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1.1. Εισαγωγή
Οι κοσμικές ακτίνες (Cosmic Rays) είναι υποατομικά σωματίδια που φθάνουν στη 
Γη από το εξωτερικό διάστημα. Πρόκειται κυρίως για πρωτόνια, αλλά και η μει-
οψηφία των σωματιδίων (βαριοί πυρήνες, νετρίνα, φωτόνια γάμα, αντιύλη ...) εί-
ναι επίσης πολύ σημαντική. Η ροή των κοσμικών ακτίνων εξαρτάται έντονα από 
την ενέργειά τους. Μπορούν να φτάσουν σε τιμές ενέργειας έως 1021 eV. Κάθε 
δευτερόλεπτο, ένα υποατομικό σωματίδιο έχοντας την ενέργεια μιας μπάλας του 
τένις χτυπά την ατμόσφαιρα. Η κινητική τους ενέργεια είναι πιθανό να προέρχε-
ται από πιθανή βαρυτική ενέργεια (αστροφυσικά αντικείμενα που καταρρέουν). 
Ενέργειες κάτω από 107 GeV πιθανόν να προέρχονται από Γαλαξιακά υπολείμματα 
supernova. Ενέργειες πάνω από 107 GeV πιθανόν να έχουν εξωγαλαξιακή προέλευ-
ση (υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες - ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες).
Όταν μια κοσμική ακτίνα φτάσει στην ατμόσφαιρα, απορροφάται δημιουργώντας 
έναν ατμοσφαιρικό καταιγισμό.

Εικόνα 1: Όταν το σωματίδιο της κοσμικής ακτινο-
βολίας εισέρχεται στην ατμόσφαιρα δημιουργεί έναν 
ατμοσφαιρικό καταιγισμό.

1.2. Ιστορία των κοσμικών ακτίνων [1], [2], [3]
1785: O Coulomb ανακαλύπτει ότι το ηλεκτροσκόπιο εκφορτίζεται αυθόρμητα από 
τη δράση του αέρα και όχι από ελαττωματική μόνωση.
1835: Ο Faraday επιβεβαιώνει την παρατήρηση του Coulomb, με καλύτερη τεχνο-
λογία μόνωσης.
1879: Ο Crookes μετρά ότι η ταχύτητα εκφόρτισης ενός ηλεκτροσκοπίου μειώ-
νεται όταν η πίεση ελαττώνεται (ο άμεσος παράγοντας είναι ο ιονισμένος αέρας).
1896: Ο Becquerel ανακαλύπτει την ραδιενέργεια.
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1898: Οι Marie & Pierre Curie ανακαλύπτουν ότι το Πολώνιο και το Ράδιο υφίστα-
νται μεταλλάξεις που παράγουν ραδιενέργεια (ραδιενεργές διασπάσεις).
• Βραβείο Νόμπελ για την ανακάλυψη των ραδιενεργών στοιχείων Ράδιο και 

Πολώνιο - Το 2ο βραβείο Νόμπελ στην Μ. Curie, το 1911.
• Με την παρουσία ενός ραδιενεργού υλικού, ένα φορτισμένο ηλεκτροσκόπιο 

αποφορτίζεται άμεσα.
• Ο ρυθμός εκφόρτισης ενός ηλεκτροσκοπίου στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε 

για να μετρηθεί το επίπεδο ακτινοβολίας.

Η κυρίαρχη ερώτηση: Από πού προέρχεται η φυσική ακτινοβολία;
• Κάποιο τμήμα της προέρχεται από το έδαφος.
• Κάποιο τμήμα της προέρχεται από τον Ήλιο.
• Μπορεί κάποιο τμήμα της να προέρχεται από την ατμόσφαιρα;
• Μπορεί να προέρχεται και από κάπου αλλού;

• Στην αρχή, η κυρίαρχη άποψη ήταν ότι (σχεδόν) όλη η ακτινοβολία υψηλής ενέρ-
γειας έρχεται από το έδαφος

 ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ
1900: Οι Wilson και Elster & Geitel βελτιώνουν την τεχνική για προσεκτική μόνω-
ση ηλεκτροσκοπίων σε κλειστό δοχείο, βελτιώνοντας την ευαισθησία

       
Εικόνα 2: C.T.R. Wilson και Elster - Geitel.

