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Santrauka. Nagrinėjama ryšio tarp Saulės aktyvumo ir kietosios kosminės spinduliuotės srauto (KKSS) prie Ţemės 

paviršiaus problema. Saulės aktyvumas yra aprašomas Volfo skaičiumi, o tai pat Saulės dėmių grupių kiekiu, plotu ir 

padėtimi. KKSS matavimai atlikti Vilniuje 2003-2005 metais, naudojant gama spektrometrą su scintiliaciniu detektoriumi. 

Saulės aktyvumo duomenys paimti iš Mees Solar Observatory tinklalapio. Sąryšiui tarp Saulės aktyvumo ir KKSS įvertinti 

buvo naudojama koreliacinė analizė, bei analizė vieną parametrą pastumiant kito parametro atţvilgiu, siekiant nustatyti 

uţdelstus sąryšius. Nustatyta, kad didţiausią įtaką kietosios kosminės spinduliuotės srautui turi Saulės aktyvumas, vykstantis 

Saulės regione nuo -10º iki +10º platumos. Aktyvumo aukštesnėse platumose įtaka pasireiškia tik po kelių mėnesių. Tarp 

darbe tiriamų Saulės aktyvumo parametrų patikimiausią ryšį su ligų paūmėjimais turi dėmių grupių skaičius. 

Reikšminiai žodžiai: kietoji kosminė spinduliuotė, Saulės aktyvumas, geomagnetinis laukas, Volfo skaičius, koreliacija. 

 

Įvadas  

Geomagnetinio lauko ir Saulės aktyvumo tyrimai 

vykdomi jau senai. Tyrimų rezultatai rodo, kad 

geomagnetinio lauko svyravimai veikiami Saulės 

aktyvumo (Schwenn 2006; Babayev et al. 2007).  

Saulės aktyvumas veikdamas kosminę Ţemės 

aplinką sukelia tokius padarinius, kaip geomagnetines 

audras ir jonosferos trikdţius (Freeman 2001, Wang, Xu 

2002). Saulės aktyvumas, Saulės vėjas, Ţemės 

jonosferos, magnetosferos ir troposferos būklė sudaro taip 

vadinamus kosminius orus (angl. space weather) 

(Bothmer, Daglis 2006). „Kosminiai orai“ sutrikdo 

prietaisų veiklą, turi įtakos gyvųjų organizmų veiklai 

(Styro et al. 2009).  

Saulės aktyvumas yra cikliškas reiškinys. 11 metų 

Saulės aktyvumo ciklu vadinamas periodinis įvairių 

Saulės parametrų – Saulės dėmių skaičiaus, Saulės vėjo 

intensyvumo, Saulės spinduliuotės intensyvumo – 

kitimas, turintis periodiškumą, kintantį tarp 9 ir 14 metų, 

su 11 metų vidutiniu periodiškumu (Usoskin 2009). 11 

metų ciklo eiga vertinama pagal Saulėje matomų dėmių 

skaičių, t.y. Volfo skaičių, įskaitantį dėmių ir jų grupių 

kiekius Saulės paviršiuje (Clette et al. 2007).  

Saulės aktyvumas pasireiškia ne tik dėmių 

susidarymu, bet ir Saulės vainiko masės išmetimais bei 

blyksniais. Saulės vainiko masės išmetimo metu dideli 

plazmos kiekiai, uţdaryti magnetiniame lauke, išmetami į 

tarpplanetinę erdvę. Saulės aktyvumo laikotarpiu, per 

parą gali įvykti keli išmetimai. (Gopalswamy et al. 2005). 

