnosť nevyhnutné zabezpečiť aj dostatok mobilných 

financií. Bez tých sa nezaobídeme pri nákupoch výpočtovej a prístrojovej techniky, 

elektronických súčiastok a detektorov pre kozmické aparatúry, ako aj cestovného na rôzne 
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porady, nespočetné skúšky kozmických aparatúr a na významné medzinárodné konferencie 

o kozmickom ţiarení. 

      Spracovanie dát z kozmických experimentov je moţné rozdeliť na prvotné a druhotné. 

Prvotné spracovanie zahrňuje prepis dát získaných z telemetrie druţice do ASCII tvaru, ich 

prevod do fyzikálnych veličín, včítane priradenia času merania a príslušných technických 

informácií o danom meraní a ich zápis na vhodné pamäťové médium. Druhotné spracovanie 

dát sa realizuje vo viacerých etapách, pričom zahŕňa doplnenie týchto dát o údaje o polohe 

druţice, magnetickom poli, meraniach iných prístrojov na tej istej druţici resp. o merania 

ďalších fyzikálnych veličín získané na iných druţiciach alebo na pozemných staniciach 

v rovnakom čase a tieţ o veličiny, vypočítané z rôznych modelov, potrebné pre fyzikálnu 

interpretáciu nameraných dát. 

 

1. História spracovania dát z kozmických experimentov v ÚEF SAV 

 

Druţicové merania KŢ sa v ÚEF SAV začali realizovať začiatkom 70-tych rokov, hlavne 

vďaka prof. Jurajovi Dubinskému, ktorý ako prvý riaditeľ ústavu a zároveň prvý vedúci 

Oddelenia kozmickej fyziky, hneď od vzniku medzinárodného programu pre výskum kozmu 

Interkozmos v roku 1967, zapojil naše pracovisko, ako jedno z prvých vo vtedajšom 

Československu, do tohto programu a tým nasmeroval náš vedecký výskum na dlhé roky. 

V roku 1970 sme sa zúčastnili na druţicovom projekte Interkozmos-3. Nami 

navrhnutá vedecká aparatúra PG1 bola vyrobená na MFF UK v Prahe a slúţila na registráciu 

tokov protónov a elektrónov s energiou < 100 keV v oblasti radiačných pásov Zeme a pod 

nimi. Podobné aparatúry PG1-A resp. PG1-B pracovali aj na druţiciach Interkozmos 5 a 13, 

ktoré boli na obeţnú dráhu okolo Zeme vypustené v rokoch 1972 resp. 1975. 

     Dáta z prístroja PG1-A boli po jednotlivých kanáloch zaznamenané na filmových pásoch. 

Tieto potom laborantky pomocou poloautomatického zariadenia previedli do digitálnej formy 

s výstupom na päťstopú papierovú diernu pásku. Na obr. 1 je ukázaný malý časový úsek 

filmového záznamu z merania tokov elektrónov z druţice Interkozmos-5.  

 

 
Obr.1: Ukáţka dát z prístroja PG1-A. 

 

      Následne sa tieto dáta spracovali na počítači MINSK-22 na Prírodovedeckej fakulte 

UPJŠ. Počítač, ktorého celková operačná pamäť bola asi 8 MB (čo je zlomok pamäti súčasnej 

kalkulačky), zaberal celé jedno poschodie a mal dátový vstup len z papierovej diernej pásky 

a výstup na tlačiareň.  

Situácia sa začala meniť v roku 1974, keď počas konferencie Interkozmos v Prahe 

bolo oznámené, ţe dáta z druţice Interkozmos-13 budú uţ zapísané na magnetické pásky. 

Prvé dáta z tohto experimentu boli analyzované na počítači EC 1040 v AÚ ČSAV 

v Ondřejove. Neskôr, po zahájení výroby vo VSŢ Košice, sa nám podarilo preniknúť 

bezplatne na ich počítač IBM 360. Počas mnohých desiatok nočných smien sme na tomto 

počítači robili prvotné spracovanie dát z prístroja PG1-B z druţice Interkozmos-13, ktoré 

spočívalo hlavne vo vytlačení dát v tabuľkovom tvare s príslušnými časmi. Dáta z celého 

experimentu zaberali asi 10 magnetických pások s kapacitou asi 8 MB. Na tomto počítači 
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sme s minútovým krokom počítali aj polohu druţice a tieţ asi 50 ďalších parametrov jej 

dráhy. Grafy z tých meraní sa robili ručne na milimetrový papier. Počítač mal vstup a výstup 

z diernych štítkov a z magnetickej pásky. 

V 70-tych rokoch sa vedúcim oddelenia kozmickej fyziky stal prof. Karel Kudela. 