1901: Οι μετρήσεις του Wilson σε σήραγγες με στερεό βράχο από πάνω (για να 
ελέγξουν αν η ακτινοβολία έρχεται από έξω) δεν δείχνουν μείωση του ιονισμού.
1903-06: Οι Rutherford & Cooke και McLennan & Burton δείχνουν ότι ο ιονισμός 
μειώνεται οριακά όταν ένα ηλεκτροσκόπιο περιβάλλεται από μεταλλικές ασπίδες. 
Οι McLaughlin and Bell βάζουν επίσης το ηλεκτροσκόπιο σε ένα κουτί και το 
γεμίζουν με νερό. Ο Mache συγκρίνει τις διακυμάνσεις της ακτινοβολίας όταν το 



Ατρείδης Γιώργος     5

ηλεκτροσκόπιο περιβάλλεται από ασπίδες μετάλλου με τις ημερήσιες διακυμάν-
σεις χωρίς να παρατηρεί κάποια σημαντική μείωση.

Εικόνα 3: Eve - Rutherford

1907: Ισχυρή μελέτη της ακτινοβολίας σε ποι-
κίλα σημεία συμπεριλαμβανομένου του εργα-
στηρίου, του κέντρου μιας δεξαμενής γεμάτης 
με νερό βροχής και του υπαίθριου αέρα. Tα 
αποτελέσματα κυριαρχούνται από στατιστικά 
και συστηματικά σφάλματα

1907-08: Ο Eve κάνει μετρήσεις πάνω από τον 
Ατλαντικό Ωκεανό, οι οποίες δείχνουν αρκετά 
περισσότερη ακτινοβολία από την επιφάνεια 
του ωκεανού όπως παρατηρήθηκε στην Αγγλία 
και στο Μόντρεαλ. Κάνει επίσης συστηματικές 
μετρήσεις, που αργότερα χρησιμοποιήθηκαν 

από τους Wulf, Pacini, Hess.

1908: Οι Elster & Geitel παρατηρούν μια πτώση 28% όταν η συσκευή πηγαίνει 
από την επιφάνεια μέχρι τον πυθμένα ενός ορυχείου άλατος. Έτσι καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι, ενώ η Γη είναι η πηγή της διεισδυτικής ακτινοβολίας, ορισμένα 
νερά, εδάφη και αποθέσεις αλάτων είναι συγκριτικά απαλλαγμένα από ραδιενεργές 
ουσίες.

Ο Theodor Wulf
Γερμανός Ιησουίτης, καθηγητής στην Ολλανδία και στη Ρώμη, τελειοποίησε το 
ηλεκτροσκόπιο αυξάνοντας την ευαισθησία του το 1908-09 και το κατέστησε φο-
ρητό.

1909 - 10: Τα πειράματα του Theodor Wulf.
• Ο Wulf είχε την ιδέα να μετρήσει την ακτινοβολία πάνω από τον πύργο του 

Άιφελ (~ 300 μ.) και να τη συγκρίνει με το έδαφος, τη μέρα και τη νύχτα.
• Εάν η πλειονότητα της ακτινοβολίας προέρχεται από το έδαφος, αναμενόταν 

μια εκθετική μείωση της μορφής e-h / λ.
• Τα αποτελέσματα δεν ήταν πειστικά. Εκείνη την εποχή οι άνθρωποι ήταν πε-

πεισμένοι ότι η φυσική ακτινοβολία οφείλεται κυρίως στις ακτίνες γάμμα.
• Η προσπάθεια ήταν η επιβεβαίωση της κυρίαρχης άποψης ότι η ακτινοβολία 

προέρχεται από το έδαφος.
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Εικόνα 4: Το ηλεκτροσκόπιο όπως 
το σχεδίασε ο Theodor Wulf.         

Εικόνα 5: Father Wulf 

Η ανακάλυψη του Domenico Pacini
1907-1911: Ο Domenico Pacini, μετεωρολόγος στη Ρώμη και στη συνέχεια καθη-
γητής στο Μπάρι, κάνει μετρήσεις, αρχικά συγκρίνοντας τον ρυθμό ιονισμού σε 
βουνά σε διαφορετικά ύψη, πάνω σε λίμνη και πάνω στη θάλασσα.
• Συγκρίνοντας τις μετρήσεις στο έδαφος και σε μια θάλασσα λίγα χιλιόμετρα 

από την ακτή στο Λιβόρνο, παρατηρεί μια μείωση της ακτινοβολίας κατά 30%.
• Ένα στοιχείο ότι το έδαφος δεν είναι (μόνο) υπεύθυνο για την ακτινοβολία 

ήταν: υπό την προϋπόθεση ότι η προέλευση των διεισδυτικών ακτινοβολιών προ-
έρχεται μόνο από το έδαφος ... δεν είναι δυνατόν να εξηγηθούν τα αποτελέσματα 
που ελήφθησαν (Pacini 1910 - αναφορά από τον Hess).