Saulės ir geomagnetinis aktyvumas veikia kosminių 

spindulių sklidimą, kaip tarpplanetinėje erdvėje taip ir 

Ţemės aplinkoje (Mursula et al. 1998; Rivin 1998). Į 

Saulės sistemą ateinantys kosminiai spinduliai yra 

veikiami daugybės heliofizinių veiksnių. Kosminės 

spinduliuotės dalelės pagreitinamos, keliaujant pagal 

tarpplanetinio magnetinio lauko linijas, pakeičia kursą 

praeinant pro Saulės vainiko išmestas plazmos debesis ar 

dėl magnetinio lauko svyravimų (Fisk 1998). Šitie 

svyravimai turi ciklinį pobūdį. Kai kuriuose darbuose 

minima, kad ilgalaikėje perspektyvoje registruojamų prie 

Ţemės paviršiaus kosminių spindulių intensyvumas turi 

atvirkšią eigą Saulės aktyvumo ciklo atţvilgiu (Usoskin 

et al. 1997; Pukkinen 2007). 

Pirminės kosminės dalelės, ateinančios iš 

galaktikos, sąveikauja su atmosferos dujomis ir sukelia 

branduolines reakcijas. Reakcijų padarinyje atsiranda 

antrinės dalelės – piuonai, kurių didţiausia koncentracija 

susidaro 15 km aukštyje. Pasibaigus trumpai piuonų 

gyvavimo trukmei (26 ns) jie savo ruoţtų transformuojasi 

į miuonus, kurių gyvavimo trukmė 2 μs. Miuonų 

gyvavimo trukmės normaliai neuţtenka tam, kad pasiekti 

Ţemės paviršiaus, taigi prie Ţemės paviršiaus 

registruojami miuonai, kurie atsiranda ţemesniuose 

atmosferos sluoksniuose. Dinaminiai ir šiluminiai oro 

masių srautai troposferoje pastoviai keičia oro tankį, o tai 

susiję su cikloniniu ir anticikloniniu atmosferos 

aktyvumu. Oro tankio pokyčiai sąlygoja vertikalių 

miuonų srautų svyravimus (Styro et al. 2006). Tokiu 

būdu miuonų srautų svyravimai (antrinė kosminė 

spinduliuotė) atspindi kosminių orų procesus.  



 

 2 

Šios antrinės kietosios kosminė spinduliuotės srauto 

(KKSS) komponentės matavimas gama spektrometrais 

praktiškai nėra įtakojamas vietinių sąlygų. KKSS 

svyravimai prie Ţemės paviršiaus yra įtakojami 

geofizinių ir meteorologinių veiksnių, t.y. tiekia 

informacija apie „kosminius orus“ ir atmosferinius 

procesus(Styro et al. 2008; Styro et al. 2010). 

Šio darbo tikslas yra įvertinti skirtingų Saulės 

aktyvumo parametrų sąryšį su KKSS variacijomis, esant 

Saulės aktyvumo maţėjimo fazės pradţiai. 

Metodika 

Saulės dėmių Volfo skaičiaus duomenys buvo 

paimti iš Belgijos Pasaulinio Duomenų centro tinklalapio 

(SIDC 2008). Nagrinėjant SA poveikį Ţemei, svarbu 

atsiţvelgti ne tik į Volfo skaičių, bet ir į jų išsidėstymą 

Saulės diske bei jų parametrus. Dieniniai Saulės dėmių 

išsidėstymo ţemėlapiai buvo paimti iš NOAA Kosminių 

orų prognozavimo centro tinklalapio (MSO 2009). Tokio 

ţemėlapio pavyzdys parodytas (1 pav.). 

Iš šių ţemėlapių gauti duomenys apie dėmių grupių 

išsidėstymą, uţimamą plotą ir dėmių skaičių juose. 

Išskirtos zonos pagal platumas +/-0º-10º, +/-11º-20º, +/-

21º-90º. Remiantis ţemėlapių duomenimis apskaičiuoti 

Saulės aktyvumo parametrai skirtinguose Saulės disko 

zonose: dėmių grupių skaičius NAR (nuo angliško 

Number of Active Regions), dėmių grupių bendras plotas 

TAAR (angl. Total Area of Active Regions) ir dėmių 

skaičius dėmių grupėse NSAR (angl. Number of Spots in 

Active Regions).  