Ten sa rozhodol orientovať druţicový výskum oddelenia na meranie tokov elektrónov 

a iónov stredných energií od 10 keV do niekoľko MeV a tieţ vytvoriť na ústave vlastnú 

technickú skupinu, ktorá by vyvíjala nové vedecké aparatúry pre kozmické experimenty.  

     Prvým prístrojom, vyrobeným v ÚEF SAV bol prístroj SK-1. Tento od roku 1977 

meral na druţici Interkozmos-17 toky neutrónov a gama ţiarenia. Prístroj bol navrhnutý 

v spolupráci s FTI  Leningrad. Bol to prvý prístroj pracujúci v automatickom reţime 

v kozme, vyrobený na Slovensku (viď obr. 2). Spracovanie dát z tohto prístroja, ale aj 

z ďalších desiatich prístrojov merajúcich na druţici Interkozmos-17, sa robilo na počítači EC 

1040 na Ústave priemyselného staviteľstva v Košiciach. Tento počítač mal vstupy z diernych 

štítkov, magnetických pások s kapacitou 8 MB a magnetických diskov s kapacitou 40 MB. 

Výstupy boli na tlačiareň, magnetické pásky a disky. Počítač pracoval v „multitask“ reţime, 

čo umoţňovalo súčasne počítať viac úloh. 

 

 
 

Obr. 2: Prístroj SK-1 pre druţicový experiment Interkozmos-17. 

 

      K významným vedeckým aparatúram, navrhnutým našou technickou skupinou, patrili 

aparatúry typu DOK, ktoré slúţili na registráciu tokov a energetických spektier elektrónov 

a protónov stredných energií (10 keV – niekoľko MeV). Táto oblasť energií sa stala nosnou 

oblasťou pre naše pracovisko na dlhé roky. Výsledky, ktoré sme v nej dosiahli boli ocenené 

nielen v rámci programu Interkozmos, ale aj v rámci celosvetovej kozmofyzikálnej komunity. 

      Prvým významným projektom v tejto oblasti výskumu bol projekt Interšok, v rámci 

ktorého na druţici Prognoz-10 bol na obeţnú dráhu okolo Zeme vypustený prístroj DOK-1. 

Na palube tejto druţice pracoval palubný počítač BROD, pomocou ktorého sa priamo na 

druţici robilo zhusťovanie dát, čím sa šetrila pamäť potrebná na ich registráciu. Spracovanie 

týchto dát, ktoré boli v objeme asi 300 magnetických pások, sa robilo na počítači EC 1045 na 

VŠT v Košiciach. K tomuto počítaču bol pripojený aj digigraf, ktorý umoţňoval robiť prvé 

grafické priebehy nameraných veličín.  

     Začiatok 90-tych rokov nebol len v znamení veľkých spoločenských zmien, ale znamenal 

skutočnú revolúciu aj v oblasti výpočtovej techniky na Slovensku. Dochádza k postupnej 
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likvidácii EC počítačov a k ich náhrade rozmerovo menšími, ale výkonnejšími počítačmi, 

ktoré pracovali s magnetickými páskami s väčšou hustotou zápisu (kapacita bola asi 16MB) 

a s veľkými magnetickými diskami s kapacitou asi 100-200 MB. V snahe zachrániť pre 

budúcnosť dáta z projektu Interšok, boli tieto prepísané na streamrové kazety s kapacitou asi 

100 MB. 

    V tejto atmosfére sa pripravoval ďalší významný kozmický experiment – Interball 

v spolupráci s IKI AV ZSSR Moskva. Tento pozostával z dvoch druţíc. Prvá (Interball-1) 

bola v roku 1995 vypustená do chvostovej oblasti zemskej magnetosféry, pričom jej apogeum 

dosiahlo hodnotu aţ 200 000 km. Druhá (Interbal-2) bola v roku 1996 vypustená do 

aurorálnej oblasti Zeme. Na oboch týchto druţiciach pracovali vedecké aparatúry typu DOK-

2, ktoré umoţňovali merať v 56 energetických intervaloch toky a spektrá protónov 

a elektrónov v oblasti energií 20 – 1000 keV. Okrem týchto dvoch druţíc, boli súčasťou 

projektu Interball aj subdruţice typu Magion, na ktorých pracovali vedecké aparatúry typu 

DOK-S (viď. obr. 3).  

 

 
 

Obr. 3: Prístroje DOK-2 a DOK-S pre druţicový projekt Interball. 

