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Od pozemních měření kosmického záření k měřením na 
družicích  

 Měření kosmického záření v Tatrách 
se datuje od r. 1957-1958. Příspěvek 
československých fyziků k IGY 
(International Geophysical Year,  
60. výročí).  
 
Dnes pracuje na Lomnickém štítě 
neutronový monitor spojitě měřící 
kosmické záření s vysokou 
statistickou přesností (1.6. 106 /hod). 
 
Měření v reálnem čase jsou dostupná 
na http://neutronmonitor.ta3.sk . 
 
Začátek 70. let 20. stol. – možnost 
měření na družicích (i nižší energie).  
Prof. J. Dubinský – ředitel ÚEF SAV.   

http://neutronmonitor.ta3.sk/


3. červen 1982 – první měření odezvy od slunečních neutronů 
(ze sluneční erupce) na zemském povrchu – Jungfraujoch a 
Lomnický štít. 

Předtím – začátky – měření na balónech, spolupráce s 
pražskými pracovišti  

Technologický přístroj – předchůdce 
přístroje na IK-17.  

Bull. Astron. Inst. 
Czech., 1977  



Aparát s označením SK-1. První 
přístroj,  jehož část byla 
vyvinuta v Košicích a který měřil 
v kosmu neutrony a gama záření 
na nízké polární orbitě (IK-17). 
Detekční část byla vyvinuta v 
Leningradě.  

Elektronická část vyvinuta v ÚEF 
SAV a na EF VŠT Košice. 

Družice vypuštěna v září 1977. 

I když sluneční neutrony nebyly 
detekovány, byl upřesněn tvar 
šířkové závislosti toku neutronů a 
záření gama zemského albeda. 

40. výročie odkedy v kozme 
merala prvá aparatúra 
vyvinutá na slovenskom 
pracovisku v automatickom 
režime (ÚEF SAV, EF VŠT) 



K problematice vysokoenergetických slunečních neutrálních emisí na 
družicích se OKF (oddělení kosmické fyziky ÚEF SAV) vrátilo v r. 1994 
(CORONAS-I) a v r. 2001 (CORONAS-F). Spolupráce s MSU Moskva. 
Přístroj SONG.  

Podrobná mapa toku gama záření 
na výšce 500 km (dr. R. Bučík, 
PhD práce, Košice 2004) podle 
CORONAS-I 

V době extrémní sluneční erupce 
28.10.2003 byly na CORONASE-
F zaznamenány toky gama záření 
vysokých energií  



Na návratné družici IK-6 (1972) byly umístěny emulze, v nichž se 
pozorovaly jaderné interakce kosmického záření při velmi vysokých 
energiích. 

Pokračování v experimentech na ISS, též při misi slovenského kosmonauta v 
únoru 1999. Práce vedl dr. Ladislav Just, CSc. († 7.3.2004)  



Nabité částice středních energií.  

Začátky:  

spolupráce s MFF UK Praha, s pracovišti ČSAV v Praze a Ondřejově, 
aparatury vyvinuty na MFF UK.  

Dynamika částic zachycených v radiačních pásech Země 

IK-3  (1970, 206 x 1315 km, 48.4o) 

IK-5  (1971, 196 x 1202 km, 48.6o) 

IK-13 (1975, 278 x 1681 km, 83.5o)  

Aparatura PG vyvinutá na 
MFF UK pro IK-13 



Orientace OKF na oblast 
„středních“ energií (od ~20 
keV do ~ 2 MeV) se ukázala 
vhodná pro relativně 
jednoduché aparatury 
monitorovacího typu. 

Tato oblast energií je (byla) 
zajímavá pro celou řadu 
experimentů zaměřených na 
studium procesů v 
magnetosféře Země, v 
blízkosti jejich hraničních 
oblastí i v meziplanetárním 
prostoru.   

Umožnila účast OKF v řadě 
kosmických misí.  



DOK-T na Prognoz-8, r. 1981, 
vysokoapogeová orbita, využití stínu pro 
snížení šumu detektoru a 
předzesilovače.  

Spektrometr energetických částic 
DOK-1 na Prognoz-10 (Interšok), 1985 

Spektrometr elektronů a protonů 
středních energií na družici Active 
(téměř polární dráha 500 x 2500 km, 
1988).  



Zjednodušené varianty monitorů s 
označením DOK-S měřily i na 
subdružicích Geofyzikálního ústavu 
ČSAV Magion-2, Magion-3 (subdužice k 
Apexu)  a později i na Magionu 4 a 5 k 
družicím Interball-1 a 2.  

