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ТРИЧАСТИНКОВИЙ КАНАЛ РЕАКЦІЇ D+D

ІВ.І.Конфедератенко\ Біт.М.Пірнак, В.А.Пилшгченко,

•О.М.Поворозник, Б.Г.Стружко

Як показують попередні дослідження, в перерізах реакції
й+й—>n+p+d переважає внесок квазибінарних механізмів, ТЄІСШ. як
квазиЕільне розсіяння (КВР) одного з нуклонів на дейтроні чи
взаємодія пари частинок в кінцевому стані (ВКС). По аналогії з
тринуклоннними (3N) системами, де ці механізми є також істотними.
їх пробують описати за допомогою більш-менш простих моделей:
варіантів імпульсного наближеная для ЕВР ЧР Ж,^^ !;••« .••••;тг-.--
Мігдала-Ватсона (MB) для ВРК, оскільки точні р^з _-•-., Л^ШСІ;

4-частинкових рівнянь типу Фадеєва-Якубовського по/.а ідо яе
здається виконати. У Бипадку П Р ВКС порівняння експериментальних
даних з передбаченнями моделі MB, що враховує лише триплетний
стан пр пари (утворення синглетного дейтрона заборонене правилами

РІДбОру ПО ІЗОСПІНу), ВИЯВИЛО, ЩО еКСПерИМеНТЬЛЬНІ ПІКЕ Б ОКОЛІ

"Р ВКС дещо вужчі ніж теоретичні СІ-31, хоча в аналогічних
итуаціях для 3N систем погодження цілком задовільне [21. Це

їїослутлло підставою для гіпотези про часткове порушення правил
відберу по ізотонічному спіну, що виправдовує в теоретичних
розрахунках варіацію домішок синглетного дейтрона. Подібні
закономірності спостерігались також в реакціях 2 Н(а,ра)п [4] та
2Н(а. 3Н)'*НЄ Г51

Але не можна не зважати й на інші можливі ефекти, наприклад
па деструктивну інтерференцію амплітуд, що описують р ізні
механізми реакції [Єї. Для більш певних висновків потрібні точкі
експериментальні лані та їх ретельний аналіз з урахуванням
апаратурних впливів. Ми зробили спробу отримати спектр pd-збігу в
реакції H(d,p£)n з по-можливості високою статистичною точністю,
опромінюючи дейтерій-титанову мішень дейтронами з ізохронного
циклотрона У-240 ІЯД НАН України. Мішень була виготовлена в СЕТЕ
ШД у вигляді титанової плівки розміром 3 .* .4нм і ТОБІЦННОЮ

9МГ/С1Г .напиленої на мідну смужку шириною Змм і товщиною
ІОмг/см. Титановий шар був насичений дейтерієм, при цьому атомне
відношення n(Ti)/n(D) було близьким до І . ДОМІШКЕ легкого ізотопу
водню не перевищували ІЗ». Середня енергія пучка деНтьонів з
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урахуванням втрат у мідній підаладинці й тягані була рівна 46.7

ПродуЕпн яд&рних реакцій (протони, дейтрони, тритонну
реє струвшшоь двома телескопами типу АЕ-Е,«(О складались з
кремнієвих поверхнево-бар'єрних ДЕ детекторів товщиною 400мк та

Е-детекторів, зиомгонованих з кристалів "CsltTl) та
ФЕУ-ЗІ. Середні кути емісі ї частинок, що

реєструвалися tfj-^"38*"^» «j~*j»*I8O°, та тілесні кути
&текторів взшшчалиея прямокутними діафрагмами 5 к І8ьві, котрі
були виставлені безпосередньо перед ДЕ детекторами та відстані
80мм від мішяі . Похибки значень ®j та ^ не перевщуваяи +0.5°.

. В експеркйенті реєструвалася події одночасного частинок
попадання в дівки та правий телескопж (в межах роздільного часу
t«icT7c. >. Іївраматри коаиоі події, що визначають втрати енергії в
ДЕ-детекторах AEj.,Е-детекгорах Щ. тощо^записувалиоь на магнітній
стрічці для подальшого статистичного аналізу olf-l ine. для
гсалібровїш ДЕ трактів були виміршіі спектри «-частинок 2<it>Ra
використовувалось співвідношення N-NQ=OI<I - ft/1), котре визначало
положення піку ^-частинок N в залежності від енергії Е; «, ft,
^-параметри калібровки. Енергія прострільнЕї частинок
обчислювалась, виходячи з лінійної залежності між втратами
енергії в детекторах та відповідними величинами
сигналів:І-СО/І=С|Х+С2У-С3, де х та у -величини сигналів у
трактах Е та ДЕ ,С2=1/а. С0=а/гт/8 + С т, т-маса частинки в а. о.м.,
Ст-втрати в мішені [73, a Cj та Cj визначені з поло^ння піків
бінарних реакцій 4 8 T i + d , 1 2 C+d, 3H+d, 2 Hfd, 1 Н+й,та характерних
точок на локусах тричастинкових реакцій H(u,pfl), 'EiCL.vp},
^ %<d,pt) отриманих в калібровочних експозиціях з

З і

мідюшми Н-Ті, Н-Т1, та с ^ . Похибки калібровки в областях
енергій, що цікавлять нас (8-33 ЖеВ, не перевищувала 0.3 МеВ,

Роздільну • здатність спектрометрів було знайдено, моделюючи
• • • 3 £ '

сксйершментальний спектр pt-збігу з бінарного кавалу Н(й,р) Н з
урахуванням геометрії експерименту (розмірів мішені, діафрагм та
відстані між ш в ш ) . Використойуірш фтнкцію Гауса для спектральної
лінії, ми отримали для обох телескопів оптимальне наближення по
МНК при значенні ширини піка на половині висоти Н»2.4 МеВ.

Результати дослідження реакції
 2
н< d,а р)п'наведено на рис.у

вигляді проекції верхньої гілки локуса pd-збігу на вісь енергії
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щютоніз .Геометрія експерименту (^-^«38.75?, ^
відповідає умовам ВКС протону й нейтрону з Е ^ щ ^ ^ З б КеВ. Крива

на рисунку -результати наближення по ШК формулою Мігдала-Ватсона
[8] з урахуванням лише тршшетного стану

пр-пари*. i c r / d n dn,dEL^p-( | F | 2 + c o n s t ) ( 1 )

де- р-множник фазового простору С 9 ] ,

(kZ+ а 2 ) т
F = g , a = 1/г-( 1+У1 - 2 - r / a ) ,

K

a=5.I46 Фм. ,г= 1.78 Фм. ,k = -jfc E n p , ю-маса нуЕЛояа.
Наближення здійснювалися в межах <8.4^Ер^33.0) МеВ, ш^лме
наближення були коефіцієнти у членах лінійної комбінації (ТУ. В
яаО.тияенні^ враховано геометрію й роздільну здатність трактів.

Значення t ' ( I / N ) ' ^ ( а

е к с п . - ^ е о р . ) / Л ^ е к С п . ? в и я в и л о с ь Рівним
3.65 при м= 83. Спроби врахувати домішки сжнглетного стану йр

600

n E=46.7 MeV

MeV



системи у вигляді ще одного члена у виразі (І) помітно не
покращила якості підгонки (тобто >? ) а величина доданку не
виходила за межі статистичних похибок. Загалом це не дивно,
оскільки сингдетна функція F у виразі (І) значно гостріша, ніяг
триплетна, і E n p m i n ~ 400 КеВ ваге не є дуае малим значенням для
сннглетного стану. Для більш певних висновків потрібен повторний
експеримент в близьких умовах, але з меншим значенням 'Е^>т*Л. * с.

Автори висловлюють вдячність персоналу циклотрона 7-240 та
вимірювального центру на У-240 за допомогу під час вимірів.
Робота виконана з частковою фінансовою підтримною ДБНТ України.
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ВОЗБУЗЩШИ З ШГШШ

В Л.КОЖШВЦ, В-І-ДИИЙЮ

В восаедяее время бовьдюе вшшазгае удедаетея аксвервмеятвтаішм в p

ішиесд» шсслвдовашиш с к я е п гагштхях вуя»*таааь»та реовявююа (ГМ?)

нвгретьіх ждр«х (1,2]. Важним ж непплностмв р*агетш» яшжегея вямроо о

'"два раояжчтхх: мтшяявж» редагеацяж в пюпаае шцрюнц ГШР г а г

В дянвок ра&оте исследуется вклад вишршш (за є*юх дав^хч*с<

явш, аепооьоуя рваложенже по моментам кинетгмсскіго урааяеиив Ва«?.€вь-Ji

с ^цтеграосис стошшевенкв с оапаодьшанжем [3]. Получекм вир&хепвя для пщрая

ГМР • ввоюістж, справедлквме неоаваскио от схоростн етошаовешгі между ну-

хповпьп. В яаєтиостк, ирнбпвженвое вьір&женне дай стояхиовятеаьного всоада в

цициму шаеет вад

r»2c&w(ur)/( l+c(wr) a ) , (1)

Гдет(«,!Г) = * ( Г ) / { І + ІІС(ЬІ»//(ГГ)3)} - время столхновения между жваончастидами

; повержвости Фермя; f(!T) 3 т(ш = 0,Т) =св«ді Т1"2- тешювое ареня реааж-

Щ;ш - частота холлегтжвньог вообуждеялж, Т - темдература я^ра. Кооффв-

цшевт £ определяет поведение вреиенк релалсацих в свантовои режвше Нш ~> Т.

Масштабньш мвожятедь є оависит от параметра» F воанмодействкх Ландау между

павмчастицюд. Формула (1) сяраведлжва также и в переаюднсш обпасти от ре-

ш в в ре^ххх столхновекві между ну глонамн (нулевоя овуї) до режим* частьа

стоашювешв (гкдродкнамхчесхвх прєдеа).

Стодхновятельн&я шкркна (1) іаж футцня температури ведет себє сміачн-

тедьяо бооее тшввно, чем вияжсленная в прнблнженнн времеїш релахсацкв (мо-

деш» вуаевого овуга), т.е., когда Г = 2Л/т. Расчетм швфян гкгаатсхях дююльньп

рвоояаисов док ядер в обпасти Sn пря Т = 2 — в МвВ демонстрнруют слабую оавв-

свмость стоахиовжтеоького оатуханкв от онергин вообуждеякя. При всподьоова-

ншк t(T) к> [4], веахчана вжлада двухтеоьнон реавжсацяш в шврняьі не превьішает

«60%.

lJJ.Caardhoje. Ann.Rev.Nud.Part.Sci.42( 1992)483.

ZF.V.D» Bla«io,W.Caeemg,M.Tohyama.P.F.Bort.gnon,

HJlBrogl». Phye,Rev.Lett.e8(1992)1663.

3.V.M.Kolomiete, A.G.Magner, V.A.Plu>ko. Z. Pbye. A345(1993)1S1;

VltKobmietz, V.A.Plujko. Yad. Fiz.5T(1994)992.

4.G.Bertecb. Zcit.Phye.A289(1978)10S.
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МНСТРУМЕКГіхЛЬНАЯ ШЩЕРЖКА ПРОГРАМІСТА

В СРЕДЕ М-ТЕХНОЛОГИИ

Л.А.Головач, Р.Г.Офенгенден

По мере развити ЗВИ всегда стоит задача сделать пропесс
разработки программ достаточно удобннм и относительно легким
для програнмиста. В данкой работе расснотрен ВОПРОС О разработкє
инструментальких средств шюгранкиста в среде й-технологик.

Н-текнология - зто новое название системі» KUKPS (НАЗЗСІШ-
SETTS UTILITY MULTI-PROGRAHMIHG SYSTEM , разработашюй В USA.
HUIIPS является язиком програккирования високого УРОВНЯ. К О Т О Р Ш

располагает особенно мовпшн массивок ФУНКПИЙ И команд, у
ших строками. Например, дашше МОГУТ бить обьедішеїін в
СТРОКУ с использованием в качестве разделителя заранее
ного символа (или последовательности символов) для раздолеккя
полей. В зтом язьнсе ОТСУТСТВУЄТ тип дашшЕ. На рас положенії к
осределение дакиих MUHPS не накладнвает юпсакиЕ требоьгіїш.
Считается. что все зленентн данньїх, подлехакин хранекю.і.
ЯВЛЯЮТСЯ СТРОКаМИ ПеРемеННОЙ ДЛИНН, В KOTOPUe СИСТЄНЗ KCJ.."

вносить изменения. и над которннк можно прризводкть неооко«_кние
дреобразования исходя из контекста програкн.

К ТОМУ же HUHPS является операпионной скстемок. Зта система
включает в себя в дополнение к ЯЗЬІКУ режим разделения вренени,
управлявшую программу и управление рессурсами...

HUHPS является Файловой системой. Даігаие закосятся F
глобали, КОТОРНЄ в соврененном виде основана не ПРИНЦИПУ

В-дерева. Зта иерархичесісая СТРУІСТУРЗ избавляет систему от
многиг традипионних операпий, таких как сортюх>вка. обьедикекке.

ПРИ ПОСТРОЄНИИ любого прикладного програкмного ередствз
необЕодимо обеспечить СООТВЄТСТВУСШУЮ иерархию внзова
програнмннх модудей и облегчить ДОСТУП К НИМ ДЛЯ пользоватедй.
наиболее удобно использовать для зтого нногоуровневое
иерархическое зкранное меню, КОТОРОЄ может бить легко описано и
отредактировано ПРИ использовапии дизайнера мецю. Дизайнер меню
- зто инструментальное ередство, предназначенное для создания
систем меню. Оно состоит из описате^чьной и исиолнитеяьной
частей. с помошью дизаїшєра мохно легко и ОНСТРО нарисовать
окно. в МОТОРОМ разместятея приглашения неню, а такхе
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вспочагательная текстовая инФоРнапня типа заголовкові линий*
раїш^ляюшиж ГРУДИН приглашений и т. л. Б -провессе работн
дизайнера создается служебная информапия, необяодимая в
даяьнейшем МОДУЛЯМ ИСПОЛЕИТЄЛЬНОЙ части. которнє,
срответственно. и осуществляют обработку ФУККЇЇИЙ меню - дьшсение
по приглашениям и внбор того или иного приглашения.

^Работа с описателем меню происходкт СЛЄДУЮЇШМ образой.
Сначала задается код зкрана разрабатьшаемого меню. Затем
предлагаются режими работн:

- бпиеание зкрана ("картинки*) меню;
.-; - оиисание областей неню;

- коййроваяйе меню;
- улаление описання.
Для создания и редактирования "картинки" меню ИСПОЛЬЗУЄТСЙ

спелиадизированннй зкраннкй редактор. С ФУНКПИЯНИ редактора
ножно бзнакбмиться, нажав клаюшу <Fi> ("поиошь"). основнне из
ЕШХ: копировать блок, удаяить блок, переместить блок, закрасить
блок, рисование псевдограФякой» вибор пвета/Фона символов,
изменение разнеров зкрана и др.

Шход к? редактора - <Ctrl+Enter>, ПРИ ЗТОМ задается вопрос:
Сохрани*т> сбзданное меню или нет?

В режиме описання областей меню необкодимо подвести КУРСОР

к описнваенону полю и нажать клавишу <Insert>. Задать ШИРИНУ И

ВИСОТУ поля» пвет символов и Фона, имя зкрана "помошй". Но
главное, в запросе "процедура" надо указать имя програний,
которая будетвнполнена ПРИ виборе данного пгиглашения, или икя
вложенного зкрана меню ( на гяубнну вложенкй нет ограничений),
Боли ничего не указавать, то п ш виходе по данному приглашению
номер зтого внделенного поля СОДЄРЖИТСЯ в аєременной "У.".

Дизайнер Форм ввода - зто ішструментадьное средство.
котбиое позвояяет разработчику прикладного програкмного
обеспечения бзастро спроектировать ФОРМУ - ГРУППУ полей,
раснояоженннх на зкране, т. є. создать ЗЛЄКТРОНННЙ бланк ввода с
помсаью спепиализированного зкранного редактора. ПРИ ЗТОК

создаются описания полей и ДРУГИЄ вспоногатеяьнне СТРУКТУРИ.

НОДУЛИ исполнительной части зтрго дизайнера иозволяют
просматривать, редактировать, вводить инФормаоию в базу данннх.

При описаний ЗЛЄКТРОННОГО бланка так же надо указать код и
икя бланкаш ьнполнить необ^одимне режими работн:

- редактироваяие зкрана бланка;
• - реквизитн бланка;



- П О Р Я Д О К заполнения;
- удалить бланк;
- КОПИРОВЗТЬ бланк;
- печать описання бланка.

В режиме описання полей ( реквизитов) ЗЛЄКТРОННОГО бланка надо
вводить следук <е параметра: иня реквизита. его тип, шаблон для
ПРОВЄРКИ, КОІ храпа подсказки, командная строка до ввода
реквизита, коь.лшшая строка после ввода реквизита. кол
селектора, командная строка до внзова селектора, командная
строка после внзова селектора. Обнчво реквизитн НУНЄРЛСТСЯ

слева-направо и СВЄРХУ вниз. Если появдяетея необходимость
изменить зтот.ПОРЯДОК» то надо использовать режим "порядок
заполения".

Дизайнер ВУІІОДННХ форм - зто инструментальное ередство для
создания и редактирования ФОРМ бланков"вмвода. Описание любого
документа может инеть до трех СТРОК заголовка ФОРКУ.

печатаюшихся только па первом листе, "шапки" форми,
печатаюшейся в начале каждого нового листа и "подвала". котег^,
печатаетея в конпе последнего листа. Даннне по виходиш Формаи'
надо записнзать в служебнмй массив с УЧЄТОМ числа колонок.
Описатель ВНХОДНЬІЕ ФОРМ внполняет следукмпне рехика работк:

- обшое описание внходной ФОРМИ;

- дополлительньїе параметри;
- разнетка граф внходной Фошн;
- редактирование "шапки";
- редактировакие "подвала";
- удаление описання;
- копирование описання;
- печать описання.
Все, расемотреннне ранее, описатели создают слудєбние

массивн, такне как массив описання "меню", массив описами»
"електронного бланка", массив описания внходнах ФОРМ.

Таким образом заранее подготовяеннне СТРУКТУРИ ИСБОЛЬЗУК>ГСЯ

ПРИ написаний головной исполнительной программн.
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О МАКРОСКОПИЧЕСКОМ ПРВДЕЛЕ
ОДНОТЕЛЬНОИ ДИССИПАЦШ В HOHE4HOR ФЕРМИ-СИСТЕМЕ

В.И.Абросимов
Институт ядерншс исследований НАН Украиш

. Х.Хофманн
Технмеский университет , г.Мюнхен, Германия

1 Уравнєвме Ландау-Вдасова применяется х слою Ферми-жидхостн толщииой L.

ІЧхая простая система вослроиоводит вффехтьі хонечностн реальних ядер в ПОСБО-

ляет получить аньлнтичесхое решгние. Ми рассмотрим оатухавие ннвхочастотішх

поверхаостних мод и иоучим изс хооффициент трения. Для 9той велхчиньї мьі обсудим

маїросхоплчесгкі предел, которьиі определлется хах L —* оо. Ми покажем, что та-

юм же результат может бьіть получен для хояечнон L с помощью соответствуюіцего

усреднєнаг по частоте, есдм интервал усреднения вьібран достаточно большим. Мьі

оосудим важльїе слєдствиа ио зтого реоультата длл понималия природи дмссипацин

з роадьнья ядрах.

2 В работе [1] било предложено полухлассичесхое приближение для иоучения

поверхностньсх мод в полубесхонечной системе Для того, чтобьі учесть зффектьі

кочччхости реальньїх ядер, мьі обобщим отот подход на СЛОУ Аерми-кидхости, Та-

іал система опрелеаяется хах ферми-зсидхость, ограничєнная двумя бесхонечньїмк

ловерд-н остями,

*=±!+z(fi,t), (і)

параллельньоси плосхости ху— и расположеннимм в равковесии на расстоянкк L друг

от друга. Здесь и тсже нндехс ± обозначает вехтор, перпендикулярньш оси г, т.е.

~j_ — {ж,у,0). Величина Z(fx,t) описьгаает лохальное смещение повєрхностей от их

равновесного положення. Иомеиение Z виомваєт движекие частин, жидхостн виутрм

слся. Зто дзнжекие будет оігисьіваться линеариоов^чньїм уравнением Власова

^ О , (2)

FQ обооначает FQ = Fo/»8/(4rmpf), где ^сгпараметр Ландау.

Зто уравнение дололняется граі'ичньімх условнямн на подвижной поверхностк

сяоя (1). Следуя [2] и [3], отн условия могут бьіть оалисаяьі в виде
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еслк мьі полатаєм, что частицьі оеркально отражаются от стеиос. Также каа. и в

Еомечньгх ядрах, двмженне ловерхности должно оігределяться "самосогласованно" - в

том смисле, тго оно должно лроисхс_лть ігри точном балансе сил, денствующиг на

свободцую поверхкость. Сдедуя [3, 1], ато можно достигнуть с помощью сдедующего

" дожмшительного уславмя":

Здесь a - noaeperaocTKoe матяжение и JD

2I(f*, f) - нормальная компонента теноорв

ПОГОЇ а импудьса, CM. [4]. Кроме отого, в (4) ми ввели внешиюю силу F(?x,i)

F(fXtt) = Р(їх,и)сов(vt - SjLfi)exp(d) , (5)

Представляют иитерес талсие решеиия уравнений (2)- (3), которме соотзетствуют

виду виешнеи caau (S),

Z(f±,t) = MZ(k±tи)«фl-i(vt - Sj.fi)]] , (6)

Величину же 6п(г, р, t) ищем в виде

6n{rtp,t) = ^Ле[Д Х г и , ( г > р)ехрНИ - * Л ) ] ] • (7)

С помощью (7) можно вичислить нормальную компоненту теноора потоки им-

пульса на лодвижиой свободной поверхности системи, см. аевую часть уравнеиия (4).

и маяти резиение.