 

Εικόνα 6: i. Domenico Pacini                     ii. Το πλωτό του εργαστήριο
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1911 Ιούνιος: Η κυρίαρχη ιδέα αρχίζει να αλλάζει: βυθίζοντας ένα ηλεκτροσκόπιο 
3 μέτρα βαθιά στη θάλασσα (στο Λιβόρνο και αργότερα στο Bracciano), ο Pacini 
βρίσκει σημαντική μείωση της ακτινοβολίας κατά 20%.
• Η εξήγηση φαίνεται να είναι ότι, λόγω της απορροφητικής ιδιότητας  του νερού 

και της ελάχιστης ποσότητας ραδιενεργών ουσιών στη θάλασσα, η ακτινοβο-
λία που προέρχεται από το εξωτερικό απορροφάται όταν βυθιστεί η συσκευή 
(Nuovo Cim., Φεβρουάριος 1912).

Ο Pacini καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «στην ατμόσφαιρα υπάρχει μια σημαντική 
αιτία ιονισμού, η οποία προέρχεται από κάποια διεισδυτική ακτινοβολία, ανεξάρτητα 
από την άμεση δράση ραδιενεργών ουσιών στο έδαφος».

Το πείραμα του Pacini σηματοδότησε την αρχή της υποβρύχιας τεχνικής για μελέ-
τες κοσμικής ακτινοβολίας.

 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ
Η ανάγκη βελτίωσης των μετρήσεων του Wulf στον πύργο του Άιφελ, οδήγησε 
τους επιστήμονες της εποχής να χρησιμοποιήσουν αερόστατα για να πάρουν με-
τρήσεις σε ψηλότερα σημεία από την επιφάνεια του εδάφους.

Ο A. Gockel
1909: Οι πρώτες πτήσεις με αερόστατο που είχαν σκοπό τη μελέτη των ιδιοτήτων 
της διεισδυτικής ακτινοβολίας οργανώθηκαν στη Γερμανία από τον Bergwitz και 
στην Ελβετία από τον A. Gockel, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Fribourg.
• Ανεβαίνοντας μέχρι τα 4000 μ., ο Gockel διαπίστωσε ότι ο ιονισμός δεν μειώ-

θηκε με το ύψος όπως αναμενόταν στην περίπτωση μιας γήινης προέλευσης.

                             
Εικόνα 7: i) Οι Gay Lussac και Jean-
Baptiste Biot πέταξαν το 1804 στα 6400m 
για να μελετήσουν την ατμόσφαιρα.                  

ii) Το πρώτο αερόστατο για τη 
μελέτη της ακτινοβολίας πέταξε 
με τον A. Gockel.
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Ο Victor Hess
Ο αυστριακός Victor Hess, που εργαζόταν στη Βιέννη και στο Γκρατς, άρχισε να 
μελετάει το ηλεκτροσκόπιο Wulf και να μετράει προσεκτικά τους συντελεστές 
απορρόφησης της ακτινοβολίας στον αέρα.
• Εξονυχιστικός έλεγχος και βελτίωση της εργασίας του Eve. Διαχωρισμός των 

ακτινοβολιών άλφα, βήτα και γάμμα.

                         
Εικόνα 8: Χρησιμοποιώντας το αερόστατο, ο Victor 
Hess και η ομάδα του ανακάλυψε ότι η εκφόρτιση και 
αντίστοιχα η ποσότητα της ιονίζουσας ακτινοβολίας αυ-
ξανόταν με το ύψος.

1911: Ο Victor Hess συνέχισε τις έρευνές του με παρατηρήσεις με αερόστατα. 
Πραγματοποίησε 2 αναβάσεις σε ~ 1300 μέτρα, μετρώντας πιθανές διακυμάνσεις 
της ακτινοβολίας και δεν βρήκε κανένα αποτέλεσμα. Είχε τρία ηλεκτροσκόπια 
Wulf μέσα σε κουτιά ψευδαργύρου διαφορετικού πάχους.