 

1 pav. Saulės dėmių išsidėstymo Saulės diske 2004 02 16 

ţemėlapis (MSO 2009) 

Fig. 1. Daily Solar map for 2004 02 16  (MSO 2009) 

KKSS intensyvumo duomenys buvo gauti naudojant 

gama spektrometrą su scintiliaciniu jutikliu. Šį gama 

spektrometrą sudaro 70 mm skersmens ir aukščio NaI(Tl) 

kristalo scintiliacinis jutiklis ir fotoelektrinis daugintuvas, 

sumontuoti plieniniame korpuse su švinine apsauga 

(2 pav.). Šis įrenginys matuoja gama kvantų ir miuonų 

energinį spektrą (Styro et al. 2004).  

Praėjusios švino sluoksnį antrinės kosminės dalelės 

patenka į NaI(Tl) kristalą, sukeliant jame šviesos 

blyksnius. Šių blyksnių intensyvumas priklauso nuo 

detektorių pasiekiančių dalelių energijos. Blyksniai yra 

sustiprinami fotoelektriniu daugintuvu, kuriame šviesos 

impulsai paverčiami elektros signalais. Šių elektros 

impulsų galingumas priklauso nuo blyksnio intensyvumo, 

taigi nuo krentančių dalelių energijos. Sukeliami signalai 

Fotoelektriniame daugintuve patenka į linijinį stiprintuvą, 

o iš jo – į impulsų analizatorių. 

Spektrometras registravo impulsus integriniame 

energiniame diapazone 0,3-4 MeV. Kiekvienos paros 

1 val. laiko intervalu KKSS reikšmės suvidurkinamos į 

paros valandos vidurkius. Kiekvieno mėnesio parų 

valandos vidurkiai suvidurkinami į mėnesio valandos 

vidurkius.  

 

2 pav. KKSS matavimo aparatūros blokinė schema:1 – NaI(Tl) 

scinciliacinis jutiklis; 2 – fotoelektrinis daugintuvas; 3 – aukštos 

įtampos šaltinis; 4 – lininis stiprintuvas; 5 – impulsų 

analizatorius; 6 – kompiuteris; 7 – apsauginiai švino ekranai 

Fig. 2. Block scheme of HCRI detector. 1 – NaI(Tl) scintillation 

crystal; 2 – photoelectric multiplier; 3 – high-voltage source; 4 – 

amplifier; 5 – impulse analyzer; 6 –comper; 7 – lead shielding 

Darbe naudojama ne tik įprasta duomenų sekų 

koreliacinė analizė, bet ir optimalaus poslinkio paieškos 

metodas. Naudojant matematinį programinį paketą 

ieškomi vienos duomenų sekos poslinkiai kitos sekos 

atţvilgiu, atitinkančios šių sekų koreliacijos didţiausias 

reikšmes. Tai leidţia nustatyti galimą vėlavimą vieno 

parametro eigoje kito parametro eigos atţvilgiu. 
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Rezultatai  

Tyrimai pradėti nuo KKSS ir Saulės aktyvumo 

parametrų mėnesių vidurkių skaičiavimo. Volfo skaičiaus 

ir KKSS reikšmių eigos parodytos (3 pav.). 1-3 lentelėse 

pateiktos KKSS, Volfo skaičiaus, NAR, TAAR ir NSAR 

parametrų mėnesio vidurkių reikšmės 2003-2005 metais.  

1 lentelė. KKSS ir Saulės aktyvumo parametrų mėnesių vidur-

kiai 2003m. 