Параметряоуем решеиия (6) в терминах фунжций отклида, хоторьіе иомеряют

отклиж на внешнее поле F ^ :

. ' . • (8)

С помощью (4) можно найти величжну Щкх^ш) в виде

R(k±, и) = [-Xint(*L, ш) + aij.2] ~\ (9)

где
2 ш ^2, f dno b>tP*f

= TsJ Zs dpT, £~= 1 ~~~ '
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Полюса атои фуихцмн определяют восшожние моди натем системи, хоторьіе мообу-

хдолотся внептеи сшюк.

З Схорость передача онергии системе от иеточниіа внепгаен сидьі (Б) черео

еднницу іювгрхаости определяется ках

dE[Z(?±,t),&Z(rx,t)) б
-̂ я = -t{rut) — Z{Tu4

йди в твршиах функцми спжааил,

t),£Z(fXtt)] _ jy(gXlu) в

Бслл в атом вьір&женми мьі вьпюлним усреднение по периоду толеб&ний, то лервьій

член в правом части (12) исчеонет. Однако второй член останется, ухшьаял явно

на то, что именно он свяоан с *еобрат%моі передачен онергии. Мьі хопш рассмо-

треть жоеффиииент дисснпацим и вичнсамть его в та* наоиваемом "лредеве нулевои

яастотьг" [5]. 9то тфмближение имеет смисл, когда. частота коллеїтивного движеннл

становится достаточна. медом.

В виражений (12) иитересукнцем нас ведичиной явллетсл первьій гоаффициент

а виражений {Z)2, которьсн ми будем обооначать ниже 7(^X1ш)- Найдем тренне в

укаоанном вшпе пределе нулевои частоти, вьічнсллл при ш = 0 величину ^

.. (13)

Получии

(14)

Видно, что в тонхои системе k±L <С І коаффнциеит треиия исчевает. С другом

сторони, для большоч системи найдем

= 7w.c, h±L > 1 . (15)

MM получили стеночную формуяу как махросковическик предел ядернои диссипаігци
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4 Тронне не макет вооюпсать в системах, в которих между модами имеется

юггервал. В отим случае «обходимо вмлолнить нехоторое статистнче-

уередяеняе 0 смисле сгдаживаяия по енергій нлн частоте. В работе [в] дал

. обобщеинмх уражений ПСФ и в [7] для иоучення проблеми необратнмости в

ж еаетеме врм усредхеннм кодлективкои фунхции отклига бьша испольаовама

. уцщіршшж по аяюргкн. Опредеаим для веднчия типа 71 *і., ̂ ) усредненж

HP- — р И Ш >І№ІНИ'ИЧДММ ООрЯООМ

, v, 7* )- ВЄССЬЙЯ фувхцна, в качестве которой ми мспольоуем

с 7»v , о6оонвч»жяя|вм параметр усредвенші. 9 т о пооволяет вьшолнять анадіитимсспі-

вичяслешм. Тогда усредненнмн по частоте козффмциеігг трения оапишетсл в вкле

Можно пояучить, что уередненмьіи хоаффицнент трения меньше или равен сте

ночнои форкуае при лобом оначении параметра усредненш ц

4 < 7w.f. . П!

и что он нриближается к неи при tf >• 1. Чисжнньїе реоудьтатн подтв«ржлв!^>

анадитнчесхни ааадмо.

5 Мьі покаоали, что мажросжвпичесхии предед может бить получен для конечне»';

системи, есои тодько применить соответствующую процедуру усредненмя по частоте

9тот реоультат кмеет отяошешіе х уередненню по частоте в реальних ядрах. Прежде

асего, очевидно, что ядерная днеежгация не может иметь поиностьго одночастичзіую

природу. Присутствие ширини 7av в расемотреяних формулах ооначает некоторух'

внергня вашей жидсости. В нашем расемотренни

erra ширина виергнн появилась в реоультагге процедури уереднення. Однахо 7av можно

iiiiiiMiwii і твкже ках об|ясаоввеииую вффектамя свяои частично-дирочних вообужде-

НИИ с бо—а сосновими. Денствхтєпьно, есаи учесть стовхновитеаьнии член в простей-

вием щябяхжсиии временя релаксацни, то % v будет не что иное ках обратное вреие
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реааксшщи (умжожеиное на h ). Конечно, реависгичеосии учет оффесдав СТОЛЕК©-

венкь будет мшиного (ххяее сліожньш. Кад-j »іспольгх>ва гь ирнближение времеип ре-

яаісацми, в котором не і^арушаются еаконьї <;сарвіі?елкл. Крюич отого, по-внднмому

умгицм явллгется учеї оависимости оф4^екуоі> стсвх£Н©«сний от частоти: и теаятера-

турьі.
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О Р Ш И З А Щ Я МНОГОМЕРННХ МЗШРЕШ1 ЯА ОСНОЕЕ

сїшдшшзировдаого КОНТРОЛЛЕРА

Р.Г.Офенгенден, Г.Б.Любанский, Ю.Шалейко

При организанш многомерних измерений на базе аппаратурьї
КАШК возшкает рад задач, решение которнх определяет структуру*
возможности и зффективность измерительннх автоматизированшх
систем. К такіш задачам, в частности, относится отбор многомер-
них собнтий по критєриям, которне могут произвольно варьировать•
ся, накопдение маесквов многомерних собнтий с внсокой скоростьюг
обеспечение идентификации кедов многомерньїх собьітий в какоплек-
ш х неинтегріфованньїх массмвах.

В данкой работе оішсьшается метод сОора многомерной инфор -
мации в ВШ с использованием автономного контроллера для
бистрого считнвания многомерньїх данних [13, разработанкого Е
отделе ядерной злектроники и вьшускавшегося определенний период

На рис.1 представлена принпипиальная часть система сбора
многомерной информацші, поступаемой от ряда детекторов ядерного
излучения.

Система работает следующим образом. С приходом стартового
сигнала СТ на вход грейдера сигналов L ГС-1 в нем запускается
формирователь Ф. Длительность сигнала формирователя устанав-
ливается несколько большей максимального времени преоб-
разования любого из четьфех АЦП с учетом возможннх задержек,
детекторних сигналов относительно сигнала СТ. На схему
совпадения грейдера поступают сигнали L от всех АІЩ. При
отеутствии совпадения за зремя действия сигнала формирователя по
его заднему фронту генерируется команда сброса всех АЦП. Если
сошадение зтих сигналов L цроизойдет во время действия сигнадз
формирователя Ф, виходной сигнал совпадения схеми И сбрасьівает
формирователь и возбуждает сигнал GJ в грейдере сигналов „ по
которому инициируется программа последовательного чтения кодов
АЦП и занесение их в буферную память. Причем чтение и передача в
буферную память кодов каждого АЦП может осуществляться за время
0,6 мкс, если буферная память обеспечивает такое бнстродєйствие.
Время цикла 6,6 мкс достигается за счет использования в
контроллере специального режима для многомерних измерений.
Работу автономного контроллера КА-1 в зтом режиме иллюстрирует
рис. 2.
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При стакдартном цикле чтение АЦП осушествляется комакпой с
. .нтельностью 1 мкс, тричем чтение АІІП стробируется по Si, a
:'>-.-с А Ш (деСлокировка входа и др. )• - по S2. При чтении АЦП с
/короченньш циклом в контроллере включаются режими УЦК
іукороченньїй цикл КАМАК) и ССЕ ' (селективний сброс), при зтом
(тение А Ш осушествляется за 0,6 мкс (диаграмма "б"), но сброс а
;ЛП не происходит, т.к. нет S2, затем меняется команда для
чтения следутацего АЦП и вивода его кода в буфер, и т.д. до
чтения последнего АЦП. При зтих операциях в мультиадресном
регистре автономного контроллера запоминаются номера станций N,
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Стандартний цикл КАІІАК
а)

Команда
чтения

"Т .1 УКС

Укороченими цикл КАМАК
б)

Команда
чтения
N(i)A(O)P(2)

в)
Команда
чтения
N(24)A(0)F(2)

0,6 мкс

IS1

—І 0,6 мкс

Рве.2 Временнне диаграшш стандартного и укорочекного
цикл а КАМАК (7ЦК).

к которим било обращение. После чтения всех АЦП генерируетея
команда N(24)A(0)F(2), и согласно протоколе КАМАК происходит
обращение к станциям в соответствии с содержимьш мультиадресного
регистра, т.е. к АЦП, с которнх считьшалея ранее код, и в
соответствии с диаграммой "в" сбрасьшаютея все АЦП. Ваигрнш по
времени при работе автономного контроллера в зтом режиме тау.
больший, чем большее число АЦП в грушіе, но даже при небольшом
их числе зтот режим целесообразно использовать, так каі ои
обеспечивает одновременнмй сброс (открьітие входкнх ворот) всех
АЦП, что может бить важним в некоторих физических методиках
многомерних измерений. Для сравнения заметам, что при
использовании стандартной структури/ ксгда крейтом упраьляет
ЗВМ, в том числе и современнне ПЗВМ, время чтения и вивода
одного кода АЦП составляет в лучшем случае не менее 10 мкс.

Идентификация кодов многомерних собитий в накопленном
массиве предназначена для однозначного установлення принзд-
лежности кода номеру АЩ1 в грушіе, а также для установлення
начала группи. В данной системе зта задача решаетея путей
автоматического маркирования каждого кода любого АЦП в группе
при использовании ситналов запроса L. Маркирование основано на
том, что в соответствии с протоколом КАМАК, при обращении к
модулю, виставившему в магистраль сигнал запроса L, зтот сигнал
блокируется на время обращения, при зтом положительньім перепадом
сигнале L запускаетея в модуле ГС-1 формирователь, сигнал с
которого поступает на шифратор.
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Внхода шифратора подключенн к тем старшим разрядам шин чте-~
ния магистрали крейта которие не используются модулями АЩІ при
их чтении. Таким образом, при чтенки какого-либо АЦП на ш ш
чтения шставляется код АЦП (самим модулем АЦП) и код маркера
(модулем ГС-І). Поскольку вта процедура осущеетвляется при
команде чтешя, то код АЦП со свсим маркером внводится в
буферное ЗУ через разьем передней панели контроллера КА-1.

Буферное ЗУ организзвано с использованием модуля памяти
емкостью 16К*16 и модуля "Управление CS7" 12]. ЗУ разбивается на
с^кции.Запись кодов из автоношіого крейта осуществляется в
первую свободную секщю, чтєние кодов ж зонесение их в П З Ш
осуществляется из первой занятой секпии, при &том за
форматированием секций должна следить ПЗВМ при чтении и модуль
•'Управление ОЗУ" при записи.

В заключение следует отметить, что рассмотренньїй принцип
организации многомерннх измерений на основе автономного
контроллера КА-1 и буферного ЗУ успешшно использовался в [31 с
тем отлйчием, что там буфер находился в автономном крейте и по
достижении заданной длини массива измерения блокировались, а
автономний контроллер КА-1 по программе связк вьіводил в мини-ЗШ
biERA-125. зтот массив, где он закосился на жесткий диск и тут же
сортировался. Такая процедура повторялась до тех пор, пока не
набиралась требуемая статистика.
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' GROUND STATE OF! THE % e NUCLEUS IN THE THREE-CLUSTER
RESONATING GROUP METHOD APPROXIMATION •

Yu.A.PozdnyakDY,• K.O.Terenetsky, V.P.Verbitsky

1. Introduction

The 6He nucleus excite now a great interest due to it is the most euitable object
for testing the modern three-body like models. Almost all of them suffer from the two
basic shortcomings: i) fenomenological treatment of the interaction between ar-ciuster
and valence neutrons and ii) approximate way of the Pauli principle taking into account.
That is why it ів desirable to study the 6He nucleus structure in frame of the model free
of above-mentioned defects.

In this woik the 6He ground state structure is studied on the basis of the algebrar;
version resonating group method [l]-[3] supposing that this nucleus possesses by Ibe
three-cluster structure tt + n-f n. At first we limited by the variational calculation of tut
ground state energy Emm and corresponding the most probable spatial configuration of
this nucleus.

2. Overlap integral and hamiltonian matrix elements of the 6 He nucleus

Expression» for the overlap integral and hamiltonian matrix elements for the °Be
nucleus are calculated on the generating invariants build on the Brink's orbital** [4]. lu
our previous paper [5] the overlap integral and hamiltonian matrix elements for the aL :

nucleus have been obtained. Because of expressions for this values can easily be applied
to any three-cluster system (supposing that all clusters are s-clusters) up to 12G nucieu.
here we write down final result for the values in interest.

For eHe nucleus we introduce the Jakobi coordinates set

V6 у/Є

я _ 2 ^ D R2 + R3\ г _ 2 /^ S 2 + S ; (1)

b = ~7z№v - ***)> Ь = —^(S2 - S3),

where Ri, Rj and R3 are generating coordinates of «-duster, neutron with spin directed
upwards (n|) and neutron with spin directed downwards (n |), respectively, but Si, S2 and
S3 are corresponding conjugate coordinates. Then overlap integral for the eHe nucleus
takes the form

<Ф|Ф >= exp(PQ)^ Дехр(ав< + bb\), (2)

where
a,- = oi?a + argb, b, = O$A + agb. (3)
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Matrix elements of the kinetic energy operator T can be presented ae a sum of the
two terms. The first term

(PQ)[(P - Q) 3 - 3] <Ф|Ф> (4)

is the center-of-masfi motion kinetic energy operator matrix element. The eecond one

^+b2-2(а&і+ЬЬі)- Щехріааі+ЬЬі) (5)

is the relative motion kinetic energy operator matrix element.
Matrix element of the potential energy

є
й(гг,Т2 г.)= £ Vin-rj) . (C)

Is calculated with the central exchange nucleon-nucleon interaction potential

Vin - r,-) = Vi} = £ Vo<«(&, fc) exp f - ^ = ^ l • (7)
L ^ і

Here Vg (̂ t',̂ >) ія the intensity of the fc-th nucleon-nucleon interaction potential
component, which depends on the вріл-шонріп btaies £, and ^ of interacting nucieons.

In the case under consideration operator (6) has four components

U = Ua + Umt + Uml + Un1ni. (8)

All matrix element structure in (8) ів the same. They can be presented in the form

<ФІ(7С|Ф>= ]Tz fc

3/2 ̂ A ^ e x p C a a . + bb,), (c = c*,cmT,ani,nTn j), (9)
* i = i

where Zfc = (1 -r 2//i£)~ and values fj^j have cumbersome while physical clear form and
can be obtained in close analogy with the results of reference [5].

3. Variational calculation of the 6He ground state energy in the three-cluster
approach

In the variational calculation nucleus ground state energy is obtained by minimization
of its total internal energy

E=r + U, (10)

where T and U are, respectively, kinetic and potential energy in the center-of-maes
system, which are determined by the formulae

Г = < Ф ( 7 " | Ф > / < Ф | Ф > , СГ =<Ф|ЙГ|Ф> / <Ф|Ф>. (11)
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Because of generating invariants used in our calculations as a trial functions are
the wave packets, containing all states of the *He nucleus (with the exception ones
corresponding to the «-cluster excitation), we can speak only about superposition of
the most low-lying states. Nevertheless, we will say about *6He ground state bearing in
iwiml this remark.

In the calculations the second set of the Volkov nucleon-nucleon interaction potential
[6] is used. The oscillator radius r0 was chosen to reproduce the free a-particle binding
energy Ea. At such choice of r0 di-neutron (if it form) is unbound up to 2-2.5MeV, that ю
earned by the excess of its internal kinetic energy. This energy excess is subtracted from
the free di-neutron total internal energy Ein) in order to decrease it up to the di-neutron
resonance energy 0.07MeV [7], and is included into the cluster relative motion kinetic
energy.

In our approach kinetic energy V for two- and three-duster configuration ie calculated
by means of two different formulas, it caused to introduce some radius rey/, which can
be considered as an effective di-neutron radius, supposing that at r < r,/y there ie
di-neutroa in the system and two uncorrelated neutrons otherwise. It was found thai
r e / / й£ (2.3 4- 2.5)г„.

Numerical calculation show that at any acceptable value of the admixture parameter
m, entering into the Volkov nucleon-nucleon interaction potential, absolute minimum of
the total 6He energy is achieved for the binary configuration or + 2 n. Final minimization
is done with m = 0.62 at which expeTimental value S ^ = 0.975 ± 0.040MeV [7] ів
reproduced.

Calculation results for the binary configuration of the 6He nucleus are given in the
upper line of the Table. Apart from already mentioned values there are also presented
total energy in the minimum £TOn, shell-model limit of the total energy E^Jn and the
most probable distance between ctf-cluster and di-neutron ra_in.

With m fixed above the minimisation for the linear configuration n — a — n is carried
out. The energy of this configuration is 0.35MeV higher as compared with о + 2 n
configuration, while two-neutron separation energy decrease up to 0.56MeV. It turned
out that this values remain unchanged when moving o-clustcr from the two ucuiroi.
center-of-maes along a fine, perpendicular to the line connecting neutrons*, up to 2 fm.

Results of the three-cluster configuration calculation are given in the bottom OJ
the Table, where ra_n is the most probable distance between o-clueter and any of
the neutrons, but rn_n is that between neutrons. Stress that rn_n notabiy exceed?
r e / / ~ (3.2 -r 3.4) fm.

fm

1.38

MeV

-28.0

MeV
0.07

MeV
0.98

0.56

EnUny

MeV
-28.9

-28.5

fm
3.37

fm

2.30 4-3.05

fm

4.61

"mini

MeV

-11.7

Comparison of the Em;n and £^Jn shows that for both cases cluster configuration is
preferable as compared with the shell-model one, because of they are located up to 17
MeV lower.
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The existence of two minima, more deep one for the configuration c*-+-3n and shallower

one for tb<* "en?guration a + n + n, can be considered in favour that binary configurer

tion in tfie eHe ground state is more probabh. This conclusion is in agreement with the

results of other authors [8]-[9]. It should be also mentioned that comparison of the most

probable distances between clusters obtained by us with the location of the correlation

matter density maxima obtained in the references [8]-[9] shows that both axe close to

each other.

4. Conclusions

In this paper the variational calculation of the 6Be ground state energy and corre-

sponding spatial configuration of this nucleus ie performed on the basis of fully micro-

scopic with precise treatment of the Pauli exclusion principle algebraic version ru;!onaii»?g

group method three-cluster approach. It is show» that at suitable choice of the в\.de;.>»-

nudeon interaction potential binary configuration a -f-3 n is more probable fov the <;Ш

ground state because of absolute minimum of the total cncs'gy corresponds pivi to іШ

configuration. Existence of less deep the second minimum corresponding to the r-hree-

cluster configuration a + n + n indicates on the possibility of such configuration admixture

into the 6He ground state. As for the shell-model configuration, results of the paper show

that its contribution into the 6He ground stale is negligible.
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ПРОСТІ МЕТОДИ ЗНАХОДЖЕННЯ МОДЕЛЬНИХ UA9900446

СПОТВОРЕНИХ ХВИЛЬ І ОПТИЧНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ

'З ДИНАМІЧНОГО РІВНЯННЯ

М.І.Волошин, А.Д.фурса

Дуже часто в ядерних реакціях утворюються нестабільні ядра. Для
розрахунку перерізів таких процесів необхідно знати спотворюючі
оптичні потенціали цих ядер дня відлітаючих частинок. Безпосереднє
визначення потенціалів нестабільних ядер по пружному розсіянню на
них потрібних частинок неможливе або, принглмні, досить складне.
Як правило, в подібних випадках використовують потенціали сусідніх
стабільних ядер, відповідним чином їх інтерполюючи, що вносить не-
жонтрольовану похибку в розглядувані перерізи і утруднює вірну інтер-
претацію даних. Особливо це стосується легких і середніх ядер, де не-
велика зміна іх нуклонного складу спричиняє до різких структурних
флуктуацій параметрів потенціалу.

В даній роботі в єдиному підході, який грунтується на динамічному
рівнянні, показано •як, з одного боку, можна знайти феноменологічну
спотворену хвилю, а з другого, по відомій спотвореній хвилі, яка може
бути знайдена незалежно, відтворити відповідний оптичний потенціал,
в тому числі і для нестабільного залишкового ядра.

Запропонований метод використовує рівняння Шредінгера для спо-
творених хвиль: [V2 + к2-и(г)]Ф|?чг) = 0, v(r) = 2fiV(r)y де fc-імпульс
відносного руху, ц - зведена маса системи, У(Г)-ОПТИЧНЕВ потенціал.
Феноменологічна спотворена хвиля параметризувалася таким чи-
ном:

Ь (1)

де D = Р + І7 - комплексний показних заломлення. Підстановка (1) в
рівняння Шредінгера зводить його до алгебраїчного:

Кг,*Мг)-іїг,*)шО, (2)

/ М ) - 1 + Fexpfar сов * - ^

4- [/(r, tf) - lHfe2 - £ - Q> + ф 2 - 4i9£ cos *},
де Q = Dk - iqt q = 2R/d2

> cost? = k • г. Для довільних параметрів
ліва частина (2) відмінна від нуля. Завдання полягає в їх підборі таким
чином, щоб рівняння (2) задовольнити якнайкраще.
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Проблема розв'язку (2) о мзтою знаходження параметрів (1) но-
яяі&є з тому, що точок по г і г/, в ЯЕПХ рівняння повинно задоволь-
нятися, нескінченна безліч, а чзсло модельних параметрів обмежене.
Практично достатньо задовольнити (2) о вионаченою точністю в точ-
ках двовимірної сітки (ГІ,$І). Пропонуемий метод розв'язку пшягвд
в мінімізації сіткового рівняння в обмеженій по г області простору
відносно значень параметрів (1):

^ Л (3)

Останнє зумовлено тим» що знати поведінку (1) в усьсму просторі
немає потреби. її треба знати там, де зосереджені оператори пере-
ходу, Що важливо для вірного обчислення матричних еземелтів. Ре-
адьзо ця область обмежена розмірами ядра. Одержані а (3) функції ви-
являються близькими до тих, які були одержані раніш в [1] іншими ме-
тодами. Вони добре описують експериментальні дані при умові, якщо
оптичний потенціал дає те ж саме. Все це підтверджує вірність визна-
чення параметрів і адекватність форми (1) точній хвильовій функції.