1912: Από τον Απρίλιο του 1912 έως τον Αύγουστο του 1912 ο Victor Hess, είχε 
την ευκαιρία να πετάξει 7 φορές. Στην τελευταία πτήση, στις 7 Αυγούστου, έφτασε 
τα 5.200 μέτρα.
• Τα αποτελέσματά του έδειξαν ότι ο ιονισμός, αφού πέρασε ένα ελάχιστο, αυξή-

θηκε σημαντικά με το ύψος.
• Έβγαλε το συμπέρασμα ότι η αύξηση του ιονισμού με το ύψος οφείλεται σε 

ακτινοβολία που προέρχονταν από πάνω, και θεώρησε ότι αυτή η ακτινοβολία 
είχε εξωγήινη προέλευση.

Ο Kolhörster και η τελική επιβεβαίωση
Τα αποτελέσματα του Hess επιβεβαιώθηκαν αργότερα από τον Kolhörster, σε αρ-
κετές πτήσεις μέχρι τα 9200 μέτρα.
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• Ανακάλυψε δεκαπλάσια αύξηση του ιονισμού από το επίπεδο της θάλασσας.
• Ο συντελεστής απορρόφησης της ακτινοβολίας στο μέγιστο ύψος (9200m), 

εκτιμήθηκε επίσης και αποδείχθηκε 8 φορές μικρότερος από τον συντελεστή 
απορρόφησης του αέρα για τις ακτίνες γάμμα όπως ήταν γνωστός εκείνη τη 
εποχή.

                
Εικόνα 9: i. Ο Kolhörster επιβε-
βαίωσε τα αποτελέσματα του Victor 
Hess.     

ii. Ο Kolhörster αυξάνοντας το 
ύψος παρατήρησης, ανακάλυψε  αύ-
ξηση του ιονισμού.

Αντίθετες απόψεις
1924-1925: Οι Hoffmann και Behounek, χρησιμοποιώντας εξελιγμένα ηλεκτρόμε-
τρα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ιονισμός οφείλεται σε ραδιενεργά στοιχεία 
της ατμόσφαιρας.

Robert Andrews Millikan
1924: Οι Millikan και Bowen ανέπτυξαν ένα ηλεκτρόμετρο μικρής μάζας και ένα 
θάλαμο ιονισμού για μη επανδρωμένες πτήσεις με μπαλόνια χρησιμοποιώντας τε-
χνολογία μετάδοσης δεδομένων.
• Σε πτήσεις μέχρι 15000 μέτρα στο Τέξας βρήκαν μια ένταση ακτινοβολίας ίση 

με το 1/4 της έντασης που αναφέρθηκε από τους Hess και Kolhörster. Αποδί-
δουν αυτή τη διαφορά σε ένα πισογύρισμα της έντασης σε μεγαλύτερο υψόμε-
τρο, χωρίς να γνωρίζουν ότι σε αυτό το γεωγραφικό πλάτος υπήρχε ένα γεωμα-
γνητικό φαινόμενο.
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• Ο Millikan κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε εξωγήινη ακτινοβολία: 
Η δήλωσή του στην Αμερικανική Φυσική Εταιρεία το 1925 ήταν ότι «όλη η δι-
εισδυτική ακτινοβολία είναι τοπικής προέλευσης». Ο Millikan δέχθηκε έντο-
νη επίθεση από τον Compton.

• Το 1926, με περαιτέρω πειράματα, ο Millikan ανατρέπει πλήρως τα συμπερά-
σματά του!

1926: Ο Millikan και ο Cameron πραγματοποιούν μετρήσεις απορρόφησης της 
ακτινοβολίας σε διάφορα βάθη σε λίμνες σε μεγάλα υψόμετρα.

Εικόνα 10: Ο Millikan εμφανιζόταν 
συχνά στα ΜΜΕ της Αμερικής.

• Αναπαρήγαγαν το αποτέλεσμα του Pacini και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
αυτά τα σωματίδια εκτοξεύονται εξίσου προς όλες τις κατευθύνσεις, καλώντας 
τα «κοσμικές ακτίνες».

Ο Millikan χειριζόταν ενεργά και με επιδεξιότητα την επικοινωνία με τα ΜΜΕ 
και στις ΗΠΑ η ανακάλυψη των κοσμικών ακτίνων έγινε, σύμφωνα με την κοινή 
γνώμη, μια επιτυχία της αμερικανικής επιστήμης. 
Ο Millikan υποστήριξε ότι οι κοσμικές ακτίνες ήταν οι «κραυγές της γέννησης των 
ατόμων» στον γαλαξία μας.

