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ΕΙΑΓΩΓΗ
Ο ακριβισ υπολογιςμόσ του βαρομετρικοφ ςυντελεςτι των διαφόρων
ςυνιςτωςϊν των δευτερογενϊν κοςμικϊν ακτίνων
αποτελεί αντικείμενο
εκτεταμζνθσ μελζτθσ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ. Ο κφριοσ λόγοσ είναι ότι
είναι απαραίτθτοσ για τθ διόρκωςθ των μετριςεων γαλαξιακισ Κοςμικισ
ακτινοβολίασ που μετριοφνται μζςα τθν ατμόςφαιρα ςε ςχζςθ με τισ μεταβολζσ
τθσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ και επομζνωσ για τθ ποιότθτα και τθν μετζπειτα
επεξεργαςία των μετριςεων τθσ Κοςμικισ Ακτινοβολίασ. ε αυτι τθν εργαςία
αναλφκθκε και μελετικθκε ο βαρομετρικόσ ςυντελεςτισ για τθ νουκλεονικι
ςυνιςτϊςα τθσ Κοςμικισ Ακτινοβολίασ. Ο λόγοσ που κρίνεται απαραίτθτθ θ
διόρκωςθ των πρωτογενϊν μετριςεων ωσ προσ τισ μεταβολζσ τθσ
ατμοςφαιρικισ πίεςθσ είναι θ μεγάλθ ςυςχζτιςθ τθσ νουκλεονικισ ςυνιςτϊςασ
που καταγράφουν οι Μετρθτζσ Νετρονίων από τθν ατμοςφαιρικι πίεςθ τθσ
τοποκεςίασ που βρίςκεται ο ςτακμόσ (Carmichael et al., 1968; Dorman, 1972,
1974). Θ φυςικι εξιγθςθ αυτοφ του φαινομζνου ςχετίηεται με το γεγονόσ ότι ο
Μετρθτισ Νετρονίων ανιχνεφει τθ νουκλεονικι ςυνιςτϊςα του καταιγιςμοφ
ςωματιδίων που δθμιουργείται εντόσ τθσ ατμόςφαιρασ. Θ παραγωγι τθσ
νουκλεονικισ ςυνιςτϊςασ επθρεάηεται από τθν πυκνότθτα που ζχουν τα
ςτρϊματα τθσ ατμόςφαιρασ, παράμετροσ που αντικατοπτρίηεται ςτθν
ατμοςφαιρικι πίεςθ ςτο ζδαφοσ. Αντίςτοιχθ εξάρτθςθ εμφανίηει και θ μιονικι
ςυνιςτϊςα όχι μόνο από τθν πίεςθ, αλλά και από τθν κερμοκραςία, θ οποία
όμωσ δεν επθρεάηει τισ μετριςεισ των μετρθτϊν νετρονίων ςε ςθμαντικό βακμό
και επομζνωσ δεν μελετάται ςτθν εργαςία αυτι.
τθν εργαςία αυτι μελετικθκε θ χρονικι εξάρτθςθ του βαρομετρικοφ
ςυντελεςτι του Μετρθτι Νετρονίων τθσ Ακινασ (Αthens Νeutron Monitor
tation, A.Ne.Mo.S) για όλο το χρονικό διάςτθμα λειτουργίασ του από το 2000 ζωσ
ςιμερα, που καλφπτει τθν κακοδικι φάςθ του θλιακοφ κφκλου 23, το ελάχιςτο
των κφκλων 23 / 24 και τθν ανοδικι φάςθ του κφκλου 24. Τπολογίςτθκε θ τιμι
του ςε μθνιαία και ςε ετιςια βάςθ κακϊσ και θ εξάρτθςι του από τισ
διαφορετικζσ φάςεισ του θλιακοφ κφκλου. Για τθν ελαχιςτοποίθςθ των
διακυμάνςεων τθσ πρωτογενοφσ κοςμικισ ακτινοβολίασ χρθςιμοποιικθκαν τα
διορκωμζνα ωσ προσ τθν πίεςθ δεδομζνα του ςτακμοφ νετρονίων τθσ Ρϊμθσ , ο
οποίοσ αποτελεί ςτακμό αναφοράσ. τθ ςυνζχεια θ μελζτθ αυτι επεκτάκθκε και
ςε άλλουσ ςτακμοφσ του παγκοςμίου δικτφου μετρθτϊν νετρονίων.