Для визначення параметрів моделі (1) важливою є кутова залеж-
ність функцій / і р. н тей час яі д&я .якісного відхвореннА потенціалу
достатньо нульової гармоніки рівняння, яка одержується інтегруван-
ням (2) по тілесному куту і має вигшщ

F ( r ) t ; ( r ) - ^ ( r ) = 0 , (4)

F(r) = 1 t^J

ф( г) в (і . D*)k*4- \Лт) - ^ ^ ^

де 7/(х)-сферична функція Бес-еля. Де й зрозуміло: парциадьна ком-
понента хвилі з £ = 0 не вичерпує всієї функції, тоді як нульова гар-
моніка рівняння Шредінгера МОІ&; ^травити за основу для визначених
оптичного потенціалу. Так, пошук параметрів моделі (1) за допомо-
гою рівняння {-і} для заданого v(r) дазав таку хвилю, яка не опжсу-
вада жодних експериментальних даних. В той же час потенціал vyr) ~
Ф(г)/Іг(г) з праьально визначеними параметрімж хвши якісно узгод-
жувався о початковим.

Торінемося тепер питанні відтворення потенціалу. Його пошук оа
допомогою (2) являє собою делікатну задачу. Безпосереднє розв'язання
(2) приводить до нефіоичної G«L. «шості t; від кута t>, шо є наслідком
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нлблнженності моделі (1). Нами вяксриставувавс2 метод безпосере-
дньої мшшіоації Евадратжчного функціоналу типу (3) відносно v при
аад&нпх / і <р.

Яі приклад, роогдянуто яружне розсіяння протонів на ядрі 1 2 С ь
інтервалі енергій від 20 до 156 МеВ. Потенціали і відповідні їм мо-
дельні спотворені хвилі буаи одержані в [1]. Для ілюстрація обрано по-

х 72тенціал* о об'ємним і поверхневим поглинанням пре енергіях 72 і
МеВ. ВОЛЕ наведені в таблиці 1 у верхніх рядках дия кожної енергії.

Таблиця 1. Оптичні потенціали для р - 12С роасіяня£

Е
МеВ

72

15Є

U
МеВ

44,349

46,019

23,086

24,037

<Ї>М

1,034
0,856

1,094

0.S2G

«і/
Фьт

0,024
0,624

0,6-11

0,760

V/v

МеВ

5,632

5,480

154273

15,£71

Фм

1,402

1,501

0,937

0,963

пу

Фм

0,480
0,347

0,292

0,635

L8£22
0,673

1,366

TDp QL,

ФІ,-: : Фм

0,000 1 0.367
0,749 | 0.356 •

1,231 і іМ(:

1.232 ! 1,ЗЄ5 і 0.Й76 ;

Ці потенціали добре відтворюють евспериментгльні диференці-
альні перерізи пружного роо сіяння при 72 МеВ - [2] і 156 МеВ .- [З]
і дають інтегральні нерершп (пружке, реакцій, ТТОБНЄ), ЯКІ вбігаються о
ехсікрнментальнимн [4-6]. Розв'язка сітігового рівняння (3) jins спотзо-
реяої хвилі (1) о зазначеними потенціалами наведені в таблиці 2.

Таблжця 2. Параметри спотвореної хькіі (1) для 12С гюасшпії

Е
МеВ

72

156 1

.$

1,000

1Л00

7

0,0

0,0

ReF

-0,955
-0,497

ImF

0,916

0.476

R

Фм

1.459

2,236

а | а с { <гг і а*

Ф м • Мб і Мб і їїб

2,776 ! 418 1 233 | 50 ! t

3.117 ! і0о і 21Г> ! ЗОР

Яж уже відмічалось вище, одержані тахим методом спотворені
хвилі повністю еквівалентні знайденим в [1] іншими методами. Ці функ-
ції добре описують ежсп«риментаоьш кутові розподіли розсіяння і дь-
ють блиоьхі до ежспериментальних інтегральні перерізи (останні 3 ко-
лоній таблиці 2). Формули для роорахунху цих величин наведені Б [1 І.
В таблиці 1 у нижніх рядках для кожної енергії наведені параметри
Вудс-Сахсоновських потенціалів, одержаних шніміоацією квадратич-
ного фунххцоналу, яжі непогано узгоджуються о початковими і добре
відтворюють головні їх риси: глибини, радіуси, характер поглинанні..

У випадку інших енергій і відповідних потенціалів о [1] (загаль-
ний висновок (залишається таким: модельні спотворені хвилі, знайдені
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навіть в обмеженій області простору, несуть на собі прахтктнс всю
інформацію про той потенціал, що їх породив,! непогано відтворюють
її при розв'язанні оберненої оадзчи його відтворення.

Отже, в роботі запропоновано динамічний метод «знаходженая
модельних спотворених хвиль, який не потребує ні точних розв'язків
рівняння Жредінгера, ні експериментальних даних по перерізам і який
повністю еквівалентний методам [1], але набагато простіший в реашоа-
ції. По-друге, ршвпнуто прості методи якісної ощнки і кількісного від-
творення оптичних потенціалів по відомій спотвореній хвилі, яжа може
бути знайдена нєзадзжно. Наприклад, в реакції вЬі(р,2р)*Не утворю-
ється нестабільне залишкове ядро, яке розпадається по каналу 42Ге4-п.
Використання експериментальних даних для цієї реакції в симетричній
комгаганарній гзометрії, кода справедливнй прямий механізм, дозволяє
гшагтз спочатку спотворену хвилю (наприклад, о порівняння теоре-
тичного і експериментального перерізів реакції), а ТІСТІЬЇ ПО викладеній
схемі потенціал 5 Яє для протонів при енергії, яка відповідає кінцевому
стану. Таким, чином, МОЖЕО сподіватися, що запропонований метод
дасть додаткову змогу одержання нової інформації про яр.єрну взає-
модію о кестабі.тьніїмя ядрами і істотно полегпшть теоретичні розра-
хунки перерізів ядерних реакцій.
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ПОЛУЧЕНИЕ СЕЧЕНИЙ СЛШШЯ й

ПОЛНЯ СЕЧЕНИЙ ПЕРШЕРМИШХ РЕАКЦМЙ

ЙЗ ДІШЕРЕНІЩАЛЬННХ СЕЧЕНМИ- УПРУГОГО

РАССЕЯНМЯ СНАБОСВЯЗАНШХ ЧАСТИЦ

Ю.А.Поздняков, К . О . Т е р е н в ц к и й
АЯИОФШЩЯ. В роботе нроверена нраменшмость аредложенного авторами ра-

нев метода ояредеяенкя сечеяий СЛИЯНЕЯ v. позтих сечений пернферийиьіх реакцин
яв анвдиоа утловьіж расігределентк улругого рассеяния в случае слабосвяоанньгх
•нютнц (нони 9Ве и 81л). Наиденньіе нами сечения сравнивались с иомереииьімв
окспервментааьно. Окаоалось, что в лодавляющсм большннстве случаев они совла-
дают в прюкєаах своах опшбок. Делается вьівод о том, что предложенньш метод
можно успепгао примснять ,'.'•& иоученая слиянкл и псриферкйних реасцкв с уча-
стиєм HeUTpoHHO-Ho6HTr>4H îf легких ядер, дял котормх диффереисиапьние сече-

унругоїч пасседнйй іш.;и: ovca в кастояхцег время наибовее доступнькми для
иомєреная ішбяюдаемьімв.

В работє [1] нами бьіл предложем метод онредеяення сечений слиянвя орк.
пааньїх сеченвй перяферийньїх реакций ?D вв аналноа днфференциальньїх сечений
уиругого рассеянвя тяжельїх ионов. Метод бьіл проверен на примере двух систем -
I*Q ц. зоврь и 16Q ц. м ^ Окаоанось, что в пределах ошибок иомеренин полученние
вами сечения совпадают с експериментальними.

В настоящей работє метод провєрался в случаях, когда один ио сталкивающихся
шшов явяяется слабосвяоанним - sBe -f- ^Si и 6Li + "^Si,

2. Крсгахое ошгсшгае метода

Предложенньїй в работє [1] метод определсния сеченвй слвяния о> я полних
сечений первферяйньїх реакций ор основам на моделн упругого рассеяния тяже
лих нонов с граничним» условвямн іина сходящихся воля |2,3]. В отов модели
все канапи реакцкя естественньїм образом равбішаются на три грунпьі. В перьук.
входит лвшь канал упругого рассеяния. Вторую группу составляют такке хапали
реакций, отток в которне учитьгаается граничними условиями. В оту rpymry вхо-
дят реакцнн, протекающие при большом перекритий плотностсн сталкиваюшяхся
ядер: слияние, неполное слняние, реакцин глубокомеупругях передач и т.п. Нако-
нсц, третью группу реакцвй обраоуют перифервкньіе реакции, отток в которпе
ио ханала упругого рассеянвя учятьівается посредством мнимон части оптического
потеициааа (ОП) поверхностного типа [3].

Следует оаметить, что взюдлщве во вторую груптту реакции протекакіт в рао-
ЛИЧНЬЕХ условнях с неодвнаковой вероятностью. Так, для не очень тяжельїх ионов,
рассмотреннем люторьіх мьі и ограничвмся, в областн онєргаи до ЮМвВ/нуклон
основним процессом является слвянне ядер [4]. В настоящея работє в основном
ми будем иметь дело вменно с отой областью онергий и поотому в дальнейшем
будем говорять о слиянии. В тех же случаях, когда будут рассматриваться более
висохне знергии, ми дадим комментарин относитепьно примеси других процессов,
мвгущкх вносить ВКЛАД в нолучениьіе сечения.
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Согдасно результатам рабстьі [1] гіарциальіше вероятностн слинная pity и
пагмме парциальнне вероятиости перкфермнньїх реакции р^р вьіражаютсл чер^
S-ііатржчньіе елементи упругого рассеанзл Si ж §і :

(2)

S-матрпньіе злементм Sj должкм описьїкаїь соогье'гч.гвуюіцее угловог.
yupyrcwo рассеянвя. Оня расстатьгваются с ОП

Здесь Vf(r) - готениаьд дхюпной свертки [Ь], Л> - аго иармиройочньш
а минмші часті» вмеет вид

І -Wi0)

1 + ехр

с радиусом
as '

Я5 = rs(Al + 4 ) , (Б)

где Ар и Аг - массовьіе числа налетающей частицм и ядра-»4нш« ни, соотиегстаемно.
S-матржчкьіе аоементьі 5|° отлвчаются от Si ляшь тем, что они ИЬІЧИСІШЮТСОЯ С.

ІУУ(Г) = 0.

ЕСЛИ pij? И Pf,r> ЙОВеСТНИ, ТО СООТВеТСТВуЮШве ПНрЦИаЛЬНІме СЄЧСНИЯ ОН"р^Д*іЛШ

кггся вьіражениями

^ » (в)

в ютормх к - волновое число в канале уігругого рьссеяння. Полшле сечсния
ііолучакугся простим суммировапиєм парцнальньїх сеченвгй:

оо

!=0

1=0

Заметнм, что в нашем подходе для нолного сечелия реакции OR всегда ІІШІОЛНЯГТСІЗ

соотмошеняе

зо



3. Чувстшггедьмосхь рассчитькваемьіх величин к вибору иараметро»
оитичесхого потадщвшт

Ио предмдущего ясяО) что поскояьху ОП сависнт от параметре* AVt W$ \ Rs в
ay, меобходнмо ивучять чувствителмюсть ї>ассшть!в»емьіх величин ж вибору атюс
параметре». Рамее мьі шжаовля [Г>], что в WJMO- и над&арьернои обдасти онвргин
N? я «5 сднозн*«гоо опродеіяю7-ся в результате подгоихх соответстлуїшцеіЧ)
двфферешцшльиіого сечеяил упрупго рагсенния. Что же касаетея И^° в # s , то
оти периметра оафяхеїфавать в результате ^одгонки невоигможмо [3]. Повтому
необзеодимю «гглвдовать чу«ств«тєдь»ость получьемьис величин к вибору вменно
опис ігармяетров.

В |ми&оте [і] тажов кс.с*Зіася*аіЕнв бьіло про;»едвно и установлено, что все расечж-

тьівжемьіе ншмш mniPSBuxJi «шбо вавясят от коішрєтіюго вьібора W$ ' ш Rs, еедя
ТОЛЬЕО посяедляе пряне.»гйгчсиі' облшгти ОЇ+&ЧЛИНИ, придодаіідаг к ііряемлемому опв-
санкю coonv-fXTGymmiro утдпвого риспредепенжя упругого р

4. Рввушмш•.--••**. шіахиіач дшрфереициадьньїх сеч^мзгк j крутого рассеквжя

Дая проверкн негода ми подобрали такне данньге, когда наряду с днфферсн
цвальньаш сеченкямв увругого рассеянвя кмеютея иомеренньїе експериментально
сечеяаа слжяяяя ергжсп и/или полньїе сечения периферийкігх реакцнн <Г£>,зксп-
К сожвлеїшю, тагнх цшнаілх мало в обьічно оми охватмвают небольшов диапаоон
омергня. Повтому ю многкх случаях ми амаяковровалж тахже далньїе по упру тому
рассеяиаю, для ютормх соответствующие <т^зКСП в о-0)9ксп отсутствуют.

Посюкьху между глубннов Н̂ 5 в ради усом /£$ мннмов части ОП (3) суще-
с т ^ е т ненрерьшнаяііеоднооиачность, для хаясдоа онергии находилась оависимость
Xs (определяемого обмгеньш обраоом) от Ws '. Затем для каждого ф&жскров>к'лм>го
Wg ио области плато j^(Wg') вьшолнялась яодгонга соответствующего сечения
уттрутого рассешпя. Так полузалась оавнсимость сеченин OF, aD и <тр. от Ил .
После отого для каждого ио сечения вибиралось его мпнимальное в максималь-
иое оначение в находилось вх ереднеьрифмегическое, котороє в принималось оа
ереднее ояачеиие соответствуювдего сечения. Мажсимальїіое отклонсние в ту илг
инук> сторону от полученноро таким обраоом среднего принималось оа ошнбсу
определения рассматрнваемспч> сечвнкя.

Рвоультатм амаовоа угловнх расттредслеияи упругого рассеяния 9Ве н °Li но
M Si првведсньї иа рас. 1 и 2 соответственно. Легко видеть, что в подавдяюшем
большннстве случаев полученньїе вами сечения совгтд&ют с окспєрнментальними
в пределах своюс ошабож. Максимальное расхождение для сеченин слияния не
превишает б%, а для подньїх сечений периферийньїх реакцив - 16%.

Сяедует отметнть, что при екергилх ЕЛАВ > ЮМоВ/Ар со слиянием начинают
конкурировать нроцессьі непояного слияния и реакции глубоконеупругих передач
[4]. Повтому полученнме мами величимьі оу при вмергиях 121.0 и 201.6 М»В (0Ве +
^Si) и 99, 136.1, 164 и 210 МоВ (eLi 4- ̂ Si) следует расематрмвать лвшь жах оценху
сеченпі слияния сверху.

Бели говорить об отргетичесхои оаввсямостж лолученнмх нами сечений сляя-
нал • подньїх сеченяй периферинянх реакцвя, то необходимо сіаоать, что в цепом
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ома согаасуется с вахопоенньшя х яастоящему времени вкспернментальньїмв дая-

В иастоящин работе предложснішв намв ранее [1] метод получєния сеченав
слшшжя и иошшх сечений перифертших реакцки но двффереидвапьньїх сеченвй
упругого рлссеякил гяжельгх иоиов апроонрован в случаях, когда один ис ставхква-
ттуяхел пзмов явллется слвбосвжзаиньїм - 9Ве + ^Si и 6Li + ^Si. Навдеиньїе намЕ

ршош&ввсь с охслсрнментальньїмн. Огшзалось, что в под&шіяюіцем ооль-
стяе саучяев оми совпадают в пределах своих ошнбох. Отсюда можно сделат>

шияоц о том, что метод щишеніш и для нейтронно-иабьсіючнна легких ядер, хогдь
yraosue раеііредепенкя упругого рассеяния в настокщее время ягляются наиболее
досіуішим» дай ягеперам'ентаяьного иомеренея наблюдаеа

1. Поодшш» Ю. А., Теренецхнн К. О., ЯФ, 1991, т. R3, с. 400.
2. Вербнцкаи В. П. в др., Иов. АН ОССР, сер. фио., 1985, т. 49, с.
3. Повднсхов Ю. А., Теренецкнв К. О., Укр. фно. журн., 1990, т. 35, с. 1158.

. 4. Beck С. «t al., Phys. Rev., 1989, v. C39, p. 2202.
6. Satcbler Q. fi_, Love W. G., Phys. Rep., 1979, v. 65, p. 183.
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАБИСИМОСТЬ ОПТИЧЕСКОГО

ПОТЕШАЛА В Р А Ш Х КИН5ТМЧЕСКОГО ПОДХОДА

В.М.Коломиец, С.В.Лукьялов, В.А.Плюйко

Взеденне мннмой части в опт.'ческик потенциал рассеянкв нухлонов на ядрах

дает вооможность простеяпшм образом описать свжзь одяочасткчного движення с

вцутренними степенями свободи ядра-юшіени.

В данной работе витиски вхлал в іггнимук. часть W оптігческого потсндиала

СОуСЛОВЇВеННЬїЙ ДВуХЧаСТИМНКііі" СТОДКНОВСНИЯМН. ВрИМеКЯеТСЯ Тра.'.ЇСПОрГ Л?--1: "Є0-

рия 'і^ермн- хидхог.ти, сог^асно іоторой [і-1")І W — —Н/(2т), где г- вредш ж:киаи

сваоичастмцьі- Бри атом в іачеств^ Бремена жигони используется времл регз»>.сгцшн,

юторое вичнсіяется нз яинеаризонанного вираження для интеграла сіолк.іовений.

йнтеград стол£нов€нкй бьід зяят на уравкємия Власова - Ландау с оттоковьім

слатаеиьіи [4І, в котсром учитьіва.тись зффеггь: заггаздьгвания. 9то пооволилз рас-

смстреть завкск^ость W не только от температури Т, но и частоти и кол^егтивньгх

вообуждснттй в ядерной системе. По.тучено слсцуюшее вьіуіаженис для мнимой части

олтичесіого потендиала в лдерном веществе .'

w = constri{i(t+l)(iUi + i);iUi-rrii-.MR-i + i)/R-ih (і)

rre согиі определяется вероятностьг) рассе г̂ииіі HJTJUHOB; Л, = ехр(і,)і ** — (<- — ь +

shjJi/T, з = ї ї ; f - анергия часткньї, ^ -анергия Ф<;рв£и;

і) = Г " ігЯ/[(Л - s)(l - г)] In ! (7.
Jo

. z
a
R}.

В чостном случае ниихих температур и частот (д >• {Т*, fiw}): W = Wi —

•2ЇПЗІ{{С — / І ) 2 -г (^w)'4 -f- ( T T 7 ) 2 } , т.е. коллективньїе вооб>'жденна пршюяят х уведи-

ч^нию мнимой части огтичєсюго потенцмала. Расчетн^вьіполненние по формуле

П),ясхаоали, что при лсальнейшем уведнченик Г н и рост амллитудьі W скачала

замедляется (по сравнєних» с Wj ), а затем ш п і г г часть оптігчесіого потенииала

убивает. Нспольоуя метод наяменьших івадратов, найдено аналитичесхое вьфг-

а.ение,аппроксимируї5щее соотношение (1) при згрокзвольних температурах ядра к

частотах хоалехтивних вообужденнн.

І.Пайнс Д., Нооьер Ф. Теория квант-овнх жидкостеії. Мир., М.,1967.

2.Алехсалдров Н.Б., Кухаренхо Ю.А., Виухханен А.В.

Вестних МГУ, серия фиаиги, астрономнм. 2 (1963) 15.

З.Етегу V.J. Phys.Rev. 170 (205) 1968.

4.Kolomietz V.M., P l a j b V.A. Yad. Fiz. 57 (1994) 992.
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ELASTIC SCATTERING OF DEUTRONS

ON a-CLUSTER NUCLEI

v.p.Mikhailyuk

In recent years considerable attention has been erven to interaction of weekly-bound
particles with nuclei at intermediate energies. Various approaches were used to describe
these processes (see, for example, Ref. } and references therein). One of them is the
multiple diffraction scattering theory (MDST).2 By means of MDST an observables, such
that total,reaction,fragmentatioc et a], cross sections, in the scattering of eBe,e>nLi et
ai. at Various nuclei were -d scribed (see, for example, Ref. 3 and references therein).
Unfortunately, the lack of sufficiently wide experimental data do not alien1 us to obtain
a complete information about these processes.Therefore investigation of any observabies
in the reactions of weekly-bound particles with nuclei is of great interest. In this point of
view the reactions of deutrons, which are the simplest composite weekly-bound particles,
with nuclei are the powerful tool for investigation of the above processes.

The principal aim of this paper is to describe the differential cross—section for elas-
tic scattering of deutrons on 1 2C nuclei at 700 MeV.In our previous papers the o—cluster
model with dispersion for 1 2C and 16O nuclei was developed.4>b According to this model the
carbon and oxygen nuclei are considered as made up of three and four a—clusters arranged
at the vertices of equilateral triangle and tetrahedron respectively. These a—clusters are
capable to displace from their most probable positions of equilibrium. By meant of or
cluster model with dispersion and MDST we have described observablcs in elastic and
inelastic intermediate energy "elementary" particles (protons,antiprotons,p<ons) scatter-
ing on 1 2C and 1 6O nuclei (Ref. 5 and references therein). Moreover, we found that an
obeervables in elastic proton-12C and 16O nuclei calculated in the above approach are in
the better agreement with experimental data than those calculated by the independent
nudeon model.6 The results obtained allowed as to make a conclusion that o—cluster
model with dispersion is more reliable for 1 2C and 1 6O nuclei than the independet•'.,-
nucleon model.This is due to the fact that the at-cluster model with dispersion uses the
densities, which take into account the four nucleon correlations of the a—cluster type and
the correlations between a—clusters.

Notice that various approaches were used to describe an interaction of deutrons with
nuclei (see, for example, Refs. 6,7 and references therein). So, in Ref.6 d~12C elastic
scattering was considered on the basis of MDST and o^-partick model. In this paper
fite to the 650 MeV. elastic scattering data are attempted using, firstly, nucleon-nucleon
data ae input and се-particle model of the carbon nucleus, and,secondly, deutron-proion
data as input with both an independent particle and a—particle description of the carbon
nucleus. Unfortunately, the agreement between calculated in this paper and measured
rroee-sections is bad.

