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A kozmikus sugárzás áthatoló komponensei
nek földtani, geofizikai, műszaki célú gyakorlati 
felhasználását 1959-ben javasolták. (1)

Az első földalatti kísérleteket 1961-ben a 
moszkvai M etróban végezték. E m unkálatok 
eredm ényeképpen m egállapították, hogy a mé
rőműszer felett elhelyezkedő képződmények 
tömegének megváltozása a regisztrált sugár
intenzitás változását idézi elő. Ugyanebben az 
évben Közép-Urai egyik rézércbányájában is 
kísérleteztek. M egállapították, hogy az érctest a 
meddő kőzethez viszonyítva 40—50% -kal töb
bet nyal el a kozmikus sugárzásból. (2)

A Moszkvai Geológiai K utató Intézetnek, a 
Szovjet Tudományos Akadémia Fizikai Intéze
tének, valam int Földmágnesesség-, Ionoszféra 
és Rádióhullám terjedés Intézetének idevágó 
m unkái megoldották az alapvető elm életi mű- 
szerezettségi és m ódszertani kérdéseket. Több 
helyen különböző gyakorlati célú kísérleti 
m éréseket is végeztek.

A  módszer elmélete. A  kozmikus sugárzással 
kapcsolatos korábbi nagyszámú, elm életi és 
gyakorlati vizsgálatok bizonyították, hogy a 
földbe, nagymélységbe, csak a kozmikus sugár
zás kem ény müon komponense hatol be. (3) A 
müonok nagy áthatoló képessége rendkívül 
nagy energiájuk (több, m int 10u eV) és az atom 
maggal való gyenge kölcsönhatásuk eredménye. 
A müonok energia-vesztesége az atomok ioüi- 
zálásából ered. A fékezési-, a Cserenkov-sugár- 
zás, a pár-képződés stb. az energiaveszteségnek 
viszonylag csak kis hányadát teszi ki, szerepük 
a 10" eV felett nő meg. Miaszaki korábban 3000 
vizekvivalens m éter (v. e. m.) mélységben, 
m ajd 1963-ban 4400 v. e. m. m élységben re 
gisztrálta a mümezonokat. Ezek és más forrás

ból szárm aztatott, m űszerfaktorral korrigált 
mérési eredm ények vannak feltüntetve az 1. sz. 
rajzon. A számítások könnyítése céljából az in
tenzitás-m élység függvényt analitikai képlettel 
közelítettük meg. K iderült, hogy az 1 =  f(H) 
függvényt az adott esetben legjobban

lHfam =  a • H6 • é 11
közelíti meg.

A képletben \u íúgg — a H m élységben észlelt 
függőleges sugárintenzitás, a, b, c, állandók
pedig:

a =  4,01103 g1,8 szterad.^1 cm1’6 
b =  — 1,8
c =  — 1,0 . ÍO-’5 g—1 cm2

A kozmikus sugárzás gyakorlati célú felhasz
nálása a kem ény részecskék nagy áthatolóké
pessége és ugyanakkor intenzitásának sűrűség
függősége alapján történhet. Jelenleg a koz
m ikus sugárzás földalatti regisztrálásának ered
m ényeként a fedőképződmények tagolhatok, 
(kiválaszthatók az érctestek, karsztosodó zónák, 
stb.) m eghatározhatók sűrűségük középértéke 
és így tovább.

A m ű-nyaláb egyazon m élységben történ t 
megfigyelése azt m utatta , hogy általános eset
ben a nyaláb intenzitása a felsoroltakon tú l
m enően függ még a nyaláb szög-anizotrópiájá
tól, a megfigyelési pont geomágneses koordiná
tájától, az anyag atommag töltésének nagysá
gától és annak időbeni variációjától.

K ísérleti és elm életi vizsgálatok igazolták, 
hogy a felsorolt tényezők összhatása a legked
vezőtlenebb esetben sem haladja meg a 10%-ot 
és szükség esetén figyelembe vehető.

A jövőben a müon komponens fizikájának 
feladata egy olyan m atem atikai apparátus ki-
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1. ábra. A  kozm ikus sugárzás kem ény komponense.
A  folyamatos vonal a kísérleti adatokat; a szaggatott vonal a szám íto tt adatokat köti össze.
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dolgozása, amely az összes energiaveszteségek, 
valam int a lágykomponensek képződésének 
figyelem bevételével leírja  a müonok kőzeten 
történő áthatolásánál fellépő jelenségeket.

Tagolt térfelszín esetében a müon nyaláb 
intenzitása a megfigyelési pont mélységének 
változásától függ. Ezért a közvetlen megfigye
lések adatainak feldolgozása során a topográfiai 
hatást figyelembe kell venni. A szűklátószögű, 
irányíto tt teleszkóppal történő megfigyelések 
esetén, amikor is a szélesszögben beeső inten
zitás aránya viszonylag nem nagy és ezért ha
tása az első megközelítésben elhanyagolható, a 
topográfiai hatást az adatok egy önkényesen 
megválasztott szintre történő átszámításával 
küszöbölik ki.