Mėnuo  KKSS,  

imp/v 

Volfo 

skaičius 

NAR TAAR NSAR 

Sausis 4775,1 79,7 8,3 487,5 62,5 

Vasaris 4583,6 46 5,4 228,2 34,8 

Kovas 4383,1 61,1 6,6 510,2 47,4 

Balandis 4323,3 60 6,2 497,3 50,9 

Geguţė 4109.5 54,6 5,4 475,7 38,4 

Birţelis 4023,5 77,4 5,2 690,3 60,2 

Liepa 3847,1 83,3 7,2 693,6 63,1 

Rugpjūtis 3981,9 72,7 6 450,9 51,8 

Rugsėjis 4141,6 48,7 4,6 126 31,3 

Spalis 4315,6 65,5 4,3 560,8 61,3 

Lapkritis 4239,5 67,3 4,7 580,7 56,8 

Gruodis 4375,9 46,5 5 120 33 

2 lentelė. KKSS ir Saulės aktyvumo parametrų mėnesių vidur-

kiai 2004m. 

Mėnuo  KKSS,  

imp/v 

Volfo 

skaičius 

NAR TAAR NSAR 

Sausis 4468 37,3 3,2 575,1 32,7 

Vasaris 4414 45,8 4,2 353,6 29,4 

Kovas 4338 49,1 4,6 567,6 40,5 

Balandis 4291 39,3 3,4 336,4 25,7 

Geguţė 4261 41,5 4,1 426,5 33,4 

Birţelis 4140 43,2 3,9 411,1 33,7 

Liepa 3985 51,1 3,6 828 50,8 

Rugpjūtis 3904 40,9 2,9 697 37,9 

Rugsėjis 4201 27,7 2,4 403 24,3 

Spalis 4225 48 4,2 391 30,3 

Lapkritis 4250 43,5 3,9 598,7 34,4 

Gruodis 4301 17,9 - - - 
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3 pav. Volfo skaičiaus ir KKSS mėnesių reikšmių vidurkių 

eigos 2003-2005  

Fig. 3. Monthly values of Wolf number and HCRF during 

2003-2005 

3 lentelė. KKSS ir Saulės aktyvumo parametrų mėnesių 

vidurkiai 2005 m. 

Mėnuo  KKSS,  

imp/v 

Volfo 

skaičius 

NAR TAAR NSAR 

Sausis 4303 31,3 2,7 610,4 24,5 

Vasaris 4298 29,2 3 387,5 14,9 

Kovas 4352 24,5 2,1 300,3 18,6 

Balandis 4251 24,2 2,6 241 12,1 

Geguţė 4140 42,7 3 585,8 32,6 

Birţelis 3954 39,3 3,1 220,3 28,1 

Liepa 3793 40,1 3,3 493,9 35,9 

Rugpjūtis 3865 36,4 3,5 411,3 31,1 

Rugsėjis 4005 21,9 1,7 447,7 25,4 

Spalis 4194 8,7 0,8 36,1 4,8 

Lapkritis 4306 17,9 1,7 273 14 

Gruodis 4368 41,1 4,6 332 22,3 

 

2003 – 2005 metai atitiko 23 Saulės aktyvumo ciklo 

aktyvumo po maksimumo sekančią maţėjimo fazę. Tai 

seka iš 1-3 lentelių ir iš (3 pav.). Galima pastebėti, kad 

2003 – 2005 maţėjant Saulės aktyvumui silpnesnę 

maţėjimo tendenciją turėjo ir KKSS trimetė eiga. Galima 

padaryti prielaidą, kad egzistuoja ryšys tarp Saulės 

aktyvumo ir KKSS eigos, Saulei veikiant į geomagnetinį 

lauką.  

Siekiant nuodugniau ištirti KKSS dinamikos sąryšį 

su Saulės aktyvumo parametrais Volfo skaičiumi, NAR, 

TAAR ir NSAR, buvo apskaičiuoti šių parametrų ir 

KKSS koreliacijos koeficientai. Šių skaičiavimų 

rezultatai parodyti 4 lentelėje. Atlikta šių parametrų 

suminių reikšmių bei reikšmės atskirose platumų zonose 

analizė. 2004 ir 2005 metais buvo ne daug Saulės dėmių 

disko 21º-90º platumose (2004 jos buvo tik sausio ir 

vasario, o 2005 tik liepos mėnesiais), todėl atitinkami 

koreliacijos koeficientai nebuvo skaičiuojami.  