In this paper we used two different ways to describe the differential cross- section
for elastic d-12C scattering.We started from the assumption that the incident deutron
ie consisted of neutron and proton, which are built the "dump-bell" and secondly we
supposed that the projectile is a "compact" particle (see below), In the calculations we
used the at- cluster model with dispersion for U C and 16O nuclei and MDST.

According to MDST the elastic d-12C scattering amplitude can be determined as
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) . (і)

where b is the impact parameter of tLe detnro.n center oi mess, q -transferred momentum,
r = rn — TP ім the distance between tiie neutron and protcu.The wave function of deutron
ground state &o{r) is taken in H nit ben form,

in this formula profile function Q(b,s) m

п(Ь, s) •= и{ь,, - *,) v ^(&f - bj) - uiibn s,-)u(6j, - e,) (2)

where s^p = b ± s/2. sy — ry.i, j ~-~ n, /.
Profile function c~(b) ів related v.-ith uud'joii-*He -iiniputude /jva(q) by

(3)

We chooee the amplitude of elastic nucleon -4He scattering in the form

/ліаіЧ/ -- під) + f.(q)crn (4)

where <r is the spin operator of the incident nucleon, n — [k, k1/|[k, k*]|( k and k' are
the w^vevectors of the inrident and scattered nucleons.Central /c(?) and spin-orbit /4(?)
parus of аис!еоп-лНе axapiitude іь taken as a sum of vwo Gausaians.b

According to the o- -cluster modeJ with dispersion the denmty of 1 2 C nuclei ів deter-
mined by * '

Рд(̂ *7 ) = J JfSriMCW )Фд(4 -Є,П - V' ) («)

^ »7 ) (6)

where ( and т/ are the Jacobi coordinates of the a -particles.Parameters d and Д charac-
terize the distance between a—clusters and the probability of the cr-partides displacement
from its most probable position at the vertex of equilateral triangle respectively. The val-
ues of parameters d and A obtained in Ref.5 allowed us to describe the measured form
factor of 1 2C up to values of transferred momenta q<3 fm"1. Notice that we have ob-
tained the same formulae for the density of 1 6 0 nuclei.5 Therefore we can easily modihed
aa expression (1) for d- i e 0 scattering.

Inserted Eqe. (2)-{7) into (1) we can calculate the differential cross- section of elastic
d-'^C scattering at 700 MeV.Notice that einp\e scattering amplitude in formula (l) is
calculated exactly. In the calculations of all others amplitudes we neglected the spin -orbit
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part of nudeon-a; amplitude (4). The parameters of /^„(q) are taken from proton-*Ee
scattering at 350 Mev.6 We also emphasized that to calculate the integrals in formula (1)
we used the effective deformation approximation.8

The results of this calculations for differential cross-section <r($) = da I d£l{mb / sr) for
elastic scattering of deutrons on 12C nuclei av 700 MeV with the experimental data from
Ref.9 are shown in ground figure (dashed curve).

As it can be seen we can't obtain a good agreement between the calculated and
meaeured obeervables in the above approach.We can do it if the parameters of nucleon-a
amphtude in Eqs.(1,3,4) are considered as a fitting ones (ground figure.dot-dashed curve).
But in this case the agreement between the calculated and measured observablee for elastic
{.—4He scattering becomes worse.

Ve can also executed the calculations in which incident deutron ie considered ав а
ct" particle (solid curves, ground and upper figures).

The hick of experimental data on d-*He scattering at 700 MeV energy does not allow
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us to xecou3truct d-a ampiitade.Therefur'S, in calculating the differential cross-section for
elastic d- 1 2 C scattering the parameters of Jia\<V ш е considered here as the fitting ones
(ground fijj,ure,sojid curve). Thi* set of parameters is used to describe the differential
croes-section for d- 1 6 0 scattering ai ibe same eaergy (epper figure). Notice that deutran—
a amplitude used іл the model automatically includes the effects related with projectile
stnictuie.Tberefore in the above approach we do not suppose that incident deutroa is
really "compact" particle.

Aa can be seen the results of the calculations when deutroo » considered as a "com-
pact" particle (solid curve.ground figure) are in a better agreement with the experimental
data than those, when deutron is considered as composed of neutron and proton (dashed,
dot-dashed curves,ground figure). ?<ioieover, we c.a*i зее (solid carv^ground and npper
fipures) that in the approach, wheii the effects related with deuircm streeture are inemded
in the model via deutron-c ampK,ude we can describe i.he measured differential croe»-
sections for elastic d- l u C and d- ''О вішиііапео>л1у. Плпсе, we can conclude that fcr
aescribing an obeervables in eiafi*'c scattering of cieutions oa lights o-clnste'- nuclei we
шив! taking into account not only the fnur-nuci^ou correlations of the cr-ch<eter type »nr?
the correlations between the a~ clusters (this can be doing by the а-сіиегег mock? with
dispersion) but we must correctly '»ake into account the effects related with the structure
of incident particle.
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SMECLASSICAL DESCRIPTION OP EEUTERON

ÎNTERACTION WITH HEAVY NUCLEI

V.P.Aleshln, B.I.Sldorenko

A b s t r a c t

A classical three-body model of the deuteron induced reactions on heavy nuclei
is formulated. Comparison with the experimental data on the d-i9:W6 collisions

• at 15 MeV and 25.5 MeV reveals that despite its simplicity the model is capable
to reproduce the gross features of the data. The model is used to follow the dis-

• sociation of deuteron during its motion along the trajectory. Below the grazing
angular momentum the total probability of the d.-^uteron dissociation is found
to be quite large which has important implications on mechanism of deuteron
evaporation from hot nuclei.

1. Introduction

Analyzing recent experiments on deuteron evaporation from heavy nuclei [1. 2], Nicolis ei
al [3] have found that statistical model with the standard optical transmission coefficients
greatly overpredicts the deuteron emission probability. To remove the discrepancy more
careful treatment of transmission coefficients is undertaken. In this treatment checked
earlier by comparison wi+h the DRAF model of deuteron induced reactions [4]. the imag
inary part of the deuteron optical potential is separated into complete fusion and direct
reaction components and only the former one is viewed as responsible for the transmission
coefficient in the deuteron evaporation process. In the present work we construct a semi-
classical three-body model of deuteron-induced reactions and use it to look into physical
picture of the deuteron evaporation process implied by this treatment.

2. The model

Consider a deuteron with energy E and angular momentum L which starts its motion at
time t = 0 towards the target nucleus from the point R. We assume R to lie in the plane
y-z near the axis z at a large distance from the target nucleus and denote the internal
wave function of the deuteron by ^е( г) where t is the internal energy (the binding energy
is —e) and r = r p — r n is the relative coordinate.

We treat the proton and neutron motion classically which means that they are char-
acterized by the coordinates rp(t) and r n (i) and momenta pp(t) and pn[t) which are
functions of time obeying the Hamiltonian equations. The initial conditions for these are
taken in the form

^ | y + p , Pn(0) = | - p (1)

with P as a center of mass momentum and p the intinsic momentum of the deuteron.
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At given E, L, R. фе(т). and e, the P. r and p occuring in (1) are obtained as
follows: • . .

where JV/ is the deuteron mass. Ve is its Coulomb potential'and the overrup denotes
the unit vector; r is generated by the Monte Carlo method in such a manner thai the
distribution ovei r is given by |t/'.(r^-; and

- V{r)) f (3)

with /x as the n-p pair reduced mass and V(r) the n-p interaction, the same as that used
in the calculation of ф((г).

The deuteron-target interaction is represented by the sum of the real parts ир(г7Л and
£Д»(гп) °f tue proton and ueutrou optical potentials. Under the influence of this interaction
the deuteron impinging on the nucleus may dissociate and each of the liberated nucleons
can then either elapse the target nucleus or be captured therein to give rise to one of
tiu* following processes: і — (d,d) ,(d,p) ,(d,n) ,{d,np), and ^capture. The relative
numbers of these events per one d-nucleus collision (the branching ratios) denoted by Pi
are calculated through the following steps.

The Hamillonian equations are solved for a number of different initial configurations
(r, p) from t — 0 up to t — t/ with t/ safely greater than the time of flight from R to the
position of the Coulomb barrier. Along each trajectory one finds the neutron and proton
survival probabilities

/f > = exp(--kJwp{vp(t)}dt), Pf > = exp(-jjwn[rn(t))dt) (4)

£.nd corresponding absorption probabilities*

where Wp and Wn are the imaginary parts of the proton and neutron optical potentials.
In addition, at the end of each history one calculates the final energy in the n-p pn.-

with Tf =» Tp[tj)'— rn{tj). P/ = ^{Pp^f) — Pn(</))- The branching ratios are then given
bv

wLere в(.с) is the step function and the summations extend over each of A'T histories.
By repeating this procedure for a sequence of L, one finds the branching ratios JJi(L)

as a function of L and hence the corresponding partial cross sections



3. Deuteron collisions with 93ЛГ6

The semiclassical model was applied to calcuJate the reaction cross sections for the collision
of deuteron with 93Nb. We used the Huithen wave function [5] for Фе(г) and, to avoid
the problems coused by a singularity in the Huithen potential at r = 0, we took instead
the exponential potential with depth Vo = 125 MeV and range r 0 = 0.87 frn ensuring the
right binding energy of a deuteron [6]. Note that this r0 coincides with the range of the
Hulthen potential. The neutron and proton optical potentials were taken from [7].

The instant positions of all 'test' particles at a fixed moment of time constitute a cloud'.
The time evolution of this cloud projected onto plane z-p where p = ^/x2 + y2, is depicted
in Fig.l at E = 25.5 MeV. L — V2h. The barrier position and the nuclear surface (taken at
the neutron potential radius) are indicated by solid and long-dashed circles, respectively.
The partial cross sections cr^(i) at'25.5 MeV versus L are shown in Fig.2 and the total
cross sections cr(i) = T^i <TL.(S) are listed in Table 1 (in nib) at 15 MeV and 25.5 MeV
together with the experimental data [S] and the DRAF calculations [9].

' According to the table our (d, jt>)+(d, np) cross sections underpredict the data by factors
of 1.3 (E=lo MeV) and 1.5 (£'=25.5 MeV). Our (Td\nv are less than those calculated in [9]
by factors of 1.7 and 2.7 for the two energies correspondingly. The stripping cross section
crSi is defined as a portion of the (d,p) cross section for which the neutrons are captured
into bound states. This quantity is smaller than the experimental one by a factor oi' 4
and2.Sat lower and higher energies.

Table 1. Energy dependence of d —93Nb interaction cross sections

Reaction Present work DRAF[9] Expcr.fSj Present work І Ш А Т Щ "

29
285
334
24
252

15MeV
49
392
441
111
240

436
97

42
335
337
Г5
348

25MeV
91
356
447
43
267

514
39

To reach a better understanding of large discrepancies for stripping cross sections we
compare in Fig.3 the proton energy spectra from (d,p) +• (d.^.p) reaction on 9'!.\/•• at Jo
MeV (a) and 25.5 MeV (b) with experimental data, [8]. The calculated spectra reproduce
the position of the maximum but are significantly narrower than the experimental ones.

In Fig.4 we show the deuteron survival probability as a function of time calculated as a
relative number oi n-p pairs with f. < 0 without absorptive parts in optical potentials. The
calculation was done at E = 25.5 MeV and L = 12b. which is slightly lower than grazing
angular momentum Lgr — 12.89Й. One can see that the portion of the survived deulerons
becomes quite small towards the end of the dissociation process. That means that the
perturbative treatment of this process would not be applicable for this and .smaller L.

Fig.5 shows the sta.te of the n-p cloud at the beginning and the end moments of the
dissociation process which are indicatec1 by t] and t-i in Fig.4. One cai observe that
the breakup portion of the cloud has been drifting during the dissociation pi- cess into
interior of the nucleus which implies that, say, the (d.p) reaction can not be di • ided into
two steps, elastic break-up and neutron absorption, separated in time.
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4. Discussion and conclusions

We explored here only the events wich come from the classically allowed region of | ^ с ( г ) | 2

whose weight Wci = 0.607 and for each r we took only two classically permitted values of
p. It is thus not astonishing that our model yields quite rough description of total cross
sections and too narrow particle spectra. This evident drawback of the model is covered
by the fact that it is readily visualizable and treats the 3-body aspects of the. problem on
a more microscopic level than current quantum theories of d-induced reactions.

For instance, in the DRAF model providing most comprehensive quantum treatment of
these reactions the 3-body problem is reduced to several 2-body problems. This reduction
is rigorous for zero-range n-p forces only and it can be made at the expense of working with
a nonlocal, complex potential Ud for the deuteron center of mass motion. The imaginary
part of this potential, Wj, is responsible for coupling of the elastic scattering to direct
reaction channels and to compound nucleus states.

In practice, Ud is taken local and it is extracted from fitting the elastic scattering data.
In the simplified treatment mentioned earlier, И^ is divided into direct and fusion reaction
components. As seen from our dynamical pictures, the tusion component obtained in this
way will include the capture of the coupled n-p pair as well as that of a dissociated
deuteron. The latter class of capture events becomes dominant when L decreases.

This picture of the deuteron fusion signifies that the time-reversed process of deuteron
evaporation will qualitatively differ from the traditional picture of particle evaporation as
consisting of two stages: creation of a particle residing on nuclear surface and motion of
this particle across the barrier. Rather, for deuterons (and other weakly bound particles),
one will observe at infinity not only deuterons prepared on the nuclear surface and sur-
vived the path through region between this surface and Coulomb barrier but also those
created in this region as a result of coupling of n-p pairs emitted from the nuclear surface.

The authors would like to acknowledge N. G. Nicolis (St. Louis) and A. I. Sanzhur
(Kiev) for useful discussions.
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ШВВДКІ НЕЙТРОНИ ( КОРЕЛЯЦІЇ З СУГОТНШ

ПРОДУКТІШ РОЗПАДУ ТА ЯДЕРНЖ РЕАКЦІЙ )

ІЛІ.Дряцаченко, В.В.Зєркін, Б.А.Рудешсо,

Б»Г.Стружко, Б.Б.Токаревськйй, Н.А.З^юфішва

В роботі ' йдеться про концепцію системи пошуку,
вимірювання, обробки й' систематизації нейтронних {"ивидкого",
декількох .МеВ, діапазону) даних. Необхідність створення та
обслуговування, .такої бази , даних обумовлена, на наш
погляд, .зовнішніми та внутрішніми чинниками місця та ролі
атомної енергетики в Україні та її відповідного наукового
супроводження.

Робота грунтується на багаторічному досвіді авторів з
експериментів із ' швидкими нейтронами в розсіянні й
рьакціяк,особлива кореляціях з іншими продуктам^.. Послідовно
розглядаються- необхідні . компоненти системи.

І. Д ж е р е л о н е й т р о н і в

В якості джерела нейтронів як вихідного компонента, ми
пропонуємо, використовували й розвиваємо три варіанти. Почнемо
. з генерації потоку монохроматичних швидких DB- й

 Г
'Т—нейтронів з

використанням пучка прискорювача. Наприклад, циклотрон V—120
ІЙД НАН України дозволяє отримати з реакції D(d,n)-3He складний
спектр швидких нейтронів: пік монохроматичних нейтронів в
енергією 15.5 МеЕ й досить широку групу нейтронів із
розщеплення дейтронів з середньою енергією біля 6 МеВ.
Використовуючи, традиційні матеріали (Cu, Fe,. СК, В) для
колімації ми. . сформували потік швидких нейтронів чітко
окреслених розмірів, котрий дозволяє проводити нейтронно—
фізичні. експерименти й вимірювання з розсіяння, реакцій та
проходження нейтронів крізь речовину С 1 J .•

Задовольняючи вимоги сучасного кореляційного експерименту
до . дєтектуючнх систем та використовуючи., спозна отримані при
цьому можливості ми не тільки-повністю макетуємо, але й можемо
проводити деякі дослідження за допомогою стандартний зразкових
джерел* (нижче мова піде про PLS—Be та 252Cf Ж джерела
нейтроні в>. Для цього використовується часопрольотна методика.
Альфа—розпад 239Ри чи спонтанне ділення 252Cf супроводжуються
випромінюванням декількох гамма—квантів. йкщо таке джерело
нейтронів розмістити ИА обраних відстанях від двох детекторів
{почнемо- із . сцинтиляційних) й поміряти часові розпаді ЛІ.--,
сигналів. за. методикою затриманих , збігів між ними, то ми
отримаємо характерні, так звані часопрольотні спектри швидких
нейтронів. Оскільки.спектр нейтронів спонтанного ділення 252Cf
є світовим стандартом,, то метрологізація наведеної методики
si Ді-сривас. багаті можливості .для нейтронно - фізичних, особлива
прикладних, вимірювань *^з. сучасному рівні-

В обох виіііенаведених варіантах ми маємо справу з досить
широкими енергетичними розподілами швидких нейтронів. Не треба
забувати, -цо кожному нейтрону в такому розподілі супутній ще
деякий продукт р/а розпаду чи ядерної реакції. Так,
бомбардуючи дейтеровану мішень пучком альфа-частинок з енергією
27.2 МеВ (параметри У—120) і реєструючи в кінематично повному



експерименті на збіглх нейтрон й альфа-частинку в кінцевому
стані реакції d + alpha -> alpha + п + р, ми отримаємо
чарактерний лакус співвідношення енергій цих продуктів в
інтервалі від 0 до 22 МеВ (мал. 1). Будь-які маніпуляції з
нейтронним детектором, точніше з нейтронами, котрі летять s
мішені до нього, призведуть до змін в розподілі інтенсивності
статистичної інформації вздовж цього локусу. Оскільки
вимірювання, калібровка й точність отриманим даних дя̂ -
заряджений частинок незрівнянно вища, ніж для нейтрон-іе, то ми й
"переносимо" всі иі переваги до нейтронного каналу. Головне ж,
шо у відповідності з ціною каналу отриманих кореляційних
спектрів заряджених частинок ми маємо можливість обрати крок по
енергії нейтронів, чи "нарізати"' весь енергетичний спектр
нейтронів на' відповідні інтервали (мал. 2). Пам'ятаючи, wo
дані для всього локусу отримані в одній експозиції й,
зрозуміло, s використанням одної вимірювальної системи, маомо
зробити висновок про якісно. різке підвищення кількісної
точності даних для окремих "квазімонохроматичних" ділянок:
спектра нейтронів L21.
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I. віялки
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Мал. 2

I I . Б w м і р to в й л ь н а с и о т є м а

Нейтрони реєструються за допомогою твердих або рідкий
сцинтиляторів в оптичному контакті з фотоелектронними
помножувачами. Необхідно» характеристикою аучзснога детектора.
нейтронів в можливість ідентифікації сигналі ЕГ" ЕІД гамма-квантів
та нейтроніЕ.. Ми реалізуємо цю вимогу аналізуючи форму спалаху
в сцинтиляторі: спі вставляються швидка (до десяти не.) й
повільна (до 400 не) компоненти імпульсу фотопеиножувача. к.а
сьогодні це найбільш поширений метод ідентифікації сорту
випромінювання за допомогою загального типу сцинтиляторів,
складених ("фоезіч") детекторів, твердотільних телескопів СЗЗ.

Для .визначення енергії нейтрона, а 'також як додатковий
параметр іденнтифікації, ми вимірюємо час прольоту нейтроном
визначеної відстані (бази). І при використанні прискорювача, й
з.- допомогою стандартних джерел м>-і задаємо "нуль" часу або
синхронізуємо роботу всієї вимірювальної системи, частіше
всього за допомо-зю додаткового "старт"-детектора. Задля
повноти треба скг??ти, що таким .стартовим сигналом може бути
БЧ-і мпу ,-ьс прискорювача, сигнал від супутнього нейтрону
продунгта акту розпаду чи ядерної реакції. Е будь-якому випадку
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за допомогою відповідної електроніки ми організовуємо та
реєструємо часові кореляції нейтрона у відповідному акті р/а
розпаду чи реакції.

 >
 , •

Нарешті, зі всього згаданого вище врозумілв.•об'єктивна
багатопараметрнчність спектрометричної інформації, пов'язаної з
зареєстрованою подією: енергії продуктів, їх сорт, часові
співвідношення між корельованими сигналами.Ці функції
забезпечуються комп'ютерізовано* багатопараметричною .системою
для реєстрації та накопичення статистичної інформації в режимі
"на лінії" з малою е.о.м. типу CM, а також сортування та
обробки накопиченої інформації в режимі "поза лінією" з тією ж
е.о.м. або персональним комп'ютером С43.

III. Р е з у л ь т а т и т а в и с н о в к и

Б роботі, представлені отримані результати реєстрації
нейтронного каналу багатофрагментного розпаду чи
багаточастинкової ядерної реакції. Ці дані можуть бути
отримані те використані в будь-якому^ інтервалі енергії з
бажаним або заданим дискретним кроком за .допомогою
прискорювача. Необхідною складовою частиною такого підходу ег-
макетування й прогнозування параметрів установки та результатів
за допомогою методу статистичний випробовувань.

Попередні варіанти установки використовувалися як у
фундаментальних дослідженнях двонейтронних кореляцій в
маланукланних системах C5D чи пошуку нейтронів гіпотетичного
"холодного термояду" С63, так й у прикладних дослі джетнняк
характеристик потоку нейтронів медико—біологічного комплексу
циклотрона У-120 С73 або порівнянні захисних властивостей
різних бетонних сумішей [33. Зараз ми підключилися до пошуку
можливостей ідентифікації та параметризації поля нейтронів
об'єкту "Укриття" wa ЧАЕС

Автори вдячні ДКНТ України за надання фінансової
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Г12 Dryapachenko I. P., Grantsev V-І. , KorniJLov V.A. et al.
Nucl. Instrum. and Methods. 1977. Vol. 141. N l.P. 153.

£21 Григораш Ю.И., Дряпаченко И.Пі,Зеркин В.Б.,Соколов М.Б.
Нейтронная физика. М.: Наука, 198В. С. 146.

