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Kosmisk strålning - vad är det?

• Håll ut din hand...

• När du har läst klart den här 
sidan, har 20 ’kosmiska partiklar’ 
färdats omärkligt genom din 
hand med ljusets hastighet! 

• Kosmiska partiklar bildas när jordens 
atmosfär bombarderas med partiklar 
från yttre rymden    

• De är ett naturligt inslag i vår vardag 

• Bland dessa partiklar finns de mest 
energirika föremål någonsin 
observerade i vårt universum



Materiens inre

cm 10-10 m 10-14 m 10-15 m

<10-18 m

0.000000000000000001 m0.01 m
÷ 10 thousand million million





http://neutrinoscience.blogspot.se
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10-10 m

1021 m

0.0000000001 m

1 000 000 000 000 000 000 000 m



100 000 ljusår 

28 000 ljusår

2 000 ljusår

(1 ljusår ~ 1016 m ~ 10 000 000 000 000 000 m)

* 200-400 miljarder stjärnor

Du är här

Bild: NASA 



1912: Upptäkten av ‘Kosmisk strålning’

• Victor Hess steg till 5000 m i en ballong

• Mätte strålningsnivåer i atmosfären

• ... och upptäckte att strålningen steg ju 
högre upp han kom

• Detta var 
oväntat! 
Bakgrundsstrålning
en troddes komma 
från jorden

• 1926 Millikan (ursprungligen en ’icke-troende’!) 
myntade termen ’cosmic rays’ (kosmisk strålning)
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Hess Kolhörster



Dagens bild av kosmisk strålning

 
~40 km

~90% protoner

~9% kärnor (He)

~1% elektroner

Toppen av atmosfären

OBS! Not to scale...
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• Snabbaste tennis serven 
(68 g @ 246 km/h) 

• ~1019 eV 

• ~ 5 J



Long-lived

Stable

Short-lived
Top of atmosphere

Ground

~ 40 km

e.g. supernova explosion





Landing
July 18th 2226 UT

SSC

Launch
July 12th 0317 UT2016





Detecting cosmic rays
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Plastic scintillator



A scintillator detector

Plastic scintillator

PMT

High voltage in 

Signal out 
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A charged particle 
excites electrons in 
the scintillator. These 
return to the ground 
state with the emission 
of fluorescence light, 
typically at UV 
wavelengths.

~2 x 104 photons



Strålningens
våglängd (m)

skala

frekens (Hz)

temperatur

radio mikrovågor infraröd synligt ultraviolett röntgen gamma

Bild: NASA 



PhotoMultiplier Tube (PMT)
(’fotomultiplikator’)

Muon

few electrons many electrons

e- Current 
pulse out

Fotoelektriska effekten 
(1905)



Coincidence technique
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https://www.youtube.com/watch?v=P952X49EcQ0