Saulės aktyvumo ir KKSS koreliacijos koeficientai 

2003 – 2005 metais rodo nepastovumą. Volfo skaičius 

turi silpną antikoreliaciją (iki cor≤-0,35). Stiprią 

koreliaciją rodo NAR(0-10º) (cor=0,5) ir  TAAR(0-10º) 

(cor=0,7) 2005 metais. Didelę antikoreliaciją turėjo 

NAR(11-20º) (cor=-0,72) ir NSAR (11-20º) (cor=-0,78) 

2005 metais, bei TAAR(∑) (cor=-0,57) 2004, 

NSAR(∑)(cor=-0,69) 2005 metais. Nagrinėjant 2003 – 

2005 metus kaip vientisą intervalą, visų parametrų 

koeficientai buvo maţi; didţiausi iš jų – NAR(0-10º) 

(cor=0,27), NAR(21-90º) (cor=0,28), NSAR(21-90º) 

(cor=0,26), o didţiausia neigiama koreliacija – TAAR(∑) 

(cor=-0,31). Matyt Saulės aktyvumas, vykstantis arti 

Saulės pusiaujo (0-10º zonoje) turi didesnę įtaką 

kosminei spinduliuotei.  
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4 Lentelė. KKSS ir Saulės aktyvumo parametrų koreliacijos koeficientai 2003 – 2005 m.  

Metai 
Volfo 

skaičius 

NAR TAAR NSAR 

∑ 0-10º 11-20º 21-90º ∑ 0-10º 11-20º 21-90º ∑ 0-10º 11-20º 21-90º 

2003 -0,29 0,24 0,12 0,14 0,34 -0,36 0,02 -0,42 0,22 -0,13 -0,02 -0,23 0,31 

2004 -0,13 0,34 -0,06 0,33  -0,57 -0,52 0,01  -0,49 -0,39 -0,01  

2005 -0,35 -0,39 0,50 -0,72  -0,13 0,7 -0,47  -0,69 0,00 -0,78  

2003-

2005 
-0,01 0,12 0,27 0,11 0,28 -0,31 -0,03 -0,18 -0,22 -0,09 -0,02 -0,15 0,26 

 

Toliau atliekama nagrinėjamų parametrų optimalaus 

poslinkio koreliacinė analizė 2003, 2004 ir 2005 metų 

parametrų eigoms 0-10º ir 11-20º Salės disko zonoje. 

4 pav. ir 5 pav. pavaizduotas KKSS ir Saulės aktyvumo 

parametrų koreliacijos koeficientų priklausomybė nuo 

parametro eigos poslinkio KKSS eigos atţvilgiu 

pavyzdţiai, nagrinėjant parametrų eigas 2003 metais 

Salės disko 0-10º ir 11-20º srityse.  
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4 pav. KKSS ir Saulės aktyvumo parametrų koreliacijos 

koeficientų priklausomybe nuo šių parametrų poslinkio, Saulės 

disko sričiai 0-10º, 2003 

Fig. 4. Dependence of correlation coefficient between HCRF 

and solar parameters according to displacement of the solar 

parameter values in 0-10º zone of solar disc, in 2003 

2003 metais еkvatorinės srities 0-10º Saulės 

aktyvumo parametrai rodo didţiausią teigiamą koreliaciją 

esant parametro poslinkiui atgal: nuo 2 iki 3 mėnesių 

NAR ir 3 mėnesius NSAR. Didţiausia neigiama 

koreliacija aptinkama pastumiant parametrus TAAR nuo 

3 iki 5 mėnesių į priekį, NSAR 3 mėnesius į priekį. 2004 

metais didţiausią teigiamą koreliaciją rodo NAR 

paslenkant jo eigą 4-5 mėnesių į priekį. Didţiausia 

neigiama koreliacija gaunama paslenkant parametrus 

TAAR ir NSAR per vieną mėnesį atgal. 2005 metais 

Saulės aktyvumo parametrų didţiausia teigiama 

koreliacija su KKSS buvo paslenkant juos 1-3 mėnesius į 

priekį – NAR 1-2 mėnesius, NSAR 2-3 mėnesius. 