ГЗ] Зинов Е.Г., .Понцки Є., Руденко А.И. ПТЄ. 1991.N 1. С.91.
С4] 2erkir, V.V. Preprint KINR-90-7. Kiev. 1990. ' 16 p.
С5] Dryapachenko I.P., Brantsev V.I., Rudenko В.A. et al»

Few body problems in physics.(IX European conferences
August 25-31, 19B4). Tbil'isi. 19B4. P. 112.

C6] Дряп&ченко И.П., Кононов А.Б., Муравицкий А.В. и др.
Препринт КИЯИ-90-22. Києв. 1990. 12 с.

С73 Лєтов В.Н., Фесенко Б.Б., Дряпаченко И.П. и др.
Медицинская радиология. 1977. N 10. С. 34.

C8D Григораш Ю.И., Дряпачемко И.П., Пугач В.М. и др.
Авт. свид. СССР N 1238356 от 5. 06. 1984.

47



UA9900452

Ш С І Ш - Е А Ш Ш EFFECT BY TRANSFER REACTIONS
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Neckar-rainbow effects in elastic and inelastic scattering and trartsier reactions by the
3He + l2C and *He + 1 2C interactions at E(3He) =-. 98 MeV and E(*He)= 90 MeV lespectively
are observed analyzing the angular distributions of the 2<3H, 3*He and *Li particles. The data
have been analyzed by a near/far-side formalism using Fuller's model U has been shown that
the far-side component plays the main role in all studied processes. The present investigation
proposes a method for the optical model parameter choice for entrance aлd exit channels. We
also observe the different characteristics of the raintiow effects and of the shape of the angular
distributions for very deep inelastic processes (high excitation energies) and >runsfer reactions.

L INTRODUCTION

The rainbrtw-Iike phenomenon has been widely observed in elastic and inelastic
scattering of light and heavy ions while few results regard the nuclear reactions. The interesting
questions arc the manifestation and influence of the rainbow in the one- and few-nuclcon
transfer nuclear reactions. It is to be considered, moreover, that up to now the rainbow in the
transfer reactions has been observed only in the reaction with similar entrance and exit channels

In this work we study the rainbow „region and the changing of the angular distributions
depending on the reaction mechanism for the 4He + n C and 3He + 12C interactions and we
offer a method oi optical parameter choice for entrance and exit channeh too. A code on the
basis of Fuller's formalism [1] has been developed for the calculations.

2. EXPERIMENTAL PROCEDURE AND RESULTS

By using the 3Hc and *He beams at the isochronous cyclotron of the Institute for Nuclear
Research of Kiev, transfer reactions on l 2C were measured at E(3He) = 98 MeV and ECHS)=

96 MeV. A self-supporting carbon target was osed. The 2 J H, ї і 4Не particles obtained were
detected by means of two »dcscopes each consisting of 200 ц т thick silicon ДЕ-deieetor and
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40 mm.thick NaI(Tl)-crystal with the photorauitiplier as the E-detector. In the experiment in
which *Li was detected, the telescope consisted of « 30 |j.m thick silicon AE - detector and
1000 ціп thick silicon as E - detector. The typical energy spectra of the 3H and ̂ n u c l e i are
shown in figure 1. The results of the measured angular distributions are shown in figures 2 and
3. In these figures one can observe the diffractive structure at the angles below 50°
(Fraunhofer diffraction region) and a broad rainbow structure above the rainbow angle. With
increasing excitation energy, the size of the oscillations becomes smaller. The angular
distributions of the reactions:,show (see figure 3) a diffractive region at the forward angles -
followed by a broad smooth distribution region too whose size is smaller than in elastic and
inelastic cases. Moreover, when the number of transferred nucleons increases, the broad
smooth structure in the angular distributions moves - keeping the same slope - towards
forward angles as in the elastic and inelastic cases.

The comparison of the elastic scattering angular distribution of *He ions in the
investigated energy range shows that as energy increases the exponential fade-out of the cross
sections moves towards forward angles, leading to the decrease of the diffraction region.

3. ANALYSIS AND DISCUSSION

We carried out a quantitative analysis of the few-nudeon transfer reactions obtained by
the 3He + 1 2C and 4He + nC interactions. The angular distributions for all reactions show two
characteristic angular regions:

i) the interval of rudimentary oscillations;
ii) the interval of tre exponential drop.
The analysis of the experimental data of the transfer processes was carried out using the

distorted wave formalism. The theoretical calculations were performed with the help of the
modified version of the DWUCK4RN [2] computer code. The near/far-side amplitude
calculations [3] of the reactions were inserted in this code.

The depth of real part is chosen by using the expression [4] V = T%VQ — 5 , where Vo is

about 40-45 MeV, n is the nucleon number and S is the pairing energy. The decomposition of
the cross section in far and near components for this reaction shows that the behaviour of the
cross section in the region corresponding to nuclear-rainbow is substantially determined by the
far-component.

from figures 2 and 3 we see that for higher excited I 2C states the second crossing paint
between the far- and near-component moves to the side of the backward angles. The , ame
effect takes place in reactions with a higher number of transferred nucleons (see figure 3).
From tne same figures we also observe that the rainbow maxima do not move by passing from
the elastic scattering to the transfer reaction. The region of the exponential drop has a different
form (the degree of the d m , the range size of the drop) depending on the type of reactions
(break - up, pick - up, tranpfer of one or two nucleons). In the case of the present studied
3Не+ і гС interaction we observe [5]
i) a narrow peak for Qrain , a sharper drop and a decreasing drop region for the break-up

1 2 C( 3 He, 2H) 1 3N reaction;
ii) a broadening of the peak in the region of 8 г а і я and a wide drop region for the pick-up

12C(3He , *Hp) U C reaction.
By analysing the experimental data of the I2C(3He , 4He) U G reaction at E(3He) - 98

MeV we also observe that the exponential drop of the angular distribution is weak and this



pecufiarity can eventually be related to the second maximum of the rainbow. For the
H)13N reaction around the point of overlapping between the *He and 1 2C nuclear surface the

break-up process of 3 He-* 2 H+ l H is easier. This process takes place in a very narrow part of
the diffusiona! region of the ! 2 C nucleus. This demonstrates the narrow rainbow peak at
8cjir=30o and the short drop of the cross section at the angular region 9cm.=40o - 60°. In this
case even Fuller's model does not predict the orbiting or the second rainbow maximum,
though the far-component of the reaction amplitude of the break-up reaction weH describes the
experimental data of the 12C(3He, d) 1 3N reaction in all the angular range. The same
peculiarities in nCCUc, 3НеГС, I2C(*Hc 3H)I3N, !2C(*He, W 4 and nCCib,*U)v°B were
observed (see figure 3).

Figure 1. Single-particle energy spectra
observed by E-dctector at E(*He)*9G
MeV: a) tritium spectrum by the (*He, *H)
reaction at 8щ> =27.5°; b) Шпшт-6 by the
(*He, *TLi) reaction
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Figure 2. Angular distributions by the
3He + 12C interaction at E(3Ht>=98 MeV.
Full points are the experimental data.
Dashed line represents the near-
component, long dashed line is the
far-component. Full line is the total
contribution, a) da/daimtb for the 3He +
U C elastic scattering; b) do/dQ (mb/sr)
for the n C ( 3 H e , 3He) I2C*4.44 inelastic
scatter ig; c) deuteron angular
distributions by the I2CC3He , 2H)
i 3 N g A reaction; d) helium-4 angular
distributions' by the 12C(3He , 4He)

C . reaction.

4. CONCLUSIONS

We can conclude that by investigating the elastic and inelastic scattering and one- and
two-nucleon transfer reactions a nuclear rainbow effect occurs. From an analysis on the basis
of Fuller's formalism and a method'that we propose for the choice of the preliminary optical
model parameters, we find mat in the investigated angular range the far-side component agrees
well with the experimental data, atjthe forward angles where the near-side component is a few
orders of magnitude lower tod.; The obtained experimental data and the analysis of the transfer
reaction in the far- and near- component limit the region of the nuclear transfer at a difiusional
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short lifetime (about lO"21 - МҐ2 s

layer of about 0.6 — 0.7 frn of the nuclear surface. Therefore, it can be believed that the nuclear
rainbow effects in the elastic and inelastic scattering and the transfer reactions take place at the
orbiting or the complex systen. formation from the two 3He and l2C nuclei and which has a

21 Ґ2

Figure 3. Angular distributions by
the 4He + n C interaction at
E C ' H e ) ^ MeV. Full points are
the experimental data. Dashed line
represents the near component,
long-dashed line is the far
component. Full line is the total
contribution, a) da/dORuu. by the
4He + U C elastic; scattering (for
comparison the far model
calculation is also reported when
only a real potential is assumed
(dash-dotted line)); b) dc/dCl
(mb/sr) by the l2C(*He,
4He)I2C*4.44 inelastic scattering; c)
deuteron angular distributions by
the 12CCHe, 2H) 1 4N s. t reaction; d)
tritium angular distributions by the
"Ci^He, 3H) 1 3NV reaction; e)
heIium-3 angular distributions by
the 1 2СҐНе, 3He)13Cg.t reaction; f)
lithium-6 bv the
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Gc» (degree)
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THE INTERNAL CONVERSION AND e V ~ PAIRS '
CREATION FROM THE HEATED NUCLEI

S.N.Fedotkin, V.M.Kolomiets

For excitation energies less than neutron binding energy the nuclei decay predominantly
by means of gamm&xadiation. Radiative transitions of such nuclei are studied in the different
statistical models[l-5]. In this case the some averaged over the great number of excited states
quantum transitions are considered instead of a individual radiative transitions between the
nuclear levels. In parallel with radiative processes the processes of the internal conversion, like
e+e~-pairs creation and atomic shell ionization take place. Our interest is is î ei'iib 4.'o і <£
these processes for highly excited nuclei. In this situation as in a case of radiaii*"* *?*.лмаікїйе
it makes sense to consider the averaged over the great number of the excited йшЛпагг ВІ&ІЧЇ;

the probability of the conversion transitions.
Let us consider the process of e+e~-pairs creation from the heated nuclei. The differential

probability of e+e~-pair creation for conversion transition in the nucleus of multipol&rity L
from initial state » to th- "паї state / can be writen as

, e_) Wfi{\L) 5[Ei - ES - £ + - e_) (!)

Here Wfi(XL) ю the probability of the radiative transition, A = 0(1) for magnetic (electric)
transitions, Ei and E/ are the energies initial and final nudieaj states, e+ and £„ are the
total energies of positron and electron. r~L (t-v, €_) determines the differential conversion
coefficient for internal pair creation dfi(\L, t+):

іІл )(€+,«-е4Л+=4и{ЛІ :е+), (2)

where u> =г 6+ -r e_ is total energy of the nuclear transition. The probability Wfi(XL, w) has
the form [6]

/н =
where

</!Q^!i>ta (4)

is rednced probability of a transition, QIM is multipole operator.
Suppose that the nuclei have the sufficiently high excitation energy, so that the statistical

approach for them can be used. Let us make in this case the averaging of the expression (1)
over statistical ensemble of the initial and summation over aS final nuclear stales and obtaib

where function 5^ '(u), T) is determined as foBows:

it

52



Here Si and T are thermodynamics potential aod temperatore descriptive of the ensemble of
nuclear states.

. Hie function S^ \u, T) &iid averaged over statistical ensemble of tbe nuclear states gamma
radiation probability Wy(XL, w) are connected as follows [3,5]:

Ti (7)

Uaag relation (7) we get tbe following expression for averaged probability of e+e~ - pain
creation from the bested пискав

^ Г ^ ^ (8)

where U is the mick&r excitation energy, m is the electron rest mass. In this expression we
carry out the integration over positron e+ and photon w energies.

-Let ш consider r*ow the process of atomic shell ionization for the highly excited ласка.
The differential atomic shell internal conversion probability can be writen as

s a{XL, e) Wfi(XL) 6(Ek -E}- e),

where а(ЛХ( є) is the internal conversion coefficient, e =: Ei ~ Ej ~ u> ]в the kinetic energy
of conversion electron. Here we neglect the binding energy of the electron. We shall average
this expression over statistical ensemble as well as in a case of e+e~ -pairs creation and obtain

= Ґ
Jo

6»

Therefore, if we can determine the averaged gamma radiation probability W7(XL, u>) we can
calculate the averaged probabilities of e+e~ -pairs creation W^.e~(\LtT) and atomic shell
ionization WC(\L,T) from the expression (8) and (9).

The averaged 7-radiation probabilities described in different approaches[l-5]. In this
paper we shall consider simple statistical Weisakopf model [1] descriptive of gamma decav
of ike heated nuclei. Gamma transition probability is given in this model by the ration ot
level density of final pj and initial p; nuclear states:

- W

Here Wm{XL, ш) is Weieskopf apprcadmation for gamma transition probability, Do is the
characteristic single particle spacing.

Let us consider in this model the probability of e+e~ -pairs creation from heated mickd
in the case of E\ -transitions. Function Pp'(€+, w —1+) in the Born approximation has the

where a is the fine-etructure constant, p, = ^ e j — m2 are momenta of positron {s — -f) or
electron (fi = —). Substituting the expression for F\ {i+, u> — €+) (11) in the formula (8) we
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obtain after integration over u>

О, (12)

where R » the nuclear r&dius. The positron spectral distribution 'J(e+, T) approximately
equal to

Щ)] (13)

Here Kf{rnfT) (n = 0,1) are Macdonald functions. Figure la shows the function J(e+,T)
at different temperat ires T. The position of maximum of position spectral distribution is
moved to the higher energies with increasing T and the distribution become*; broadly.
,7(£+,Tl ' '"' ~ " ' "

25

5І

'-•• T MeV '

Fig.lb

We carry out аг. integration in (12) and obtain tbe net express-ion for the averaged e+e~ -
pairs creation probability We+e-(El, T). Fhe ratic of t\n< probability to the averaged gamma
radiation ртоЬсЬіЬЧу 0(ЕЛ,Т) = Wc+e-{El,T)/W.r{El,T) is given by

K0(T)(K2{Z) + - (14)

where і = rn/T. Figure 1b shows the plot of the temperature dependent conversion coeffi-
cient for internal pair creation 3(El, T) as a function of T.

Let ця coneuler the K-ehell ionization proceas within the framework of the statistical
Weiaekopf model. The internal conversion cotifFicient in the case of El-transitions in the
Born approximation has form [7]

where Z is the nuclear charge. Substituting the expression (15) in the formula (9) we obtain

Wc(El,T) = ^ / CLJ F{u,T), (16)
4A, Jo

where the converaon electron spectral distribution F(u, T) has form
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Tbe plot of function F(w, T) at different temperatures T is given on Figure 2a. The width of
spectral distribution F{w, T) increases and the position of maximum is moved to the higher
energies with increasing T.

U
Fig.2a

U

Fig.2b

Performing the integration in the expression (16) we obtain the temperature dependent
conversion coefficient as the ratio aK{El,T) s W{TfW{

, Г) = l s> е*р(т) [K3(z) 4- х& - 2K7(x) -
ax

(17)

where * = m/T. The plot of ак(ЕІ, Г) is shown in Figure 2b. For heavy nuclei with Z « 100
and at sufficiently small T the quantity ак{Еі,Т) is equal to 10~3. A related process for
E2 -fluctuation electromagnetic field in framework of the thermodynamical approximation
was investigated in paper [8].

It should be noted that because we calculated the ratio of internal conversion probability
to the gamma radiation probability, some specific features of Weisskopf model disappear.
Consequently, the expressions for the temperature dependent conversion coefficients P{El. T)
and ак[_Еі,Т) contain more general information, than Weisskopf model. It is sigiiinca:;.
that the temperature dependent conversion coefficients contain the information about nudes.:
structure in contrast to usual conversion coefficients.
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[6] Bohr A.and Mottelson B.Nuclear structure,v.l(N.Y.,AmBterdam,Benjamm),1969>p.45C

[7] Akhieser A.J.and Berestecky W.B.Quantum E3ectrodynamke(M.,Fiz.Mat.),l&59,p.650
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ЗНЕРГШ-ГІММА-ЛУЧЕЙ ИЗ РАСЇЩА I 9 I P t и I 9 I 0 s

В*ТЛйщряшкин, А Д Л а ж о ,

' • В ядерной . спектроскопии одним из основних, обьектор
измерений являются. измерения знергий у~переходов между
дискретними состолнияют ядра. -Нзпболее точиш значення знергий
до последнего времени били полученн на кристзлл-дифракцгожннх
спектрометрах, где используется отражение лучей от кр!^'аллоЕ.
Сл-здует однакс отмєтить, что измерения нз крк^талл-
сифракциоЕннх спектрометрах шлеют ряд трудностей: тсз~з;> малой
зффекттшности стгектронетра вещество- НУЯІЕО брать Б больших
количествах (несколько тисяч ісюрк), радиоактішнш"і препарат
дрлжен иметь високую уделькую актквность, период іюлурзспздз
радпоактивного источштка до.^жен бить не мене є двух суток из-за
необхолшлсстЕ проведення контрольньїх измерєний и т.д.

С улучшезием характеристик Ge(LI)- и HPGe-детєкторов,
спектрометрических трактов к ^дальттейшего рззвития методов
обработки данннх на дЩ появилась возкожность определять
гшергии ї-переходс-в Е некоторих случаях с точностьіо, бшізкой к
точности определения их знерп-ій на крї!'сталл-дифрдкіпюннщ:
спектрометрах. Методика прозедешія подобньїх измерошій состоит в
следугощем: в радітоактивтш источттк помітно пзот~па, знергщ'
7-лучей ко^орого хотят шмерить, добавляют другие рздиозктішнне
изотоїшк ИЇЛЄЮЩИЄ в своем у-саектрє линии близкие по зн^ргші к
исследуе:лнг.і к известнне. с хорошей точностью, т.е. їтзмереЕнне. на
кристалл-дифракционнсм спектрометре. Зтк Ї-ЛИНИЙ ііспользуются.
как репєряне, отЕосрттельно которЕіх и определяются зкергии
исследуених переходов.

Основная трудность данной методики заключается в подборе
удсбннх реперннх лиштй. Они должнн бьтть достаточно близки по
знертии, ШЇЄТЬ сравнголую интенсивность, удобннй период
полураспада. Кроме того, проведенньїе наг.п-т зкспєримевтн-
показали, что на точность опрелєляємой знергшт перехода влияют
геометрические разідерн ксточника. Так еслк когшонєнтн сложного
источжика-пространственно удалени друг от друга, то зто їложет
приводить к систематической ошибке. Чтоба исключить зту оіиибку,
•радиоактивнне источники приготавливзлітсь следущим образом:
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зк-щвности предварительно растворялись в кислоте, затем
растворн постепенно~ смєшивались до получения требуемого
соотношения активностей, которое контролировалось с помошью
у-<ліектрометра> После зтого приготовлешшй раствор внкапнвался
на подложку, висушшался и нсточнику придавалась минимально
возшжная форма с тем, чтоби он бнл наиболее близок. к
точечному. •

В данной работе нами били измерєнн знергии рядз "опорних"
у-лучей из распада

 t 9 1
Pt и

 t 9 1
0s. а затем по правилу Ритц^

определенн знергии уровней
 1 9 1

Іг и знерпти других разряжбющих
их перехбдов. С зтой целью бнли приґотовленн два вида
радиоактивЕнх источншсов:

первнй - состоящий из смеси изотопов
 б ?

Со,
 1 6 9

Yb и
 l 9 1

0 s ,
кз которнх

 s 7
Co Сил получен при облучении на циклотроне, в два

последних бнли получени на реакторе при облученик обогащенних
изотопов

 1 6 e
Yb и

 1 9 0
0s. Точние значення знергий Ї122, ті 36

5 7
Co и г і ЗО

 1 6 9
Yb [ 1 ]' использовались для определения у 129

 191
.0s.

второй - из смеси изотопов
 1 6 9

Yb,
 1 9 1

Pt и
 1 9 9

Au,
получєнннй путем облучения на реакторе мишени, состоящей кз
напнленой на алгоштнттевую подложку смеси итербия и платини,
обогащенней до 0.8* ігзотопом

 1 9 0
Pt. Изотоп

 1 9 9
Ли нзрабатнвалсл

по реакщта
 1 9 8

Pt(n,|)
1 9 9

Pt -2—»
 1 9 9

Au. Точнне значення знррі'іпі
/ 9 3 , у 109, Ї 1 1 8 , у 1 3 0 , > 1 7 7 . у197

 1 6 9
7 Ь И у 1 5 8 , у203

 1
" А и 111

использова.пись для определения знергий другії "опорних."
ї-переходов.

Измерения знергий у-лучей били Еьшолненн на HPGe-детекторе
обьемои 2.см

3
 и разрешением 490 зВ на у-линии 130 кзВ

 г б 9
Го.

Обработка ї-спектров проводилась вгіиснванием приборной линки
методом наименьших квадратов в интересугощий участок спектра
по разработанннм нами программам [2].

Полученнне даннне представленн в таблице. Звездочкой
отмеченн знергии "опорних" у-переходов.

Для больїщгаства переходов значення знергий в нашей работе
определенн с погрешностями почти на порядок величинн меньше,
чем известньїе ранее из других работ. Только знергии двух
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Таблица. Знергии уровней' 1 9 1 і г и
ї-переходов.

знерпш разряжанщих. их

ЕУР- З В

82428СЗ)

.129432(1)
•

t789S0(3)-

-

351201 (61

•

538922(6)

Е}., зВ

82428(3)

47004(3)

129432КП*
49548(3)
96552(2)*

178980(3)*
172221(5)*
221769(6)

268773(5)

351201 (6)
187721(3)*
359942(6)
409490(6)
456493(6)

538921(6)

V зВ

624083(7)

762599(11)

Е ^ ЗВ

85161(4)*
445102(7)

494650(7)
541654(7)
624082(7)
138516(13)
223677(9)*
411398(9)

583618(11)
633166(11)
680170(11 )

переходов ?82 и у129 Оьигл извептньї рзнее пз исг.:ерениґт на
іфігсталл-дифракщтошпіх спектрометрах с ЕР скелько лучшей
точностью: 8242^4 10 зР і! 1294?1 І 5 зВ [3] . Зти зидчеш-ія
согласуютея с нзшіп.ш более ТОЧЕЬІПТ данниці.