 

Dáta z projektu Interball sme z Ruska dostávali cez Internet a ich archivácia bola na CD 

nosičoch (celková kapacita 700 MB) a na DVD nosičoch (4,7 GB). „Revolúcia“ nastala aj 

v samotnom spracovaní dát, ktoré sa teraz viac orientuje na vytváranie rozsiahlych bánk dát, 

obsahujúcich veľké mnoţstvo údajov. Dnes z projektu Interball máme k dispozícii 

komplexné dáta z rokov 1995 – 2000 s krokom 2 minúty a tieţ s krokom 1 sekunda, ktoré 

okrem našich meraní obsahujú aj údaje o polohe druţice, magnetické pole, parametre 

zemskej rázovej vlny, údaje o medziplanetárnom magnetickom poli zo servera NASA, údaje 

o parametroch slnečného vetra z druţice WIND, ako aj ďalšie údaje, potrebné pre ich 

fyzikálnu interpretáciu. Pouţitie grafického balíka IDL umoţnilo v tomto experimente 

vykresliť časové priebehy energetických spektier elektrónov a protónov, zmerané tak na 

chvostovej, ako aj na aurorálnej druţici prístrojom DOK-2 (viď. obr. 4). 

     Poslednými významnými experimentmi, na ktorých sme sa podieľali na spracovaní 

dát boli experimenty typu CORONAS, ktoré sa realizovali v spolupráci s MGU Moskva. Išlo 

o meranie slnečných neutrónov a gama ţiarenia s energiou 0,1-8 MeV, ktoré sa realizovali 

pomocou aparatúry typu SONG-E na druţici CORONAS-I (1994) a aparatúrou SONG-M na 

druţici CORONAS-F (2000). Na poslednej z nich sa okrem neutrónov a gama ţiarenia merali 

aj elektróny 12-100 MeV a protóny > 75 MeV slnečného pôvodu. Dáta z tohto experimentu 

sme spracovali pre časový interval od augusta 2001 do októbra 2005 s krokom 1 sekunda a sú 

uloţené na DVD nosičoch. 
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Obr. 4: Ukáţka energetických spektier protónov a elektrónov, zmeraných prístrojom DOK-2 

na druţici Interbal-1 dňa 14. októbra 1996. V dolnej časti obrázka sú súradnice druţice. 

 

 Tieto dáta nám umoţnili analyzovať mnohé geomagnetické búrky a skúmať dynamiku 

relativistických elektrónov v nich. Tieto elektróny, nazývané tieţ „killer electrons“, môţu 

preniknúť cez plášte kozmických lodí s ľudskou posádkou a spôsobiť tam značné škody. 

Významné výsledky sme dosiahli tieţ analýzou dát z tejto druţice počas mimoriadne silnej 

slnečnej aktivity v októbri a novembri 2003. Na obr. 5 je ukázané, ţe tieto silné erupcie, 

a následne nimi vyvolané silné geomagnetické búrky, vyprodukovali aj emisie vysoko-

energetického slnečného gama ţiarenia a neutrónov (Kudela et al., 2006). 

 

 
Obr. 5: Ukáţka vysokých tokov slnečného gama ţiarenia a neutrónov počas veľmi silnej 

slnečnej erupcie v októbri 2003 - zmerané pomocou aparatúry SONG-M na druţici 

CORONAS-F. 

 

      V súčasnosti sa pripravujeme na spracovanie dát z radioastronomickej druţice 
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SPEKTR-R, na palube ktorej bude merať náš prístroj MEP-2 slúţiaci na registráciu tokov 

a spektier elektrónov (30 – 350 keV) a protónov (30 keV – 3,2 MeV). 

 

2. Záver 

 

Spracovanie dát z druţicových experimentov je dôleţitým ohniskom v reťazi aktívnej účasti 

pracoviska v kozmických projektoch. V rozbiehajúcich sa projektoch zabezpečuje prvotné 

spracovanie dát priebeţné vyhodnocovanie meraní prístroja počas mnohých jeho 

predštartovných skúšok, čo umoţňuje preveriť jeho fungovanie, zistiť či prahy jednotlivých 

detektorov sú dobre nastavené, preveriť šumy jednotlivých detektorov a elektroniky, preveriť 

ešte na Zemi správnosť vykonávania jednotlivých príkazov, ako aj overiť správnosť 

zapisovania dát, detegovaných prístrojom do telemetrie a tieţ správne priradenie časových 

údajov, ktoré sú dôleţité pre ďalšie spracovanie. 

      Po vypustení druţice na obeţnú dráhu a po uvedení prístroja do chodu je potrebné 

v čo najkratšej dobe urobiť prvotné spracovanie dát ním zmeraných a pomocou nich stanoviť 

funkčnosť tohto prístroja ako celku i jednotlivých detektorov resp. energetických kanálov. 

      Priebeţné spracovanie dát počas letu druţice umoţňuje operatívne stanoviť funkčnosť 

meracej aparatúry a počas letu robiť aj potrebné korekcie v nastavení prahov meraní 

jednotlivých detektorov, ako aj prípadné zmeny reţimu merania. 

      Po skončení druţicového projektu je potrebné zhromaţdiť a uloţiť na vhodné 

pamäťové médiá všetky prvotné dáta tak, aby boli k dispozícii pre ich ďalšie spracovanie 

a fyzikálnu interpretáciu. 
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