Parametrai rodė didţiausią neigiamą koreliaciją su KKSS 

eigą esant poslinkiui atgal – TAAR 4 mėnesius ir NSAR -

2 mėnesius. 
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5 pav. KKSS ir Saulės aktyvumo parametrų koreliacijos 

koeficientų priklausomybe nuo šių parametrų poslinkio, Saulės 

disko sričiai 11-20º, 2003 

Fig. 5. Dependence of correlation coefficient between HCRF 

and solar parameters according to displacement of the solar 

parameter values in 11-20º zone of solar disc, in 2003 

Tiriant parametrus, atitinkančius 11-20º sritį, 

maksimali teigiama koreliacija buvo pasiekiama 

pastumiant parametrą NAR 3-5 mėnesiu į priekį, o 

parametrą TAAR 5 į priekį ir atgal. 2004 metais 

nagrinėjant Saulės parametrus, 11-20º srityje, maksimali 

teigiama koreliacija buvo pasiekiama pastumiant 

parametrus NAR ir NSAR 1 mėnesiu į priekį, o 

parametrą 5 į priekį ir atgal. Didţiausią neigiamą 

koreliaciją rodo pastumiant parametrą NAR 4 ar -4 

mėnesiais 5 priekį ar atgal. 2005 metais srityje 11-20º 

Saulės aktyvumo parametrai rodė didţiausią teigiamą 

koreliaciją su KKSS perkeliant juos 3-4 mėnesiais atgal 

ar į priekį. Parametrai rodė didţiausią neigiamą 

koreliaciją esant 1 mėnesio poslinkiui arba be jo.  

2003 2004 ir 2005 metų koreliacijų koeficientų 

priklausomybės nuo parametro poslinkio KKSS atţvilgiu 

turi skirtingus poslinkius, atitinkančius maksimalias 

koreliacijas. Tai atspindi Saulės viduje vykstančių 

procesų vystymą. Koreliacijų koeficientų priklausomybė 

nuo poslinkio turi parabolės ar sinusoidės formą.  
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Siekiant atrasti gilesnius ilgalaikius dėsningumus 

buvo atlikta 2003-2005 metų kaip vientiso intervalo 

optimalaus poslinkio paieška skirtingiems parametrams. 

Koreliacijos priklausomybė nuo poslinkio nagrinėjant 

parametrų sumines eigas bei eigas 0-10º ir 11-20º srityse 

pavaizduotos 6-8 pav.  
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6 pav. KKSS ir Saulės aktyvumo parametrų koreliacijos 

koeficientų priklausomybe nuo jų poslinkio, visame Saulės 

diskė 2003-2005. 

Fig. 6. Dependence of correlation coefficient between HCRF 

and solar parameters according to displacement of the solar 

parameter values on entire solar disc, in 2003-2005. 

Iš (5 pav.) seka, kad 2003-2005 metais visame 

Saulės diske, NSAR ir TAAR parametrų koreliacija su 

KKSS eiga turėjo parabolinį pavidalą, didţiausia 

neigiama koreliacija yra nesant poslinkio ir teigiama 

esant 4-5 mėnesių poslinkiui atgal ar į priekį. NAR 

parametro koreliacija rodė didesnį stabilumą, su plačiu 

teigiamu maksimumu esant poslinkiui nuo 1 mėnesio 

atgal iki 3 mėnesių į priekį.  
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7 pav. KKSS ir Saulės aktyvumo parametrų koreliacijos 

koeficientų priklausomybe nuo šių parametrų poslinkio, Saulės 

disko sričiai 0-10º, 2003-2005. 