Література

1. Дкелепов.Е.С., Шестопалі'Ес Q.L. Ядррно-спег.троі.ютрїтееские
нориали, П., Атсі.птздат, 1980, 71с.

2. БулгакоЕ Б.В. РГ др. Препринт КИЯМ-86-33. 1986, 48с.
3. Browne E. Nucl. Data Sheets, 1939, ' . 5 6 , p.709.

58



UA9900455

АНОШИМ IffiK В МІ 7-ПЕРЕХОДАХ В РАСПЩ
 І 8 3

Та

Н.Ф.Митрохович, Л.П.Сидоренко

Большинство 7-
п в
Р

е х
°Д°

в в
 распзд©

 1 в з
Та (Т

1Уг
 = 5-ІД) муль-

. тшюльности М1+Е2, а их МІ компоненти имеют значительяне факто-

ри • .тарможвнжя по Вайскопфу (10*-10
е
). Для изучения возможннх

авомалий ковф|ицивнтов внутренней конвврсии вследствие вффекта

проникновения ми вшголншш тщательнне измерения конвераионннх

слектров воех интенсивннх М1+Е2 •у-л&рдж.ощув шшв 100 квВ с целью

установлення точних аначвний их ка&фїицивнтоЕ внутреннвй конвер-

сии и совмбстном оііределешш на втой осяовв параметра проникно-

ввния А. и параметра смвси мультжгольностей S. Целвсообрасность

HZ проведення обусловлена отсутствивм необходимого для аналкза

по проникновению набора данннх по конверсии, которая к тому же в

настоящее время процитигрована в литературе без вксперименталь-

ннх погрешностей. В непосредственно вксперзаментальном отношении

целесообразность измерений обуслокнена сложннм характером изуча-

емнх конверсшонньїх спектров, требующим применения техники висо-

кого раврешения.

Ивмерения проводились на магнитном (3-спвктрометр9 %V2 ви-

сокого разрешения с позиционно-чувствительннм детектором (ПЧД) Е

фокальной плоскости [1] несколькзояи сериями на протязкение трех

лет. В измерениях исполізовались источншси толщиной ЗО мкг/см
г
,

полученнне из (п,7) реакций на теплових нейтронах реакторе.

На рис. 1-2 показань
1
 для примера два из измеренннх спектроь

и результати их обработки спвциальной внчис.нитвльной программо£.
Програлма определяла интвнсивности конверсионннх линий линейннм

методом наименьших квадратов (мБК) путем вписнвания в експери-

ментальний спектр стандартних линий - своеобразннх "нормалей".

Положение вттсиваемнх линий и их ширина определялась по минимуму

Х
г
• Стандартнне линий формируютея из непоередственннх ивмерений

конверсионннх спектров с исгользованием ереднеквадра тиче ской ап-

проксимации данннх полиномами •. Специальнне програмнне ередства

позволяют "нормали" видоизменять, а также ваписнвать их вместе

со сплайн-коеффициентами в дисковий файл. Мнтенсивности линий

корректировались на аффективность регистрации ГїїЩ, а сами спек-

тра - на системную вффективность регистраіщи вдоль фокальной

плоскости спектрометра. На рис. 1-2 точками показань! откорректи-

рованннне вкспериментальнне спектри, а цшюшной линией - резуль-
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•таїн . обработки внчислительной программой:.
Зксзпвримвнтальнь*е КВК (КВКе) и оовместно опредвлвшшб яв

них параметр проникнбвения Л. и параметр 5(Е2/М1) оме од приведеш
їв таблице. КВКв получанн о испольвоваяием интеноїїсвїгоотей конвер-
сионшх дареходов данной работн, интенсивностей 7~пврзх.одов об-
вора ['23 Е юлюльвованием в качест»й -нормирущих чистих Е2 ш р е -
ходов, в кіїторнх аномалми в ВБК (обоаначена© в таблице КВКн) не
ояшдаютоя.

10В

144

161

162

209

245

246

354

КВК8

І » 0.416(24)
2 = 0.0496(36)

ІШКн

^2 = С.302
0^399 - 0.278

••••-- •-».0?08(38)

« 10.1(13)

oti = 0.132(6)
QL.2 = 0.0135(9)
0k.3 = 0.00320(6)

0^292 = 0.0613

- 0.137
- 0-103

а, І = 0.135(8)
o^

z
 - 0.0280(16)

"5.297(33)

0.192(26
= 0.029(9
= 0.011(6

0.285(17)
= 0.0425J18)
* 0.00437(16)
= 0.00054 11)

= 0.109(5)
= 0.0166(8)

^а = 0.00137(18)
а,.

а
 --- 0.00051 16)

а. ,160 = 0.137
= 0.:

Ок230 = 0.150

*= 0.022

0^,2244 * 0.022

Ofc-292 = 0.0618

3.0(14)

f .8(12)

3,2(1)

4-6(1)

12(3)

0(5)

1.1(8)

0.10(3)

0.07(5).

0.11(2)

0.33(2)

0.29

1.2(3)

тзт*
0,. 2,2 (10)

0.067(33)

0.369(20)

0.29(4 Г"

0.069(26)

0..2Ї (8 40.192(18)

і
* знак S опущен

Норлшрушще конверсионнме переходи измерялись -лиОо отдвль-

но (Ls99
f
 K2I0, Е292), лиОо вместв с изучаемнми переходами в

составе слокного спектра. В после днем случае ІІЇ)ВВИЛЬНОСТЬ анали-

за спектра проверялась по получаемнм зачениям енергий линий и

Lz/Lj отнош9ішй нормирущих ПИКОВЇ а также по значенням
 v
%

2
 на

одну степень свободи при равличїшх подгонках по МНК>

В таблице не приводятея непоередстввнно относительннв ин-
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тенешшости измервншх коншрсионннх ЛИШИ, поскольку - сравнивая
наши даняне о наиболее полннми даішнми Александвра и Хагвра 'Е4],
шлучешйш из изнврений с високим разр&шениаді, можно отметшь
толька.общ^е согласие о ними (что мн и делавм), шскольку в [4]
ошийки, не іфодитировавн» 7 2 4 5 К Й В в предвлах акспвримаЕталЕЬноЙ
погрешностй ззроникнавеншї в КВК не проявляє?,' и приведеш талько
потому, что пашдает в шалшзжруедеую область и. по нашим данянм
зшеет интвноивннй компонент мультшюдьїгосфи ЕЗ, в отличи© от
пркводшой в компилляции мультипольности МІ [ 2 ] . Для 7^09 каВ
Ш+Е2 акоЕвримвнтальнй набор ограничен и параметр Л, получен при
литвратурном^ значений 6 « 0.29 [31. Для остальшгх. пврвходов Л,
и Є„ как уже отмечалось, оггрвделенн с о в ш с т ш .

• Как можно видеть нз приьеденной таблици все исслвдованнне
навж М1+Ї2 переходу: имеют хотя и небольшие, но вполнв опредвлен-
Бне параметри А,, что- свидетвльствует об аномалжях в КВК, обус-
ловленшх вф^ктом проішкновения в заторморжвннннх МІ компонен-
тах. Оовмзстно получаемне при зтом значення б, за исключением
7-парвхода 246 каВ М1+Е2, хорошо согласуются со значе-ниями па-
раметла смвси мультипольности 5, получвнннми жз данних по угло-
вому распредвлению 7~излУчвюія от оривнтированннх ядер ±B3Re
С31. При сравнении с б компилляции С21, получвнннми прямо из
анализа данннх по коверсжи (без анализа на проникновение), наб-
людавтся равногласие, растущве с увеличвнивм X.

Все йсаледованнне нами в распаде і 8 3 Та К1+Е2 7- п в Р е ходн,
крома 7^08 и 7^62 квВ, пронсходят мезкду вращательнкюі полосами
о ДК =» 2, 3 и аатормокенность Мі компонент обусловлена К-заігре-
щенйвм, при котором аномолии КВК формально не ожидаются Г53. Тем
не данеє нажи данннв, как и изввстннв в настоящве время данние
других .авторв ато опровергают.

і . Мйтрохоаич Н.Фо, Сидоренко Л„П» Вопросн точности ядеркой
спектроокоЕКИ, Вшіьнюс, і990, о. ,32.

2. R.B.i ' irestone, Nuclear Data Sheets, 1992, v.65,' p .538.
3. E.S^Kranej, С.Е.ОІвеп, W.A.Steyert, Phys.Rev. C, J9T3, v . 7 ,

p.263.

4. P.Alecrandsp, R.S.Eager, Pliys.Rev. B, 1965, v.139, p.288. •
J.O.Rasmussen» Nucl. Phys. 1958, v . 5 , p.617.
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УЧЕТ СШЮШІЇОГО СПЕКТРА В ТЕРМОДМНАШЧЕСКОМ РАСЧЕТЕ
ШІОТНОСТИ УРОВНЕИ В Н А Г Р Щ Х Я Д Р Я

С.Р.Офенгенден

Проведена расчети параметра ядерной шютности уровней в
ззвисшости от температури т - а(Т) и сравнение с результатами
недавних зкспериментов [13. Из зтих зкспериментальннх данних
видно, что величина а уменьшается от величини А/8 при Т*0 де
величини А/13 при ТЙ5МЗВ, где А-массовое число. В ряде
теоретических 'работ били внполнени расчети по программє,
использующей метод Хартри-Фока с учетом температурной зависимости,
с использованием различннх типов зффективного взаимодействия. З'гг.
раечетн не привели к обьяснению поведвния функции а(Т). Правильно-.,
описание поведения зтой функции удаетея получить, принимая во
вкимание зффекти корреляций^т. є. учет конечности размеров атошл.:.
ядер, учет состоянии сплошного спектра, зависимость зффектквной
маесм и иараметров одночастичного потенциала от температурні.
Наиболее сложним в зтих раечетах являетея вьгчисление гладкок

плотности одночастичних состоянии как функции зноргии g(e).
Для вичисления g(e) необходимо вначале получить одночастичньіи

спектр с учетом квазйдискретних состоянии \?Л, а затем провести
процедуру численного уереднения, например по методу Струтинскогг
[3]. Квазидискретньїе состояния вьічислялись двумя способами:
квантовомеханичоски [33 и квазиклассически. Используя стандартнає
квазиклассические вираження для козффициентов отражения і-
проховдения через потенциальннй барьер,• можно просуммироваті
амплитудн для процессов с произвольньїм числом отражений у-
прохождений, получить аналитическое виражеиие для матрі̂ Ці.

;

рассеяния и условие для вичисления знергии квазидискретного
состояния.

Для ядер с массовнм числом Аг 100 все явлення, которие связань
1

с вращением, мали по сравнению с зффектами, связанннми с
температурой. Позтому ми можем использовать параметри ереднез'с
п^ля сферических ядер в зависимости от температури для вичисленим
параметра ядерной плотности уровней в нагретих ядрах. Поскольку
зкепериментально удаетея разделить статистические и динамическис
явлення при распаде нагретого ядра, можно утверждать, что величина
а уменьшается от величини А/8 при ТаЮ до величини А/13 при
Т=4-5МзВ в ядрах с А*160 fІ].

Рассмотрим кратко схему термодинамического вичисления
параметра ядерной плотности уровней. С зтой целью рассмотрим
термодинамический •потенциал

to

й = -Т J d£ g(e) ln( 1 + ехр( (х - є)/ Т )) ), (1 )

где g(e) - шютность одночастичних уровней

g(e) = І 6 U - є ) , (2)
а
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c - одночастичнше знергии, к •- хшкческий п&тєнщіал,

определяешй из условия сокранепіій Чії-сла нуююнов Ап

" ̂  - -
 (
 -зіг >т • • -

• Б случае сферичвски-симмєтричного потенцяала конечной глубиш
плстность одночастичішх уровне.й g u ) (?) можно црадолжить в
сшюшной спектр о помощью виражений f41

j I - j - 1/2

которое предстаадяет сосіой о.цночасі'ичную плотность

состояний сшюшяого спектра. В з том виражений 5
1
 . ('-) -" 4»с.л»

потенциального расовяния нуклона с зиергией є, орйиталіьшм
моментом' 1 и полннм моментом j, средним потешдаалом адр- V.
Производная фази аб /ас имеат максимум вблизи квазидискрсткого
уровня, ширина которого г єсть ширина резонанса.

Зкспериментатори находят параметр а из величини знергии
возбузкдения E

O Y
 слвдующим образом;

У А.

а = Egj/T2 = (Е(Т) - Е(О))/Тг ,

где -

Е(ї) = J dt g(e) { і + ехр( (х - Е ) / ї }) ) "
1
, (5)

a - a
n
 + a , гдє п "обознзчзет, что ВИличина А в (3) равна ч^слу

нейтронов, а р обозначает, что А в (3) равна числу протонов.

Рассмотрим квазиклассическое вьічисл&ние одночасшчяих
состояний в одномєрном случае.

 л
 Ве}юятность туннелирования через

барьер определяется формулой 151

Т = еГ
2в
/(1 + є "

2 6
) , (6)

де в єсть интеграл'прохождения через барьер

в = J
 3
 dr ШІЧ(т) - ЕЗ/ h

2
V* " .

г ^ ^г
2

где г^, г^ и г^точки пересечеїшя арямой V-E с потенциалом \/(.r)
v

во.
ри
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• гражения от барьера, равна

R - Г 1 * <:.-
2e

Одномерная 5-матрица является суммой амплитуд, каждая из
которих соответствует одной траектории ( имеется больг-з, чем одна
траектория, потому что учитнвается туннелирование). Простейшая
возможная траектория єсть траектория» которая начинается при
большом г и отражзется в тонке г =• г.., связанная с зтим амплитуда
равна

где

0 lim Г-kr +Г сіг'к(г')], k(rj- (гпйГЕ - У(г)і

Предзкспоненщіальннй козффициент єсть квадратнш корек;.
вероятности для зтой травктории (отраженио от барье.ра), фаз.-
-и/г получается всегда, когда проис:ходит отражение., и фаза ?] ^::ТІ-

обьгчвнй полуклассический фазовий сдвиг для движения от г=л- до і••-• -:\
и обратно к г=ов.

Другая возможная траектория является траектория, кс/горая уще:
из бесконечности, проходит сішозь потенциальную яму я обрано..
затєм туннелирует обратно через барьер. Амплитуда, связанна?;
зтой траек

п>
орией. єсть

где Ф - фазовий интеграл через потенциальную яму

Ф = \ - № К(Г) .
г
,

козффициент вероятности равен 2 для зтого случая.. т.к. проио.о;
два туннєлирования.

Третья возможная траектория похожа на предвдущие траекто̂ і;.-.
за исключєнием того, что вместо туннєлирования обратнс v. -
иотенциальной ямн она отражается от левого барьера и делз;-;

1
:

дополнительное прохождение туда и обратно через яму пере;.
туннелированием из потенциальной ямм. Зта траєкторія включает дв-
туннелироьания, одно отражение от барьера и два отражения в точю-
г=г , так что' амплитуда, связанная с такой траекторией, равнь

Очевидно, что имеется бесконечное число БОЗМОЖННХ траектории,
вьізьшаемих различним числом осцилляций ЧЙСТИЦН В яме перед
туннелированием через барьер. Амплитуда для траектории, которая
делает N цшиюв .::шерек ями, равна
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Таким образом/гак как ь-і.іатппца равь.
ЙОЗМОЖНИХ траекторий, найдем

а^ілитуд для всех

и. после су*імиройашм ряд а полу чим

J І 1 , R " ^ е^І» -І

І

Ґ \

і -

з- (х.)
\

\ \
N

\

і\

,., .1 __.

-ЗО -І0 о

Из условия оОращенкя в н.уль Зііаь^ьате^ія последнего
находим величину знергми одночастичноіч; ркзонанса. Для
ішантовомєханического (К.) (TJ] я :сііааиклассическог& расчетої
СОиТОЯОІЙ В СПЛОШНОМ СПеКїре ЦОС'І'рОИМ ГиЗфИКИ ГЛаДКОЙ ШіОїііОСТІІ
уроьней для нейтронной компонеи'гьі ядра 208РЬ.
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ЗНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УРОВНИ ДЕФОРМИРОВАННЬК
' И СУПЕРДЕФОРММРОВАНШХ ЯДЕР

Т.В.Обиход

Как известно [ 1 ] 5 сушествущие модели плохо Gnnei^sr-7

знергетические уровни дефоршфованшх ядер кг-as

с тре тчішг-еффекта (вояр:..:;таіп*е моментов инершш' при Бозр&гтонл;'»
СІШНОБ УРОВІЇЄЙ) .ПріШЄНЄИЄ КЕііНТОБЮ. Г р у ш і [ 2 ] ДЗЄТ SCS^D-^IOvTb

описать енергетически? ІФОБШІ как деформированннл^ т-ак і*
"І Од

я д е р . П р о д е м о н с т р и р у е м в т о н е п р і ш з г ^ Р і ' '
Dy .Прішаним квантовую группу SU (2jWR^.OHa имеет сл&дуіслий. ІЇ

;
Л

[зі;

[ J ± J 3 J = ± J

± ' t J _ J + ] 3 q ,

/ ' ^ (1)

r 3 f r g

где J±,J3-onepaTopH углового моиента, CL,- оператор квадрупольнсго
перехода ,

sin g T

целое полозштельноє число к - уровень грушш.
Q-аналог приведенного матричного елемента оператора

т • Т

к в а д р у п о л ь н о г о п е р е х о д е r,<r tiiQiip-> r, ' Д л я а л г е б р и ( 1 )

в и г л я д и т слбдукшцаа о б р а з о м :
<^||Qld> =oonst • 2J+1 <2JOK|J>Kt>rt , (2)

гдо вектори бра и кет являются елементами

продотавления алгебра (1) , <2J0KIJ'K'> - q-аналог

—Гордана.

Приведеннкй матричний елемент (2) генерирует ротаілюніше
полоси

J =0,2,4,...
J
 =
1,3,5»««»

J =K.K+1,K+2,...
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где к/2 мажорарзгет пошшдшй пювень в шшзое,

полоон являютея q - аналогаж ' полое самеїржчного ротатора*

Позтому можно всспояьзоваяьея , . q ;- аналогом, формулш: Денні:ооже

[ 4 ] , v ; . . .•. . • '. - ' • . .
я ' •' 1 f тТ

Ч .4

где [J] [J+1] ж- [Е] - Q- аналоги опера^оров Казіширар А ж С
ч • ч • <т

моменти шерцшр
Раесмотріш еуперяєформшровшшзш полосу в P'b

1
^ E5L

34
32
зо .

; 28

.24
.
 2 2

20

14

•2

10

8

6

6042 Л
5369,7
4732,3

4129,ї
3560,6

3028,1

2532,5
2074,8

1655,4
.1275,5

935.9
637*3

381,9

168.9

6037 Д
.5373.67

4739*9
4137,77
3568,92

3034,81

2537,14

'2077.3
.1655.72

1274.4.

934.1.4
63534

. 380,24

168,12

0

• Знерпщ • • уровней .• ачієчшгш&ются от значення А5которсе

зксперимектально не. оцределено. При значеннях параметр"в (А

кз^вряется Б оОратіах к»в)

. . • ; 1/(.2А}=5»64 2Я/(к+2)=О.О13
формула"- (3)> дае-т-• Юрошее еоглаеже

втоматически). .

.'' ' Раосмотрзш систему полос в' дефоршрованнокі ядре I r j i b 2 [б.Ь



1942.27-
1766,83
1614.65
1486,57

J 1
вксп!

к 8 в ) Е
теор!

К 8 в )

7
 - — — 1488,7 1510,51

6 1324.6 1335.08

5 1182.8 1182,9

4 —• 1061,1 1054,81

З -'- 963 951.5

2
 . 873,52 888,2

1В 3837 3829

1 6
 3138.4 3146

1 4
 :— 2492.4 2500

12 1901,4 1904
Ю * 1374.9 1371

8
 920,9 913
6 — — 548,52 540
4 265.. 66 260
2 80,66 78

Л

При значеннях параметров (А и С измеряются в оОратньїх квв)

1/(2А)-13,1 1/(2С>90,3 н 212,4,
2Я/(К+2)=О,ОД68

формула (3) дает хорошее согласие теоретическиї и
вксперимеЕтальннх результатов (отретчинг-вффект вшіолняетоя
автоматически).
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ИССЩОВАНИЕ УШРОДШХ ішРЕЗАРядах МИШЕНЕИ

А.В.Взсин, Г.її.Козерацкая, Т.М.Петренко,
Ю.И.Тоцккй, 0.И.Чичерин

Углероднне плети* толщинсд до І'О шг/cxr используются Е
ТЗНДЄМШХ УСКОрИТеЛЯХ ДЛЯ ОбДИрКі: уСКОрЯеіїШХ ИОНОБ. ЙЛІСЛЬЗО-

вание твердотельннх перегарядннх мшіеней, по сравнегаю с газо-

вими, дает оольший равновесшй заряд ионов после перезарядки,

что, в свою очередь, увеличквает конечную знергжо ИОІІОЬ. Однако

недостатком углг .одних стршшеров являємся и.х ограниченное Ере-

мя УШЗШІ под пучком: накопление радиащюнннх дефектов пркводітт

к .образованию внутренних напряженій и разрушекию плекіш. Особен-

но зто актуально для лучков тяжелнх. иоков [ 1 ].

В результате многолетнего опнта использовакия углероднн::

стрипперов бнло установлено, что их время жизні-г сильно зави-

сит от технологии приготовлешія, которая, Б свою очередь, оігрй-

деляет структуру пленок. Так,бнло показано [£]., что наибольшей
радиационной устойчивостью обладают • ШІЄЇЖИ, пруіі'отов.леннне с

помощью лазерной аблящс-і и крекішгом углеводороднкх га:-он Б

тлеющем разряде. Найденеє устойчивьі пленки, получєннке теріжчес-

кими методами: резистивннм и злектронно-лучевим нагреьом.