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Για τον ακριβι υπολογιςμό του βαρομετρικοφ ςυντελεςτι
χρθςιμοποιικθκε θ
εφαρμογι Barometric Coefficient form
που ζχει
δθμιουργθκεί από τθν ομάδα Κοςμικισ ακτινοβολίασ και παρζχεται από τθν
κεντρικι ιςτοςελίδα του ςτακμοφ κοςμικισ ακτινοβολίασ τθσ Ακινασ
(http://cosray.phys.uoa.gr/index.php/data/nm-barometric-coefficient), θ οποία
επεξεργάηεται δεδομζνα υψθλισ ανάλυςθσ από τθν Ευρωπαϊκι βάςθ δεδομζνων
(ΝΜDB) και δίνει τα αποτελζςματα ςε γραφικι και ψθφιακι μορφι. Θ εφαρμογι
αυτι ζχει ςτισ μζρεσ μασ, υιοκετθκεί από αρκετοφσ τακμοφσ Κοςμικισ
Ακτινοβολίασ του Παγκόςμιου Δικτφου και αποτελεί εργαλείο ελζγχου τθσ καλισ
ποιότθτασ των δεδομζνων που παρζχουν οι ςτακμοί αυτοί.
Η παροφςα πτυχιακι εργαςία αποτελείται από ζξι κεφάλαια.
το πρϊτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ γίνεται ειςαγωγι ςτισ κφριεσ ζννοιεσ
γφρω από τισ οποίεσ επικεντρϊνεται θ εργαςία. Σο κεφάλαιο είναι χωριςμζνο ςε
τζςςερεισ κφριεσ παραγράφουσ.
το δεφτερο κεφάλαιο παρουςιάηονται τα φαινόμενα διαμόρφωςθσ τθσ
Κοςμικισ Ακτινοβολίασ από τθν θλιακι δραςτθριότθτα και αναλφονται οι
διάφορεσ μεταβολζσ τθσ ζνταςισ τθσ, τόςο οι ιςότροπεσ όςο και οι ανιςότροπεσ
μεταβολζσ τθσ.
το τρίτο κεφάλαιο, περιγράφονται οι τρόποι ανίχνευςθσ και καταγραφισ
των Κοςμικϊν ακτίνων, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτουσ Μετρθτζσ Νετρονίων,
ωσ κφρια πειραματικι διάταξθ ανίχνευςθσ των μεταβολϊν τθσ Κοςμικισ
Ακτινοβολίασ.
το τζταρτο κεφάλαιο , παρουςιάηεται ο οριςμόσ του βαρομετρικοφ
ςυντελεςτι και το μοντζλο υπολογιςμοφ του που χρθςιμοποιείται για τθ
διόρκωςθ των δεδομζνων των Μετρθτϊν Νετρονίων.
το πζμπτο κεφάλαιο περιγράφεται θ πειραματικι διαδικαςία που
ακολουκικθκε για τον υπολογιςμό του βαρομετρικοφ ςυντελεςτι για ζνα αρικμό
Μετρθτϊν Νετρονίων από τθ Διεκνι Βάςθ δεδομζνων των Μετρθτϊν Νετρονίων
ςυμπεριλαμβανομζνου και του το ςτακμοφ του Πανεπιςτθμίου τθσ Ακινασ .
το ζκτο κεφάλαιο δίνονται τα ςυμπεράςματα και οι παρατθριςεισ που
προκφπτουν από τθν ανάλυςθ και επεξεργαςία των δεδομζνων.
το τζλοσ τθσ εργαςίασ παρατίκενται ςχετικι Βιβλιογραφία και το Παράρτθμα
με τα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν.
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Abstract
In this work a detailed analysis of the barometric coefficient of the Athens
Neutron Monitor Station (A.Ne.Mo.S.) during the solar cycles 23 and 24 is
presented. Α study of the dependence of the barometric coefficient on the
different phases of the solar cycle is performed. This coefficient is calculated on
yearly and monthly basis for the time period from January 2001 to December
2014, in order to study yearly and seasonal variations during this time period.
The variations of the primary cosmic ray flux are subtracted by using data from
the Rome neutron monitor station as a reference one. The barometric coefficient
is also calculated on yearly and monthly basis for others Neutron Monitor
stations of the Worldwide Neutron Monitor Network. For this work the online
barometric coefficient tool which is provided as a web application through the
Athens Cosmic Ray Station (http://cosray.phys.uoa.gr) and which obtains the
neutron monitor data from the European High Resolution Neutron Monitor
Database (NMDB http://www.nmdb.eu), is used.
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