Szélesszögű teleszkópok esetében a topográ
fiai hatás kiküszöbölése bonyolultabb. Az (5) 
tanulm ány a topográfiai viszonyok és a köz
bülső réteg sűrűségének ism erete esetében no- 
m ogrammák felhasználását javasolja.

A geokozmikus m ódszerrel jelenleg csak a 
sűrűségi inhomogenitások jelenléte m utatható

ki. Ugyanakkor a módszer által adott inform á
cióhalmaz tartalm azza az inhomogenitás töm e
gét és m éreteinek adatait is. Célszerű a módszer 
elm életét és gyakorlati k ísérleteit ezirányban 
folytatni.

Műszer. A geokozmikus módszer alapműszere 
az ún. teleszkóp. A bányákban lefolytatott kí
sérleteknél a IIKL—-1 típusú m űszert használ
ták. A m űszert a Szovjet Tudományos Akadémia 
Fizikai K utató Intézete állította elő. Alkalmas 
a kozmikus sugárzás kem ény komponensének 
regisztrálására (6).

Az IIKL— 1 teleszkóp blokksém ája a követ
kező: detektor, feszültség-erősítő, form áló-erő
sítő, koincidencia fokozat, számláló körök, in
dikátorok, tápegység.

D etektorként Szí—5G típusú GM cső szám
lálókat helyeztek el a kazettában. Minden ka
zettában 9 db párhuzam osan összekapcsolt 
számláló-cső van. A detektor effektív felülete 
C,25 n r.

A kazetták megfelelő elhelyezése kétirányú, 
80° és 120°-ban történő egyidejű észlelést tesz

3. á b ra
3. ábra. A  krivoj-rogi lelőhely „Űj” bányájának fö ld 
tani m etszete és észlelési adatok. 1. m artit, 2. martitos 
palák, 3. jaspilit és m artitos szaruszirt, 4. szaruszirt, 5. 
martitos szaruszirt és szericites-kloritos palák, 6. grafí- 
tos-szericites palák, 7. az intenzitás görbéje és a m é

rési hibák.
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lehetővé. A diszkrim inátorok, valam int a négy
szeres koincendencia beépítése a term észetes 
radioaktív háttér regisztrálását kizárja. Jelen
leg a Fizikai Intézetben Cserenkov detektorok
kal ellátott kozmikus lyukm űszer konstrukció
ján dolgoznak. Egyes archeológiái kérdések 
megoldásánál (7) a müonok beesési irányának 
regisztrálására is alkalmas szikra-kam rákat al
kalmaznak. Ez a m űszer típus alkalmas lehet 
geológiai és bányatechnikai kérdések megol
dására is.

Alkalmazási terület. A geokozmikus módszer 
alkalmazási köre a következő:

1. Sűrűségi inhomogenitások kim utatása és

lehatárolása (érctestek, karsztüregek, kamrák, 
stb.);

2. A kőzetek közepes sűrűségének m eghatá
rozása;

3. Különböző radiológiai létesítm ények bioló
giai védelme effektivitásának meghatározása.

Példaképpen a 2. és 3. sz. ábrán egy érctest, 
valam int egy zúzottzóna kim utatását illusztrál
tuk. Látható a müon nyaláb intenzitásának 
csökkenése az érctest alatt, illetve növekedése 
a külfejtés töredezett zónájában.

Tervezik (7), hogy a geokozmikus módszert 
egyiptomi piram isok üregeinek kim utatására 
alkalmazzák.

P

J e l m a g y a r á z a t :  -----------  S-SO
______

4. ábra
4. ábra. Grádicsé (BNK) lelőhely m etszete és a m ért 
intenzitás-kőzetsűrűség görbe, a) észlelési vonal és az 
apertura szögek, b) nagypontosságú intenzitás értékek, 
c) a nagypontosságú intenzitásértékek alapján szám í
to tt kőzetsűrűség adatok, d) a nagy- és kispontosságú  
m egfigyelések egyesített adatai, e) a „d” alapján szá

m íto tt sűrűségértékek.
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5. á b ra

5. ábra. A  szinkrofazotron alatti m egfigyelések hely
színrajza és a m érési adatok.

A közepes kőzetsűrűség m eghatározásának 
lehetőségére, valam int a módszer és földalatti 
gravim etrikus kutatás egyidejű alkalmazásának 
előnyére először Tarchov és Bondarenko m uta
to tt rá (8). A módszert ez irányban intenzíven 
fejlesztik. A 4-es ábrán az egyik bulgár lelő
helyen elvégzett sűrűségm eghatározás eredm é
nyeit tün te ttük  fel. Egy másik NDK-beli lelő
helyen 2500 v. e. m. mélységben végeztünk 
megfigyeléseket.