Velké množství podrobných 
měření poskytly částicové 
aparatury DOK-2 na družicích 
Interball-1 a 2 (1995-2000). 
Spolupráce s IKI Moskva A 
Univerzitou Xanthi, Řecko. 

Na vývoji tohoto a dalších  
experimentů této serie se podílel 
ing. J. Rojko, CSc († 12.4.2011) s 
kolegy. 

Získaná data a zájem o ně pomohl 
při navázání širších mezinárodních 
vědeckých kontaktů po r. 1990.  



Podrobné spektrum umožnilo 
pozorovat disperzní jevy 
energetických iontů ve vnější 
magnetosféře na odpolední 
straně přístrojem DOK-2 na 
Interballu-2. Hodnoty jsou  
J(E)*E3, kde J(E) je 
diferenciální intenzita částic v 
jednotkách (#/cm2.s.ster.keV) a 
E je kinetická energie v keV.  
 
Na analýze dat se podílel hlavně 
dr. M. Slivka, CSc.  
 
Tyto jevy ukazují na injekci 
částic na noční straně 
magnetosféry a z tvaru křivek a 
modelu magnetického pole lze 
odhadnout dobu a místo injekce.  



Detekce energetických neutrálních 
atomů na evropsko-čínské družici Double 
Star TC2 prováděna přístrojem NUADU 
(PI Prof. S. McKenna-Lawlor,Irsko), 
který byl z podstatné části vyvinut na 
ÚEF SAV v Košicích.  

Přístroj provádí 3D „dálkový  průzkum“ 
toku energetických částic při jejich 
nábojové výměně v geokoróně.   

Intenzita energetických 
neutrálních atomů pozorovaná 
přístrojem NUADU v době 
geomagnetické bouře 8. 
listopadu 2004.  

Na vývoji přístroje na OKF se 
podílel hlavně ing.J. Baláž, PhD.   



NUADU testy v ÚEF SAV 
Launch Campaign v Číne 
Testy software v Číne 
 
Ing. Ján Baláž, PhD  
Ing. Ján Strhárský  



Po  r. 2008: 

SPEKTR-R (MEP-1) merania energetických  

elektrónov od augusta 2011 doteraz 

 
http://www.plasma-f.cosmos.ru/en/instruments  

Další – nové na http://space.saske.sk  
 

http://www.plasma-f.cosmos.ru/en/instruments
http://www.plasma-f.cosmos.ru/en/instruments
http://www.plasma-f.cosmos.ru/en/instruments
http://space.saske.sk/
http://space.saske.sk/


In 1981 – 1982 new measurement box on roof of main building at Lomnický štít 

and new NM works since then in cont mode. 

Its safe running in extreme conditions requires presence of technical staff, 

checking data.  

Ešte nazad k pozemným meraniam.  



KŽ na LŠ s ohľadom na jeho 
polohu má vysokú štatistiku – 
vyžaduje aj prítomnosť služby 
tam – spojité merania a nové 
zariadenia , extrémne 
podmienky... 



19. a 23.5. 2012  

Projekt ŠF EÚ “Centrum kozmických výskumov: vplyvy 

kozmického počasia” Astronomický ústav SAV, ÚEF SAV, PF UPJŠ  



teraz 



Dr. Pavel Chaloupka 

Jaroslav Sláma 

Mgr. Ronald Langer 

Ing. Vlado Kollár 

 Samo Štefánik 



Počet slnečných škvŕn 



Biermann et al., 1951, Z. Naturforsch. – possibility of solar n detection at 

Earth’s orbit.   

1982 – first response of solar n from flare on the ground reported 

(Jungfraujoch and Lomnický štít). Analysis invoked by Prof. E.L. Chupp (UNH) 

– info about flare with high energy gammas observed on satellite SMM.  

Debrunner, Flückiger, 

1983 

 

Efimov, Kocharov, 

Kudela, 1983 

 

Improvement of time 

resolution, new 

devices on Earth and 

on satellites, e.g.  

SONG - CORONASF 



Od 20. marca 2014 na Lomnickom štíte   

SEVAN – 1 min dáta v reálnom čase  

TGF, Fishman, 1994 – spojené s búrkovou akt., 

družicové  

TGE Chilingarian, 2013 – búrk. akt., častice na Zemi  

Bučík et al, 2006, odozva v magneticky združenom 

bode? CORONAS-F  

Je súvislosť? Ako v iných oblastiach elmg. (UV).  