Мсследования зтих дленок с помощью дифракц
т
иш злектрої'.ов

показали, что основним • отличием зтих двух т'рупп пленок ЯЕЛЙ-

ется характер распределения ориентаций графитообразніїх кано-

кристаллитов. Так, на злектронограммах термичеекю: пленок Г21

отсутствовали отражения от плоскостей (002),что говорит о том,

что в втих пленках нанокристаллитн преимущестЕенно ориентировз--

нн базиснигуіи плоскостями параллельно поверхности пленіси. При

облучении пленок с такой структурой атолш углерода, вмбитне

из узлов кристаллической решетки, конденсируютея з пространстве

между базисними плоскостям-:, образуя дополнительнне шгаскости.

Зто ггриводит к сильному утолщению пленки в области облучвкітя и

ее разрушению.

Крекивгсвне и лазерннв плекки по результатам ИССЛЄДОЕЕКЛЙ

обладают относителько изотроішой структурой. Для оцекки степени
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изотропности Р.Міег-Komor [2] использовал отношение интесивнос-

тей отражений от плоскостей (002) к 0 00). Расчетное значение

зтой величини для полностью изотропньїх пленок- составило 2,5.

Зкспериментально полученше значення отношения І<ОО
2
>/Ї<ІОО>

для крекинговнх и лазерних пленок приведеш в табл.І. Градаішя

пленок по степеки изотропности соЕпадает с их градацией по вре-

менам жизни, что позволило авторам [?:\ сделать внвод о решающем

значений степеня изотропности для радтлационной устойчивости

стришгеров.-

. Техкологячески изотропнсть осаждаемой углеродной пленки

обеспечиЕавтся следуюпшми уоловиями:

1) углерод должек осакдаться в атомарном и.пи, еще лу^шн, ь

ионизироБанком'состояшта;

2) осаждае^іе частини должнк і-шеть достаточно високую зкер-

ЗТИ УСЛОБИЯ 5ПОЛНЄ ЬЬіПОЛНЯКіТСЯ ПрИ ИГПОЛЬЗОВаНРШ ТЄХНОЛОГИИ

магнетронного распнленпя, которая бнла вибрана нами для отра-
ботки м^тодіскк ::згстоглен;тя из^тропннх углеродних пленок.
Полученянй "JieHKZ -кли отокжекц ? впкуугч'.е при Т=ІООО°С и
исследиЕанн на злектг.снографе. На з';-кгроногранме имеются три,
несколько разглутих, кольі:а. Расчет :/->*пхг:оскостнкх расстоякий
позволяет лденти^пі'фоьать их как отракения от плоскостей
І 'Х'2) ,.(tGQ) и П1С). олоктрчнограмма бнла профотометрироьана
и по результатам фотометрии било найдено отношение интенсив-
костей Іоо2;/Ь.юо.---.". % ' т о нбсколько вишепчем у крекинговн:*:
пленок.

Однако следует отметить, что существует еще одно кардиналь-
кое ОТЛЇ̂ ЧИГ- долгс-̂ тнупц-їх сіркпп-роЕ от термических, которому

полученкзіе лазернсГт аблят-тей, крекі-п-ігом углеводородкьіл газов
лли іуіаі'нетронннм ряспнленіїЄУі, могут содержать алглазоподобную
фазу, относителькое коленестзо которой. зависит от ТЄХНОЛОГІЇЧЄС-

ких ре:киіУіОЕ [31. шіекки, полученнне хермігческш'Ж методзгж.содер-
жат только графлтообразннй углерод. Калі'ічие'атіазоподсбного
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Таблице І.

метод

приготовления

-ЧОО2)' -і-<100> "

термическое

испарение

0

лазерная

абляция

2.2

КреКЕНГ

1.3
1

утлерода в креккнговнх стрипперах отмечалось неоднократно [43.

Лазернне углероднне стрипперн не исследовелись автором [21 ка

наличие аморфного зр
3
-углерода. ОДЕЯКО из работк [61, где

приводятся результати калибровки толщинн пленок по поглощению

монохроматического света видно, что коффициент поглощения

лазерних пленок значительно ниже чем у стандартних, термических

пленок, что может свидетельствовать о наличии дизлектрической

составлящей. Таким образом, вероятно, вще нельзя считать окон-

чательно установленннм, что решащую роль для увеличения време-

ни ЖІІЗНИ углеродного стриппера играет високая степень изотроп-

ности, тем более что в болеє ранних работах [5] крекинговне

лленки не обладили ЕНСОКОЙ изотр-опностью, но показали високую

устойчивость. Кроме того, в зтих работах не бнло обчяружено утол-

щения шіенки. Наоборот, в области облучения толщина плеюж

уменьшалась,скорее всего из-за распнления углерода.

Нами бнло оценено удельное сопротивление полученннх магне-

тронних пленок, которое оказалось более чем ga пять порядков

вьппе
;
чем у графитообразннх пленок (табл.2). Таким образом, по-

лученнне магнєтрокнне пленки показали как внсокую степень изо-

тропности
?
так и наличие алмазной фази, что должно повисить их

ресурс рабочего времени. В дальнейшем предполагается провести

исследования по виясненню роли алмазной фази в повішений радиа-

ционной устойчивости утлеродннх стршшеров.
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Таблица 2.

алмаз

графит •

магнетрон-
нне шіенки

hkl

(111)
(220)

(002)

(100)

(110)

•

Зькі, (нм)

0.205
0.126

0.334
0.213
0.123

0,399
С. 1 89
0.119

р,(0м*см)

10*2-10 1 3

графито-
образіше
пленкк: 0.2

" 1
>10*

1. A.H.F.Muggleton/i/acuiim.volum 37,number 11 /:2,1937,p.7S5-8"
r

2. G.Dolllnger, Р.ІЇІІЄГ-КОШОГ,- Nucl. Instr. and Meth. in Phys.

Res.,A303(1991),p.79-87.

3. J.Robertson, TransactionrPhyslcal Sciences and Engenering,

Series A,velum 34-2, number
 1
664,1993.

4. N.R.S.Tait.Nucl. Instr. and Meth.,184(1981),203-210.

5. R.L.Auble.Nucl. Instr. and Meth.,177(180),289-294.

6. P.Mier-Xomor.G.Dollinger, Nucl. Instr. and Meth. In Phys.

Res.,A303(1991),88-93.
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(ЖТША ОІВДШЙЯ КРЕМНИЕВЬК ПОЛЮСШХ
' СТРШ-ДЕЯЖРОРОВ ДЛЯ_ ПРОЕКТІ HERA-B

ВЛ.Аушев, А.В.Комащенко, К.Т.Кноіфяе, В.М.Пугач

І.ВВЄДЄНЙЄ

Система псияосннх детекторов-центральнмй кошіонент
зкслеримента НША-Б, планируемого на ускорительно-накопительном
кольце HERA ггой ускорителе D33SY /Гамбург, Германия 113/. Они
предназнзченн для определения координат треков с разретением
20-30 {ом. Необходямо создать автоматизированную систему,
обеспечйЕвающую функционирование кремниевнх стрип-детекторов в
условиях длителькой зксплуатации /"5000 часов/ при интенсивном
облучении /~10 Мрад/ без возможности вьшолнить ремонтнме или
профилактические работн. Одним из основних факторов, влиящих
на стабильность работьі детекторной системи, является
поддержание постоякной ' температури на кремниевнх пластинах
/І0°С/ н влектронннх предусилителях с промежуточной памятью
/ЗО^С, 123/. Рассаиваемвя мощность на одном модуле детекторов
составляет 8 Вт/всего.68 модулей/.

Охлаждение детекторов и ч̂ипов'' ДОЛЖЙО бмть простнм и
надежним, не внзнвать внбраций и вносить минимум
конструкционного матер*іала в околопучковую область. Очевидно,
что техническое решение проблеми охлаждения. нухно искать в
рамках трех основних способов отвода .тепла [23:
-теплопередача через вещество;
-излучение;
-активная конвекция теплоносителя.

Нами проведень! ксследования теплопередачи различними
способами и предложена конструкція, удовлетворящая условиям
зксперимента HERA-B.
2.Капиллярное охлаждение

Нами изготовлена капиллярная модель теплового радиатора,
приведенная на рисі. Около 60 стальних трубочек длиной 1=40
мм, внутренним диаметром 0,5 мм /наруяньШ 0,8 мм/ уложеньї
параллельно друг другу в одной плоскости и впаяна концами в две
подводящие трубки. Через трубки пропускалась вода, количество
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которой измерялооьна внходе системн. На рис.2 показана

зависимость роста тешератзгрн "шШа" от временй кагрева при

тепловнделении і=І,5 Вт в уоловиях; воздуйной среда. йз рисунка

видно, что с уведичением скорости протока води Величина ДТ

і етановится меньше, приобретвя после 10 мшг . прогрева

•: ^стабильное значение. '

, ; • На рис.З приведекн іфйвне зависішости разкости тенпературн

"чипа" й ох.5адйтеля AT 6т скоростй протока вода ігри различщіх

..МОЩНОСТЯЇ т'епловнделекия W. їут же покззаїш кривие AT ка

*поверхности капилляров с протітопрложной стороїш от "чшіа". Мз

'рисунка видно* что рост протока вода после V
 w
 ЗО ил/шш мале

.-• -. злияет на зкзчекие AT. Т.о.> для• ітрактических пеяей достаточне

обеспечить проток вода 0,3-0,5 МЛ/МЙН на одіш капилляр..

В результате проведенних. иселедований нн ігоедложили •

.•• конструкшш системк" охдащешя, приведекную на . рис.4.

Конструкция соетоит из двух блоков рззлелькБЗХ капиллярннх

радиаторов А й В, встроенньгх меежду двумя подводяпрми: трубкамк..

Зти трубки можнотакже использовать в роли опор для .крелления-

•„•"Вшского горшка", которнй по условиям &ксперикекта должек бить

кзготовлен из тонкой фольги и окружать-детектори для раздельнаи

вакуумной откачки. '

Нашу конструкцшо можно срав:-3іть с охладителькой системой,

•предлояенной в [1] и показанкой нз рис.5. В бокове зтой системи

•лежит бериллиевая.пластина толшикой І мм для отвода тепла.

Обпщй зве системн ЗО г, количество куклоков 2 •І0
2
-.

Првдлагаемая. KSMM; кокструкпия .требует МЄНЬЕЄ материала - 10

••-,' Г и содерхит ' количество куклонов 0,'5.*I(F
5
. Бериллиезая система

_ создает разность тешіератур между холодним и нагретьш кокпом.

ЗО-ІОСГС. Наша конструкиия 8-15"С.

• _ З.Сапфир и ситалї как теплоотводкщие материалц

. :• Если по каким-либо причинамнахождение капилляров с водой

• возле кремниевах детекторов оканетея нежелательньш, мояко пред-

ложить отвод тепла Q помощью пластир-'йз-сапфирз или алюмини.

•-•••,•:•;.Зме'сто алшикн используетея также ситал.. На рис.бизображен ма-

кет системи охландения, на котором мц изучали явлення теплопе-

• редачи через сапфириектал. Ка рис? приведеш результати ис-

_.следрваний на воздухеи в вакууме.Мощїо еделать вивод» что сап-

•'• : •.'•:•
 v

:
-

:
- - -

:
- "

:
' • ' '

:
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фир более предпочтителен в качестве теплоотводящего материала.
Влияние охлаждения на "правом конце сапгбировот* пластини мало
сказнвалось на температуре кремниевнх пластин,размерьт которьтх
бнли близки к размерам детекторов.

4.3аклгочение

Нами исследовались два типа тепловьтх радиаторов для детекто-
ров и

 п
чипов".Капилл.ярное охлаждение удовлєтворяет основним

требованиям и может бьтть рекомендовано для охлаждения
 г
чипов','вь

т
-

деляющих суммарную мощность 10-15 Вт,если обеспечить площадь
теплосгьема 20-30 ск '.Капиллярньтй радиатор также легко обеспе-
чивает охлаждение кр«мниевьк детекторов,т.к. даже в предель-
ном случае будет вьщеляться тепла не б^леє чем І Вт.Исполь-
зование сапфира или ситала менее з^/фективно,хотя они более
предпочтительнн с точки зрения защити от авари^ного нарушекия
вакуума.В настоящее время создаются прототипи охладительно^
системи на основе Лельтье-злементов,а также бериллиево** плас-
тини в качестве радиатора.

0 2 4 6 8 мин"
Рис.2

50' ' ' ^Гоо1 ' ' ' А
Проток води, млАадн

Рис.З. W=I,6 Вт/кривне 1,3/
и І Вт/кривне 2,5/ в вакууме;
W=I,5 Вт/кривая 4/ в воз.цуке.
лшвь'е 3,5 - на ттротивополо"'-

"иипу" стороне
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МЖЕ CARLO ЗІМОІАТГОМ FOR HERA-B TEST MEASUREMENTS

.YuJLFavlento,-VJK.Pugatch-
I n s t i t u t e , for •Nuclear Research,• Kiev

••.KVEhret, K.T-.Knoepfle, J.Speiigler

Maj Planck .-Institute» Heidelberg

O.Hast
-Institute o.t Physics, Loraunt University

During 1994 the test, 'measurements for HERA-.-B experiment

("An experiment to study CP violation in the В system using an

internal target at the HERA proton ring% /1/) were prolonged.

The experimental set—up was optimized and modified in compa-

rison with the one used for previous experiments /I/. Monte

Carlo simulation by GEANT /2/ was used to estimate the total

efficiency for
3
, the modified trigger and hodoseape counters.'

Mew experimental set—up is ' shown in the Fig»ia» The

internal target as a source of В hadrons is positioned in the

halo of the HERA proton beam (E
p
 = 820 BeVK It is the

intrinsic peculiarity of HERA-B experiment which provides the

possibility to use the beam core for other experiments. The

internal target is located 118m upstream of the HERA West

Hall. It consists of two movable (horizontally and vertically)

target forks with one Al and one Cu ribbon each.

Track reeanstructisn is provided» by several layers of

double side silicon strip detectars installed close to the

target inside the "Roman pot" system <«ith thin windows. To

simplify this simulation the "Roman pot" system with the strip

detectors were missed. •

The interaction trigger is provided by two planes of

plastic scintillators placed around the beam pipe at the

distance of 1405mm and 1425mm dosenstream of the target. Each

plane consists of 12 segmented counters with the thickness of

10mm. The trigger counters cover fehe range of polar angles

between 43 and 107 mrad for interactions at the target.»

Some information on the event topology can be obtained by

four scintill-ator hodoscopes with a small solid angle» Each

hodoscope • consists of small (26 % 26 x 10 mm
3
) and large
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'U

Hodoscope

a)

Fig.l. a) Experimental set-up for
for test measurements, b) The tracks
simulated by BEANT.

(52 x 52 x 10 mm
3
) plastic

e,.̂  = 77mrad, ф
і
= 0°, ф

г
 = 90°,

scxnti1lator installed at

= 180°, ф
4
 = 270° and

distance of 1500mm and 3000mm downstream of the target.

To detect the backwards moving particles and background

events generated upstream of the target the veto counters have

been installed in three planes perpendicular tD the beam ахіь.
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Each plane consists of two plastic scintillator (300 x 150 x

10 mm
3
) located 335mm, 365mm and 1015mm upstream of the

target.

All counters and beam pipes have been included to the

simulation. The geometry used for SEANT and example of

simulated tracks are illustrated in the Fig.l. All of the

available physics processes were activated in GEANT.

Energy and time distribution of detected events have been

calculated for trigger, hodoscope and veto counters. The

energy losses spectrum for all trigger counters is shown in

the Fig.2. The simulation was executed for 500 initial events.

The peak at E = 0.003 beV corresponds to the maximum of Landau

distribution for energy losses of one minimum ionizing

particle. The peaks at higher energy are caused by the

detection of two and more minimum ionizing particles

simultaneously.

/ipsi 12/x2/usr/users/pavlenl<o/qeant/pow4
900

800

700

600 .

500

400

300 E-

200 ?

100 h

0

ID
Елі/та
M m

I RVS

6015
.93C6E-O2

0 0.01 0.02

GeV

0.03 0.04

Fig.2. The energy losses spectrum simulated by GEANT
for the trigger counters.

The value of total efficiency for trigger counters has

Laen obtained under coincidence condition for all opposite

counters placed in both trigger planes. Similarly, the

number of coincidences between the responses of the opposite

small and large hodescope counters have been calculated. The
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estimated values of total efficiency for trigger and hodoscope

are 92.47. and 27.8*Л, respectively.

The hodoscope counting rate is very sensitive to the

position of the target ribbon in the beam halo. This effect

was observed /3/ at the test measurements as the left—right

and up—down asymmetries

N, N
T

where N
L
, Nn, Nu, N,, - the counting rate for left, right,

upper and down hodoscooe counters. The dependence of the lfc±ft-

right asymmetry on the position of horizon ally moving La.-gt.-i

is shown in the Fig.3. The observed effect is caused by tht

dependence of the solid angle

covered

counters

position

0.21

0.20

0.19

D — experiment
— — simulation

• о

5.0 5.5 6.0
target shift, mm

Fig.3.

і
6.5

by the hodoscope

on the target

and mainly by

anizotropy of angular

distribution of particles

generated in the interactions.

The observed asymmetry can be

describeo (see Fig.3) by lionte

Carlo r .kalations performed

assuming tnat the polar angle

distribution of generates

particles changes like the

Gauss dibtribution.

It is supposed that the counting rate asymmetry may be

used for the develop/nent of target monitoring system which may

be supplemented by the telescopes installed at backward angles.

Lo detect slow charged particles or nuclear fragments.
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?ОРШИ КОМПЛЕКС ЗЛЕКТР0СТАТМЧЕСК0Г0

ПВДЗАРЯДНОГО УСКОРМЛЯ ЗГІЇ-ІОК

Л.П.Кацубо, Ю.М.Тоцкий, Я.М.Бойко, А.Я.Худенко

Одну из важнейших частей злектростатического перезарядного

(тандемного) ускорителя составляет ижекхорньгй комплекс, хорошая

работа которого является определяющим фактором для нормального
функционирйванияг всего ускоригеля.

Первоначальнш* проект инжектора гандемного ускоригеля ЗГП-
ІОК предлолагал стационарное размещение трех инжекторньгх каналов:
легких ионов СН'а 2D~), гелзія и тяжельїх ионов. Данньїе инжекторкьте
канальї имелзі свои еисгемьі коррекции и формирования пучка и комму-
тировались при по.чощи 30° сводящего маглита в общую линию транспор-
тировки, содержащую фоіс>?сирующие линзьі и 90° сепарирующий маг}Шї
СП-43. После повороте в зтом магните, прохолсде^оія системьі фор>оіро-
вания имтгульсного пучка и рада согласующих устройств, отрицательньїе
ионьї пост^тали в ускорительш'ю трубку тандемного ускорителя. При
еоздакиїі и наладке данной систеі«шг определился ряд сугцественньк
недостатков: большая протяженность ионно-оптического тракта - болеє 7м
при малой знергии инжекции <, 20 кзВ; мальїй аксептанс ана^тизирующе-
го магнита - менее 0.4 х 10"5 см рад; наличие большого количества
аберрационньїх фокусирующих злементов 5 одииочньгх фокусирующих
линз, 8 злектростатических корректоров и двух перпендикулярньіх
мапштньїх по лей; сложиая система улравления и большая знергоемісость.
Все перечисленньїе фаісторьі не позволяли осл'ществить зффективную
транспортировку отріщательньїх ионов от источника до входа в у скори-
тельную трубку. Так,-даже при проводке лучка легких ионов 'Н' потери
составляли более 50%, при зтом таїоке появлялись недопустимо большие
фазовме искажения формьі пучка.

В СРЯЗИ с вьішеизлоя:ешшм бьіла проведена модернизация отдель-
ньіх узлов инжектора с кардинальним изменением стрзгктурной схемьі
инжекторного комплекса в це лом. При зтом большое вшімант^г уделялось
вопросам надежности, удобству в зксплз'атавдш и управлений, длитель-
ности непрерьшного режима работьі. Разработанньгй инжектор (рис, 1) -
вертикального исполнения с длішой 2.1 м-размещается непосредственно
на входе в ускорительїгую трубку и функционирует следующим образом.

Пучок отрицательньхх ионов с знергией до 20 кзВ зкстрагируется
из источника ионов (1) и формируется грехзлектродной злектростатичес-
кой линзой (2) так, чтобьі кроссовер пучка находился в плоскости вход-
ной диафрагмьі (5) . Сопутствующие алектроньї из источника отклоняют-
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ся с оси пучка поперечним магшгшьш яолем (3). Третасй.

ночной злектростатйческой линзм {2'), ігри необходимости. paooirw ycso-

ригеля в имяульсном режиме, исі7ользгуез>ся как клисіроїшьїй труїпхщзо-

ватель . (модулятор иродольной скорости лучка) є-ч&ашам 8 Мї'а,, ,а

система корректоров (4) в атом случае . еяужит • для раека:«нш лушв. а

часхотой 4 МГц в ігрерьшатеяе для формировашш импудьтВь 'Дям имере-
: ния ионного тока используетсй;:ЇЩЯННДР Фарадея (7), на.которьж пучок

отклоняетея злектростатнче&їеїм: полем при ЇЇОМОХЦЙ ндасики (6)„ Втарая

'одиночная зйектростати^ческая ійінза (9) формирует пучок в езбласш:

вхддной змерсионной линзн (11), нри зтом схи-ласукущая: система БЬШОЛ-

нена с "аткрьггьа>і входом" и ряботает в-режиме автофакусирешїш [І]., С

домощью СИСТЄМЬЇ корректоров (10) осуіцествяяетсй парал.їш.льішій ю'ше-

дос и подбираютея оптимальньіе угяовьхе и радкальнше коордшгатіій; нуч-

.. ка, инжекткрз7е>юго. в ускоритеяь. Гіолучение рабочего вак^ума в иохсо--

.' проводе їшжектора и в тїзкознергетитаьїх секциях- ускорителькой г]зубіеи

до 3 -г 5- х 10"° імм рт сі достигаетея зурбомехашїчесжирі TMH-1S00 л/'с

и' магннторазрядньїм НМД - 1000 л / с насосами.

В качестве исїочника огридатеяьньж ионов (рис, 2) в, кнзкекхагрє

истюльзугтея, разработаннкй в отделе, газоразрядньш ИСЇОЧНЖК хшіа дуа-

плазматрон с "холодньш" ЛОЛЬП«Ї катодом ( і ) , на поетоякнмх ферриїовнх.