Fig. 7. Dependence of correlation coefficient between HCRF 

and solar parameters according to displacement of the solar 

parameter values in 0-10º zone of solar disc, in 2003-2005. 

Nagrinėjant Saulės disko 0-10º sritį 2003-2005 

metais, NAR turėjo teigiamos koreliacijos maksimumą 

esant poslinkiui nuo 0 iki 3 mėnesių į prieki. NAR 

koreliacijos priklausomybės 0-10º srityje pavidalas 

panašus į tai kas visame Saulės diske, bet koreliacijos 

koeficientai buvo aukštesni. NSAR ir TAAR parametrų 

teigiama koreliacija turi maksimumą esant poslinkiui nuo 

3 iki 5 mėnesių atgal. 
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8 pav. KKSS ir Saulės aktyvumo parametrų koreliacijos 

koeficientų priklausomybe nuo šių parametrų poslinkio, Saulės 

disko sričiai 11-20º, 2003-2005. 

Fig. 8. Dependence of correlation coefficient between HCRF 

and solar parameters according to displacement of the solar 

parameter values in 11-20º zone of solar disc, in 2003-2005. 

Saulės disko 11-20º srityje 2003-2005 metais visi 

parametrai turėjo maksimalią teigiamą koreliaciją taikant 

poslinkį nuo 2 iki 5 mėnesių į priekį. Visų parametrų 

koreliacijos priklausomybės pavidalas turėjo parabolės 

formą. NSAR ir TAAR parametrų neigiamos koreliacijos 

maksimumas buvo aptiktas esant 1 mėnesio poslinkiui 

atgal.  

Iš 2003-2005 metų intervalo Saulės aktyvumo 

parametrų optimalaus poslinkio analizės galima daryti 

išvadą, kad NAR parametras (dėmių grupių skaičius) 

ekvatorinėje 0-10º srityje geriausiai reprezentuoja Saulės 

aktyvumo dalį, veikiančią Ţemę pasiekiančius kosminius 

spindulius. Saulės aktyvumas aukštesnėse platumose 

maţai veikia kosminės spinduliuotės srautą. Kita vertus, 

matyt kad jis yra susietas su lėtu poveikiu, perduodamu 

per tarpplanetinį magnetinį lauką, kurio pasekmės 

pasireiškia po 2-5 mėnesių.  

Išvados 

1. Saulės aktyvumas, vykstantis Saulės platumose 

nuo -10º iki +10º, daro didţiausią įtaką prie Ţemės 

paviršiaus registruojamai kietajai kosminei spinduliuotei.  
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2. Saulės dėmių grupių skaičius turi didesnę įtaką 

registruojamam kosminės spinduliuotės srautui nei Saulės 

dėmių uţimamas plotas ar bendras dėmių skaičius.  
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ON CONNECTION OF SOLAR ACTIVITY AND HARD 

COSMIC RAY FLUX NEAR GROUND SURFACE. 

D. Pozdniakov, D. Styro  

Abstract 

The problem of connection between hard cosmic ray flux 

(HCRF) change near ground surface and Solar activity was 

investigated. Solar activity was characterized by Wolf number 

and number, size and location of active solar regions on the 

solar disc. The measurements of HCRF were carried out by 

gamma-spectrometer with scintillation detector in Vilnius city 

in 2003-2005. Data on solar activity were gained from the Mees 

Solar Observatory website. The connection between Solar activ-

ity parameters and HCRF was investigated using correlative 

analysis, as well as analysis involving displacement of parame-

ters. It was found that solar activity within -10º +10ºlatitudes 

from solar equator has the most immediate influence on HCRF. 

Activity in higher latitudes seems to take effect only after sever-

al months. Among investigated parameters, number of active 

regions seems to have the greatest impact on HCRF. 

Keywords: Solar activity, hard cosmic ray flux, geomagnetic 

field, correlation. 
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