 
I. Strhárský et al., 2013 – elektronika pre 

pozemné merania, zber údajov LŠ, KE.  

http://stce.be/esww10/contributions/public/posters/Session1

3/04-KudelaKarel/LomnickyStit-ESWW2013-mid.pdf  

http://stce.be/esww10/contributions/public/posters/Session13/04-KudelaKarel/LomnickyStit-ESWW2013-mid.pdf
http://stce.be/esww10/contributions/public/posters/Session13/04-KudelaKarel/LomnickyStit-ESWW2013-mid.pdf
http://stce.be/esww10/contributions/public/posters/Session13/04-KudelaKarel/LomnickyStit-ESWW2013-mid.pdf
http://stce.be/esww10/contributions/public/posters/Session13/04-KudelaKarel/LomnickyStit-ESWW2013-mid.pdf
http://stce.be/esww10/contributions/public/posters/Session13/04-KudelaKarel/LomnickyStit-ESWW2013-mid.pdf
http://stce.be/esww10/contributions/public/posters/Session13/04-KudelaKarel/LomnickyStit-ESWW2013-mid.pdf
http://stce.be/esww10/contributions/public/posters/Session13/04-KudelaKarel/LomnickyStit-ESWW2013-mid.pdf
http://stce.be/esww10/contributions/public/posters/Session13/04-KudelaKarel/LomnickyStit-ESWW2013-mid.pdf


Decrease of dose at 

airplane – middle latitudes – 

during extreme FD in Oct. 

2003 



 

7FP EU NMDB http://nmdb.eu  

 (KK, I. Strhárský, R. Langer) 

Dáta sú využívané na monitorovanie kozmického počasia 

 http://www.spacewx.com  

 http://www.spacewx.com/Space_Weather_Now.html  

 

 

   http://www.stce.be/esww10/sessions/13cosmicraydetectors.php 

http://nmdb.eu/
http://nmdb.eu/
http://www.spacewx.com/
http://www.spacewx.com/
http://www.spacewx.com/Space_Weather_Now.html
http://www.stce.be/esww10/sessions/13cosmicraydetectors.php


ECRS    Year  Location (European Cosmic Ray Symposium)  

1st  1968  Bern (Switzeland) and Lodz (Poland) 

2nd   1970  Amsterdam (the Netherlands) and Leeds (UK) 

3rd   1972  Göttingen (Germany) and Paris (France) 

4th   1974  Lodz (Poland) and Frascatti (Italy) 

5th   1976  Leeds (UK) 

6th   1978  Kiel (Germany) 

7th   1980  Leningrad (USSR) 

8th   1982  Rome (Italy) 

9th   1984  Košice (Czechoslovakia) 

10th   1986  Bordeaux (France) 

11th   1988  Balaton (Hungary) 

12th   1990  Nottingham (UK) 

13th   1992  Geneva (Switzerland) 

14th   1994  Balatonfüred (Hungary) 

15th   1996  Perpignan (France) 

16th   1998  Madrid (Spain) 

17th   2000  Lodz (Poland) 

18th   2002  Moscow (Russia) 

19th   2004  Florence (Italy) 

20th   2006  Lisbon (Portugal) 

21st   2008  Košice (Slovakia) 

22nd   2010  Turku (Finland) 

23rd 2012 Moscow (Russia)  

24th        2014   Kiel (Germany)  

Košice majú históriu aj v 
európskych sympóziách o  
Kozmickom žiarení 







Prof. Sir Arnold W. 
Wolfendale, UK – jeden 
z hlavných iniciátorov 
ECRS – zúčastnil sa 
týchto podujatí v 
Košiciach tak v r. 1984 
ako aj v r. 2008.  



Dáta (a ich fyzikálna analýza) 
z predošlých meraní umožnili 
po r. 1990 rozšíriť 
medzinárodnú spoluprácu 



BePi Colombo PiCAM testy v ÚEF SAV         Rosetta – ESS testy v STIL Írsko 
 
Ján Baláž, ing, PhD  

Z nej sa vyvinuli kontakty ktoré viedli k zapojeniu pracoviska do 
nových projektov:  



Niektorí z kľúčových vedeckých a technických pracovníkov, 
ktorí sa o rozvoj kozmofyzikálneho výskumu zaslúžili.   



Kozmické počasie (KP) – vzťahy KŽ ku KP  

Príklady priamych efektov.  

Copied from site of Bell laboratories  

6 RP EÚ project SWEETS DVD v slovenčine 







http://nccospar.saske.sk   

http://nccospar.saske.sk/
http://nccospar.saske.sk/
http://nccospar.saske.sk/