Φορτισμένα ή ουδέτερα σωματίδια
Η επικρατούσα άποψη ήταν γενικά ότι η κοσμική ακτινοβολία ήταν ακτινοβολία 
γάμμα λόγω της διεισδυτικής ικανότητάς της (η διεισδυτική ικανότητα των σχε-
τικώς φορτισμένων σωματιδίων δεν ήταν γνωστή). Ο Millikan είχε προτείνει την 
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υπόθεση ότι οι ακτίνες γάμμα παράγονται όταν τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια 
σχηματίζουν πυρήνες He στο διαστρικό διάστημα.

1927: Η γεωμαγνητική επίδραση στις κοσμικές ακτίνες (η ροή των κοσμικών ακτί-
νων εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος) ανακαλύφθηκε τυχαία από τον Ολλαν-
δό ερευνητή J. Clay καθώς μετρούσε την ακτινοβολία στην Java.

1928: Αρχίζουν να χρησιμοποιούνται οι μετρητές Geiger. Προσφέρουν ευκολότερη 
μέτρηση και γρήγορη απόκριση.

1929: Ο Arthur Compton οργανώνει μια παγκόσμια έρευνα σχετικά με την εξάρτη-
ση της κοσμικής ακτινοβολίας από το γεωμαγνητικό γεωγραφικό πλάτος.

          
Εικόνα 11: Ο Hans Geiger - Ο Arthur Compton με τον θά-
λαμο ιονισμού.

1933-34: Τρία ανεξάρτητα πειράματα (Alvarez & Compton, Johnson, Rossi) ανα-
καλύπτουν ότι η ένταση των κοσμικών ακτίνων που έρχονται από τη δύση είναι 
μεγαλύτερη σε σχέση με αυτήν που προέρχεται από την Ανατολή. Το συμπέρασμα 
είναι ότι οι περισσότερες πρωτογενείς κοσμικές ακτίνες είναι θετικά φορτισμένα 
σωματίδια.
• Κατά τη διάρκεια του πειράματός του Ανατολής-Δύσης, ο Rossi στην Ερυθραία 

ανακαλύπτει ατμοσφαιρικούς καταιγισμούς των κοσμικών ακτίνων, αλλά δεν 
τους μελετάει λεπτομερώς.

Μια υπόθεση σχετικά με την προέλευση των κοσμικών ακτίνων
1931: Σε μια σειρά διαλέξεων στο Caltech, ο Zwicky εισήγαγε τον όρο «super-
nova» για να διακρίνει την έκρηξη ενός ολόκληρου αστέρα από τη λιγότερο ισχυρή 
nova, η οποία περιελάμβανε βίαιες και επαναλαμβανόμενες εκρήξεις στην επιφά-
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νεια ενός ασταθούς αστέρα.
Ο Zwicky συνεργάστηκε με τον Γερμανό-Αμερικανό αστρονόμο Walter Baade 
στην ιδέα του super-nova. Σε μια επιστημονική διάσκεψη το 1933 προχώρησαν σε 
τρεις τολμηρές νέες ιδέες:
• Τα αστέρια πολύ μεγάλης μάζας τελειώνουν τη ζωή τους με εκρήξεις που τα 

διασκορπίζουν.
• Τέτοιες εκρήξεις παράγουν κοσμικές ακτίνες.
• Αφήνουν πίσω τους ένα αστέρι που κατέρρευσε, αποτελούμενο από νετρόνια.

           
Εικόνα 12: Ο Zwicky - Έκρηξη supernova.

Περισσότερες ανακαλύψεις στη φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων λόγω 
των κοσμικών ακτίνων
Η σωματιδιακή φυσική, η επιστήμη των θεμελιωδών συστατικών της ύλης, ξεκίνη-
σε με τις κοσμικές ακτίνες.
1933: Ο Anderson ανακαλύπτει την αντιύλη (το αντιηλεκτρόνιο ή ποζιτρόνιο).
1933: Ανακάλυψη της δίδυμης γέννεσης (γ→e++e-) από τους Occhialini & Blackett.
1936: Το βραβείο Nobel στους Hess και Anderson.
Το  βραβείο Nobel φυσικής απονεμήθηκε στον Hess, ο οποίος το μοιράστηκε με 
τον Anderson.
1937: Το μιόνιο που ανακαλύφθηκε από τον Neddermeyer.
1947: Το πιόνιο, το πρώτο μεσόνιο που ανακαλύφθηκε από τους Lattes, Occhialini 
& Powell.
1947: Το καόνιο ή K μεσόνιο, το πρώτο παράξενο σωματίδιο που ανακάλυψε ο 
Rochester & Butler.