1963-ban a  geökozmikus módszer lyukm űsze
rével sikeresen m eghatározták a felső m állott 
zóna közepes sűrűségét a Szovjetunió egyik 
olajvidékén.

1966-ban a radiológiai létesítm ények biológiai 
védelme effektivitásának m eghatározására ja 
vasolták a  módszert. Ugyanebben az évben ez 
irányú kísérletek is tö rtén tek  a szerpuhovi szin- 
krofazotronnál.

M eghatározták a gyorsító védelm ének töme
gét és sűrűségét. Az 5-ös ábrán a m érések ered
m ényeit tü n te ttü k  fel. Látható, hogy a védő- 
berendezések egyes helyein az intenzitás meg
nő, ami a létesítm ény védelm i képességének 
gyengeségére utal.

A  fejlesztés perspektívái. A  geológiában a 
geokozmikus módszer alkalmazása két irányban 
perspektivikus. Az első irány egyes bányászati, 
kutatási és geofizikai feladatok megoldása. A 
második irányt egyes geológiai képződmények, 
a Föld m int egész a m eteoritok és más égitestek 
korm eghatározásában jelölhetjük meg.

Az első irányban a modellezés jelentős sze
repet játszhat. A müonok elnyelődéséhez ha
sonló elnyelődési törvényű gamma- vagy béta
sugarak segítségével hasznos gyakorlati felada
tok modellezhetők. A müonok spektrum ának 
tanulm ányozása szintén érdekes gyakorlati
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eredm énnyel járhat. Ismert, hogy a müonok 
kölcsönhatása az anyaggal energiájuktól függ. 
Tehát különböző energiájú müonok elnyelődé
sének vizsgálatából az anyag kém iai összetéte
lére vonatkozó következtetések is levonhatók, 
sőt lehetséges, hogy az érc hasznos komponens- 
(Fe, Pb, Zn, stb .)-tartalm a is meghatározható 
lesz.

A kormeghatározások során bizonyos jelen
ségek bekövetkezési idejének m eghatározására 
jelenleg széleskörűen alkalmazzák a rádióaktív
szén módszerét. E módszer alkalmazásának alsó 
határa kb. 70 000 év. Léteznek azonban más 
rádióaktív izotópok is, amelyek közül több a 
kozmikus sugárzás és az anyag kölcsönhatásá
nak eredm ényeképpen képződött. Ezek tanu l
mányozása a kormeghatározás alsó határát m il
liárd években jelöli meg. (1. táblázat)
Felezési idő

(év) i —:io 10-— 10:1 10:1—10'1
Izotóp 
Felezési idő

Na~, Fe " A r 9, Si:H Ti'1'1, C14

(év) 10'— 10“ h-1 O r h-* 10s—10"
Izotóp Cl:!';, A P M n'5, Belu K V)

A stabil izotópok szintén alkalmasak kor
meghatározásra. Ism ert például, hogy 1 cm2 
alapú levegőoszlopban 1 sec a la tt 0,3 Li izotóp 
képződik. A term észetes lítium  7,5° i r ban Li“, 
92,5%-ban Li' izotópokból áll. A Liu képződése 
következtében a levegőben a lítium  izotóparány 
mintegy 0,03% -ra változott meg. Ez m ár a mo
dern töm egspektrom éterekkel kim utatható.
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GEGENWARTIGER STAND UND ENTWICKLUNG- 
PERSPEKTIVEN DÉR GEOKOSMISCHEN METHODE

Bondarenko B. M., V iktorow  G. G., Tarhov A. G.

Die praktische Vervendung durchdringender Kom- 
ponenten dér kosmischen S tranhlung zu geologischen, 
geophysischen und technischen Zwecken w urde im 
Jah re  1859 vorgeschlagen.

Die A usführung dér ersten  unterirdischen Ver- 
suche erfolgte beim M oskauer M etró im Jah re  1961. 
Als Ergebnis dieser A rbeiten stellte m án fest, dass 
die V eranderung in  dér Masse dér über dem Messin- 
strum ent liegenden Form ationen die Veranderung dér 
registrieten S trah lin tensitát hervorruft. In demse"ben 
Ja h r  fanden Versuche auch in einem Kupfere rzbarg- 
w erk  de,s M ittleren Urals sta tt. Dórt stellte m án fest, 
dass dér E rzkörper im Vergleich m it dem tauben Ges- 
tein  40—50% m ehr kosmische S trahlung absorbiert.

Die diesbezügliohen A rbeiten des M oskauer Geo
logischen Forschungsinstituts, des Instituts fü r Phys.ik 
und des Institu ts fü r Erdm agnetismus, Ionospháre und 
Radiow ellenausbreitung dér Sowjetischen Akademie 
dér W issenschaften gaben die Lösung dér grundlegen- 
den Problém án dér theóretischen Instrum entation  und 
Methodologie. An m ehreren Stellen machte m án auch 
verschiedene Versuchsmessungen m it praktischem  
Zweck.
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