Ατρείδης Γιώργος     13

Εικόνα 13: Απονομή 
Nobel Φυσικής

1949:  Η θεωρία της 2ης τάξης του Fermi για την επιτάχυνση των κοσμικών ακτί-
νων.
1951: Λ, το πρώτο παράξενο βαρυόνιο, που ανακαλύφθηκε από τον Armenteros.
1953: Ξεκινάει η έρευνα για τις κοσμικές ακτίνες στο CERN. Ο Οργανισμός αρχί-
ζει τις δραστηριότητές του με την κατασκευή και λειτουργία ενός ή περισσοτέρων 
διεθνών εργαστηρίων έρευνας για σωματίδια υψηλής ενέργειας, συμπεριλαμβανο-
μένης της έρευνας στον τομέα των κοσμικών ακτίνων.

Μεγάλη δραστηριότητα τα επόμενα χρόνια
• Οι κοσμικές ακτίνες και οι κοσμολογικές πηγές έρχονται ξανά στο επίκεντρο 

της έρευνας.
• Νέα επιστημονικά πεδία (X-ray astrophysics -  VHE gamma-ray astrophysics).
• Ανιχνευτές κοσμικής ακτινοβολίας (EHE cosmic detectors - Neutrino detectors).

1.3. Τι είναι η φυσική των κοσμικών ακτίνων
Η ακτινοβολία που ονομάστηκε κοσμική ακτινοβολία (κοσμικές ακτίνες) είναι μία 
κατηγορία ακτινοβολίας που αποτελείται από σωματίδια υψηλών ενεργειών (που 
κινούνται δηλαδή με υπερσχετικιστικές ταχύτητες) τα οποία παράγονται σε κάποιο 
μέρος του διαστήματος μακριά από τη Γη και προσκρούουν στην ατμόσφαιρα της 
Γης με ανιχνεύσιμα αποτελέσματα.
Οι κοσμικές ακτίνες αποτελούνται κυρίως από ατομικούς πυρήνες, δηλαδή θετικά 
φορτισμένα ηλεκτρικώς σωματίδια, περίπου 85% πρωτόνια, 12% σωμάτια άλφα 
(πυρήνες ηλίου) και λίγους βαρύτερους πυρήνες (οι σχετικές περιεκτικότητες είναι 
συγκρίσιμες με τις ηλιακές). Ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό των κοσμικών ακτίνων 
είναι ακτίνες γ (φωτόνια) πολύ υψηλών ενεργειών, ηλεκτρόνια και νετρίνα.
Οι κινητικές ενέργειες των σωματιδίων των κοσμικών ακτίνων εκτείνονται σε 14 
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τάξεις μεγέθους, με τη ροή (αριθμός σωματίων ανά μονάδα επιφάνειας και χρόνου) 
στην περιοχή της Γης να είναι αντιστρόφως ανάλογη του κύβου της ενέργειάς τους. 
Η μεγάλη αυτή διαφορά στις ενέργειες υποδεικνύει τη μεγάλη ποικιλία των πηγών 
της κοσμικής ακτινοβολίας.
Οι διαδικασίες παραγωγής εκτείνονται από αστρικά φαινόμενα μέχρι μυστηριώδεις 
διαδικασίες υψηλών ενεργειών στα βάθη του διαστήματος. Μία κοσμική ακτίνα (1 
σωματίδιο) μπορεί να φθάσει σε ενέργεια τα 1020 eV (περίπου 50  Joule, η ενέργεια 
μιας μπάλας του τένις που κινείται με 151 Km/h). 
Καμιά μηχανή (επιταχυντής) κατασκευασμένη από τον άνθρωπο προς το παρόν 
δεν μπορεί να επιταχύνει κάποιο σωματίδιο σε τόσο υψηλές ενέργειες.
Τα σωματίδια της κοσμικής ακτινοβολίας φτάνουν στην ατμόσφαιρα της Γης με 
ρυθμό 1000 σωματίδια /m2/sec.