магкитах.(8) и с ВОЗДУШНЇШУЇ охяаждением, В нашем источнике в отлагаиє

от известішгх конструкций со смещенньїм анодом [2] и кольцтшч разря-

дом {3.1 для зффективной генераігик огрицатедьншх ионов исгіользуеїся

"'секіщонироваиньїй" разряд, образующийся за ечет перемьмки (4), уста-

нов ленной в тгромежуточком аноде (3). В зтом случае- дутовой разрял(іО)

в источнике разбиваетея на двє областе по обе стороньї змиссионного

отверстия (9), которое находитея в "ТЄШІ" перемьгчжи. При зтом резко

снижаетСя вмход сопутствующих !%леіщюнов ЇЇЗ плазмьі и активизируетея

процесе двухст^Тіенчатого об'ьемного образоваїшя отрицателькшх ионов,

v3aBHCHMOGTb яонного 1Н~ и злектроішого токов от расхода рабочего

і-аз я от .-величини магнитного поля в иєточнике представлень! на рис, 3 ж.

рис, 4 соответственно. Максимальнне значення токов пу'чков ^Н' бьша

на уровне 90 -н 100 р.А (рис, 5) при диаметре змиссионного отверстия 0 5

мм и газоном расходе 7см3 /ч. Для пучка ионов 1Н~ при токе SO jiA бьіл

измерен змиттанс по методу двух щелей [4]. Величина нормализованного

змиттанса для 90% пучка со ставила '*• 1 х.'ІСГ5 см рад. При иссяедоваким

массового состава пучка ігри КОМОЩЇЇ магнитного анализатора СИ-43 бьию"

полученр дроцентное содержание ионов 1'Н~ в пучке - до .98%.
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Исннншй истотаик легко переводится в резшда генерации полажи-

ЇЄЛЬНШХ иоіюв проетой заменой геометрии промежиточного анода. При

лотребляемой мощности до 500 Вг ж ашіссионном отверстии диаметром

0.6 мм бьтл пояучен ток ионов Не* величиной до '10 мА, что является

достатсгїньш: для получеюш требуемого отріщательного ґеяиевого пуяка

при использсвашш перезарядной щеяочной МИШЄЮЇ. .

Для получения тяжелмх отріщательньїх ионов иснользуєтся
Т4ИДЄЛЬЇОНОВСКИЙ источник расиьілительного типа, устанавливаемьш на
место дуоплазмагрона. В атом истощоше отрицательнше ионьї образуются
при расішшении положктельньгші иокамк цезия мишещі-катода из необ-
ходимого для "ускорения злемента. Полз'їЄїО£Ьїе ионьг •.зкстрагируїотся
вштягивающим злектродом и фop^Qфyюїcя той же трехзлектролногс
зяектростатагаеской линзой,

•-^•"Инжекторішй''" канал' источника пояярязаватшх отрицате.'іьншх
нонов предполагается разместить горизонтально на подвижной платфор-
ме и подсрединить к вертикальнй части инжектора после поворота на 90°
злектростатическим зеркалом при помощи сильфонного перехода на
Зфовне первой зяектростатической шснзьі.

На сегодняшний день созданньш- инжектор установлен и прошел
исгшггания при физическом пуске злектростатического з'скорихеля ЗГП-
10К. Прй зтом била іфоверена работоспособиость и кадежность всех
систем и узлов и зксперименхально подтверждена правильность вьібора
стрзтстурной схеми инжектора. При испьігании ток з г с к о Р е ш ю г о Д°
знергии 6 МзВ пу/чка протонов составлял ~ 8 JJA на цилиндре Фарадея
после ускорителя, при входном токе ионов гН'= 15 )хА. Полученнме
результатьі позвляют утверждагь. что данньш инжектор згдовлетворяет
требоваияя к получению и формированию пучка тандемного ускорителя
ЗГП-10К.

і. Иванов А.С., ІОіріішн Г.Ф., Лашташізов В.М. и др., Злектростати-
чеекий ускоритель стіерезарядкой типа ЗГП-ІО-1 / / Атомная знергия
т. 34, М» 5, с. 401 - 403. .

2. Алмазов •Л.В'.:'и. др, / / Приборьі и техника зксііеримента. №6, 1966,
• ; с . 3 6 / ; • •.'•.•-• '.-•:. .•."; . . -

3. Golub3V V.P. et al., In. Proc. of the Proton linear accelerator conference
Los Alamos, 1972, p 356.
4. Аброян M.A., Голубев В.П/ Салтьшов А,И. и др., Препринт Д-0103,
Л, НИЙЗФА, 1970.
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В.Е.Аушев, К.Н.Вишневский, К.Оаика,
М.И.Магаль, Ю.И.Тошшй, Л.П.Кацубс

Создание тзндемного з:/ ̂ троот^гкчсокого генератора ЗГП-ІО-К

в ИЯИ НАН Украйна нахсдиі^ НЕЇ завершащей стадии. Зтст

многопелевой уекоритель ойяадает рядом прквлекательннх качесть

(малнй знергетичвсккй рнзброс пучка, р/ременнзя непрерцьность

щ̂ -іка и т.п-), среди кггорп. ь ньгнешних УСЛОЕИЯХ особо II^'JP.O

сравнительно ШіЗп.ое зі'.^ргопотребленїіе. Наушая и практк'іескзя

знсчіімость сШ-ІО-К Б будітцем ЕО многом будет оігределяться

разнообразиеі« видоь ускоряемьіх частин,. В частности,

ЕОЗМОЖНОСТЬ работать с псляризовзнзшми по ядерному сті'у

тяжелнми ионами представлявт значительний їштерес.

Учитнвая ати обстоятельства, в отделе поляриз ационнмх

процессов УШІ НАН У проводится реконотрушщя создаваЕшегося

для циклотрона У-240 исто
г
шика поляризоЕанних тязкелкх ионов

литкя (МГГГМ Ь І ) с учетом особениостей шіжектзярования пучка на

ЗГП-ІО-К для его последующей установки на втот ускорктель.

Существешше изменешія каснулись всей вертикальной часті!

источника. В настоящей статье описано соптояние рзбот по

реконструкцій МПТМ ЬІ и ІІОДІ'ОТОЕКЄ его к устаноЕке ка

перезарядннй алектростатическкй ускоритель.

На рисі дана схема расположения узлов ЖГГИ Li к

ішжвктора. В горизонтзльной частл источніжа пучок атомоь- і.І

образуется испарителем І. Здесь загруженньїй в заЕзрквавмую

капсулу из нержаЕвющей ст&ли. jmTirii расшіаЕляется, образуя пари

Е обьеме квпсулн. Дввление пароЕ ззЕисит от твлшературн

нагреЕЗ испарителя и определяет ІШТЄНОІЇЕНОСТЬ иствкашія ЗТОМОЕ

ЛИТІЇЯ через небольшое отверстие (сопло) диаметром 0,5 мм. При

больших температурах распределение ИНТВНСИЕНОСТИ атомного

потока приближается к закону cos 9, где 8 - угол истечения

пароЕ ЛІЇТИЯ относительно горизонтально?, оси источника [І].

Нами полученн интенсивности потоков 5-І0
11
-І0'

13
 атомов/с Е

телесннй угол ~П»5 мстер., соответстЕущему апертуре

89



вольфрамового жзнизатора при температурах 750°-950° -С.
Далее • пучок формируется коллиматором • 2, - состоязцкм из

накаливаемой'дяафрзгмн и набора холодиш: диафрагм, аменяемнх
дистзнцирнно поворотом стального-диска с 19 отверстиями по
периметру. Номер отвереткя внсвечизается на пульте управлення»
Система испнтана и найдеш оптимальнне режими работн«
6-пслюснне магнитн 3 производят свлекцию атомов по
злектронному спину. После прохождения через неоднсродша.
магнитнне-поля интенсивноеть пучка падаєт вдвоє и прошедшая
часть з слзбом поле обладает ядерной поляризацией благодаря
сверзстонкому взаимодействїШі 6-П0ЛЮ5ІШ8 магнитн изготовлзш на
основе постоянннх'магн&тов жз сплава марки ХК-І5.

:
. измерень?

характеристики ..полей. Чтобн .-увеличить степень ядерна?
поляриззции и. • изменять направленав вектора • тюлщшзвщт,
используются ВЧ-пере7иОдн 4. Рис.2 иллюстрирует изменение
частоти ВЧ-генератора для индуцировашія переходов в среднем
'поле от положення плунжера резонансного контура. Видно, что в
діапазоне L=I60-I8Q MM наблюдается плато на уровне требуемкх
частот. При зтом анодний ток составлял і=0

5
3 А, напряжениє

и__=ІООО В, на нагрузке внделялась мощность 60 Вт, чтс
,соответстЕует КЦД=20%. G помощью датчика Холла измеренЕ
конфигурация магнитннх -полей в злектромзгнитах радиочастотнш
переходоБ. Для переходов в слабом поле использовай генератої:
на 6 МГц.

Иснизатор 5- фунь:іщонирует под напряжением в десятки
киловояьт. В СЕЯЗИ с зтим . .он изолптрован от остальннх узлов
источника. •: Управление накалсм ионизатора, током накала
Еольфрамовой шіастинн, напряжением Ентягизания положительнкх
ионов на . сетке ззонизатора осуществляется дистанционно с
пульта. Узел испнтан при напряжений 100 кВ.-При токах І

н
=80 А

разогрев • вольфрамовой пластинки 10x20x0,05 мм достигал
оптимальних для ионизационного: процесса температур.

Перезарядное устройство 6 я&ш разработано и кзготовлено
спепиально для инжекцик в тандем. На рис.З показан стенд -для
исштания зтого устройстЕа. Перезарядка осуществляется нв
парах калия, поступзщих из нагретого до температури І50°-І70°
G .резервуара в перезарядннйканал. Зффективность перезарядки
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Li^Li при зтом • составляет "-І-2%. Для уменшений расходз квлия
и предохранвния внутренйостей источника от загрязнений калием
конци канала поддеразоззются при температуре конденсешя?! гізров
-*70° С. Нонденсированннй кзлий поступаєт обратно в гону
актиЕной пере зарядки (д:.іша зони 7-Ю см) блзгодаря
специальной сетке, устилающей внутрекности какзлз.

Селітр Вина 7 'предназнвчен для управлекия вектором
пс.-яризации. Для него оудут ислользоввться разработки по
у-кету ІШТМ Не

3
 в виде тре:-: тазГзрнкх секций с общей длкней

магнитніїх наконечникоЕ 42 см. Зазор межд^
7
 пластинами 45 мм,

магнктное поле "І кГс, злектрическое поле 4 кБ.
. Для измерения и контроля степени псляризации неядернь-ґли

ередствами используетея 6-полюснцй магнит '8 с детектором
атомного пучке, а также оптический поляриметр 9. Есе
необходимие детали для зтих устройств ИЗГОТОЕЛЄНН и исіштани.

На оснований раечетов по оптіше пучкоЕ по програмі/е
TRANSPORT Г2] И TRANSPIN [3], МОДЄЛИруЮЩЄЙ ПОВЄДЄНІ^Є

КОМПОНЄНТОЕ поляризации по тракту, можно озкидзть, что
отклонение величини поляризации Е результате воздействия
системи транспортироЕки пучка СОСТЗЕИТ не более 1%, т.е.
ЗГП-ІО-К и его тракти дают хорошую возможность для проЕедешя
поляризационних зкспериментоЕ.

МПТМ ЬІ планируетея установить на верхней площадке
тандемного зала, по которой он будет перемещаться нз
спешіальной платформе по рельсам. Такая платформа ИЗГОТОЕЛЄНЗ.
ІІодготоЕлено место размещения источника, к;;да подає дено
сшіовое питание и водоснабжение, оборудован форвакуумний пост.
К центральний пультовой проложено необходимое количество
кабелей соответстЕующел спецификации. Внсоковакуумное
обеспечение реализуетея безмасляними насосами ШД-063,
ТМН-І500, HBT-34Q-028B.

Можно отметить, что степень ГОТОЕНОСТИ большинства УЗЛОЕ

достаточна для проЕедения сборки всего источника и отладки его
Е це лом на ЗИІ-ІОК.
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МОДЕЛМРОВАНИЕ ПУЧКА В ТАВДЕМНОМ
УСКОРИТЕЛЕ ЗГП-ІОК

Я.Й.Бойко, Л.П.Кацубо, ЮХТоцкий
Мнститут ядерних исследований НАН Украйни

Ф.Г.Гаращенко
Киевский университет имени Тараса Шевченко

Одной из основних задач при создании ускорителькьгх установок
является правильний вьібор и расчет ионно-оптического тракта ускорите-
ля. Особенно зто касаетея проектирования ионно-оптической системьі
тандемньгх ускорителей, так как зтот тип ускорителей имеет уникальньк
ио качесгву параметри ускоряемого пучка - змиттанс менее 1 п мм рад и
разброс по знергии ДЕ/Е ~ 1 * ІО".

Задача траиспортироЕки пучков состодт в преобразовании некото-
рьгх областей фазового пространсгва к формам, необходимьім для. най лу*;-
шего прохождения пучка с определенньши, заданньгми, параметрами от
источника до мишени [1]. Для решения таких задач на зтапе разработкя
ускорителя широко используется математическое моделирование динами-
ки пучка с использованием аналитического представлення стандартньг.
ионно-оптических злементов таких как: участки дрейфа, і.агнитньїе и
злектростатические линзьі, отклоняю-щие магнитьі, ускорительнме трубки
и др. в отдєльности или в различньїх их комбинациях [2].

В дашюй работе приведеньї результати исследования движекия
пучка через систему транспортировки и ускорения пучка от источник:;
ионов до перезарядной мишени тандемного ускорителя ЗГП-ІОК. Гірі:
моделировании данного у частка ставилось условие получения минималі.--
ного размера пучка на стриппере для повьппения пропускной способностм
ускорителя и улучшения условий перезарядки ионов.

Для получения отрішательньи ионов используется дуоплазматрсш
ньгй источник с "холодньгм" катодом. На оснований зкспериментальньгх
данньгх и исходя из оценочньгх расчетов [3] амиттанс пучка такого источ-
ника для моделирования динамики движения бьіл взят 10 я; мм мрад.

Аксептанс тандемного ускорителя с кроссовером на перезарядной
мишени может бьггь определен на оснований теории аналитического
яредставлення ионно-оптических алементов [2], по формуле

где п — 15 мм - внутренний радиус злектродов ускорительной трубки;
ге = 5 мм - внутренний радиус перезарядной мишени;
L = 4 м - длина низкознергетичной секции ускорительной трубки;

J?in= 0.02 МзВ - знергия тшжекщш ионов в у скорите ль;

Ем- 1 + 5 МзВ - знергия лонов после ускорения в низкоанергетич-
ной ускорительной трубке.

Подставляя в уравнение (1) приведенньїе вьшіе значення для
тандемного ускорителя ЗГП-10К, получаем параметрьі аксептанса для
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низкознергетичной ускорительной части, представленньїе в таблице, ь
зависмости от изменения знергии ионов.

Знершя ионов

Ем (МзВ)
Аксептанс
у\ (я мм мрад МзВ1 '3)

10

2

13.7

3

16.5

4

19

5

21

На оснований прігведекнтлх ре^льтатов можно увидеть. что аксеп-
т.-щс кизкознергетичной у~корихедьной трубки больше змргтанса лучка.
получаемого из. источника иоков. Из УТОГО можно заключить, чи. '.спи
ионно-оптическая система инжектора способна сформз':;оваг)> ко »6хи «н
MVK> формл' пучка в ссютветствии с им<-лощимся аксептансом, весі̂  пучок
СМОЖЄТ ПрОЙТИ 4t'pC3 НИЗКОЗНСрІ СТИЧНУЮ Трубку И ИереЗарЯДНУЮ МИШСНі)

уокорителя.
Для фор>офования пучка в инжекторе тандема с нз'жньїм змиттан-

сим разработана структурнзя схема, представ л енна я на р и с і , Первяя (2)
И ВТОраЯ {6) ОДІІНОЧНЬІе ЗЛеКТрОСТаТИЧеСКИе ЛИНЗЬІ С регуЛіірОВКОЙ ІЮТсН-

uiia-ia 0 -f- 20 кВ служат дг.л фокусировки пучка на диафрагме прерьшате-
ля (4.) и на входном соїласующем устройстве ускорительной трубки (8)
соотт;етственно. Система согласования пучка с ускорительной трубкой вьі
по.іяена в виде злект])остагической линзьі с потенциалом четвертого
іЛгктрода -трубки. Управление пучком осущетвляетея при помощи кор-
іі-.-иторов: nept-д группировахелем (3) и, с возмоя;ностью тгзралле..іг.»ого
пергноса пучка, перед ускорительной трубкой (7). Общая д:шна тракта
їінжгктора до входа в ускорнтельную трубку равна 2.1м. Низкознергетич-
ная ускорктельнаЯ трубка (9) состоит из ДВУХ секций длинной іто 2 м
кажлая. Псрезарндная МІІШСКЬ нагчодитея под вьісоковольткььч З.,ЧКІ,К,

лом длиной 1.2 м на расетоянии 0.65 м от вьгхода из низкознергетичной
т]іубі;и. Внутренний диаметр перезарядной >ОІШЄШІ 10 MM.flO).

___В В І

0 © © © © ^'f'^U
Рис. 1.

Для моделирования динамики пучка испо.тьзовалась программа
OPTIC ІІ^представляющая собой написанную на ЯЗЬІКР приграмлрования
FORTRAN yнltБepcaльн^^o ітрограм?-п- для разработки и настройки ;шнии
транспортировки пучка в злектростатическом ускорителе [4].
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Лннм 1 Лммза 2 Сотяасуюамя НимоммргегиХма* гвхор«т*дм<« . Псрезарядная
-мива ЧЄН**»_ . мимит.

Рис. 2. 0ги6*ющие пучка'Н" (14 к»В) от источника до перезарядной
иишени при Лотекцизлах кторой АЙНЗЬІ - І8 (А), 16 (В) и 14 fC) кЕ
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Ллма 1 Лмніа 2 Сомасуюи»* Низковнеогетичная ускорительна Перезарадиая
лимза трубка мішень

Рис. З,. Огибатощке пуіка^Н' (IS кгВ) в от истрчнкка до перезаряДнсй ЛШІІ»'.

•чи при потенди.алзх ка втясоховодьтнон електроде - 3 (Лі- 4 (Ві ;і 5 ' С 1 \\?!-
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Л- Огибаюя;ая пучка ионов Н при прохождении ионно-оптичєского тракта
инжектора м ускорительньїх трубок ускорителя ЗГП-10К.
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На рис. 2 прелстаглекьг опібающие пучка ионов Н с знергхей кн-
ж е к ш т 13 КУВ яри прохо/г,і.;ни:іі .тини;: тр:,испортировки от истсчнкка де
перезарядися МИШЄКЛІ при •\'t...r.!4ifbix погекцкр.іах второ": .хлнзьт ~!8 (А),
16 (В) и 14 (С) кБ t потенд.и:;л. ка конд\'ктс_ре 5 MB). Как БИДНО КЗ ркг.Г
кроссовер пучка с увелкч'лшем оидьі лшгзм неремещается ко вхолу уско-
ритеяьной трубгаї и меняет СВОІЇ рл^-гер на ттерсзарялной мкиїенк.

На рис. З показань! огабаюіциє лучка Я с знергией икжекции
18 кзВ при изменешш потеншіала -соцуук~о-. v З (А). 4 (В) и 5 (С.) MB, C
увеличением гготеігцлала ксіщуїсторя увелігчиваегся сила ссгласующей
.тинзьі. ко>шенсир\.іоиіей воадействие ш:ода гскорительной трубки.. При
зтом узеличивается разм-;р ич'чка н;\ пхпдс в ускорительную тр^бк»" и
кроссовер на перезаряднсіі мкітси1. •.л.'човн.тся уже. Ознаки в о в:-ех слу-
ЧаЯХ ПУЧОК ПОЛКО^МО ПРО 4 ^ЛИГ Ч ^ п е ? R-"*-. '"-"[ертурЬІ ."ПІН1 •"!•: : .,: »Ч"Тмг. і .•

JOBKII пучка ингксктсра. .'скорите.іьт-.:. :р-"'>ок и ПОЛНОСЇЬЇЄ iius.v;;:^!" ;;a
перезарддтто ••'..сакісь диаметром 10 м\

На осмосаіяїіі молелироваїп'.я можно з.ік:гючить. что г.язраОста:іиая
•••хема ВП.ОЛКЄ т-'ловл':ітворяет требоваїпіям к транспсртировке пучка ионов в
гіюкекторе ус::орителя и псшоляет псчт^-пігь необходиміле цараметтж
п^іка на переларяліюн МІШЇЄШІ.

На рис. 4 показана опїбаюшая пучка протонов с- ^Ht-pn-ieii инжекцик
\'6 :WD и при потснпяале КОНЛ '̂КГОРГ'. 5 MB зо всей ускоряющж трубке и
"/частке лреііфа ло ві̂ осола из такле>шого ускорителя.

Поелелуюш^е совсриіенстзсвание ст]5УКтурЬі монно-оппгческогс
гпаіста танлопїого гскоріїгсля ЗГП-10К б'/л^т осуществляться с использ:1-
занием noorpa>r>tbr лля MCVU т!?рсрашія ліь'іамики пучі:а. разрабатьіваемой
оовмесгно с шак'.'ль.тотом г;;г.^ернгтикп КЇЧ-^СКОГО госуларств'. ІЇНОГО уни-
;епситета [S]. Зта лрограммз основьо-'ч-тг'я на точном описаний возлейст-
Таії іЛК.ЧСНТОБ СИСТСГ7)І ТраНСЛОрТИРОВКИ На ПУЧОК ПОИ ЛОМОЩ5Ї СЛОЖНЬП

ф х уравні-ний. В програ.̂ ме: имоятся возможносгь олтк-

>шзацки зсех параметрсв стоуктурьг .'ія.шрующ^йся ка метоле практичес-
.-:сл устончлзости .
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THE EFFECT OF INTERACTION BETWEEN IMPURITIES ON
EVOLUTION OF PROFILES OF IMPURITY DISTRIBUTION

S.V.Porliriev, V.I.Sugakov

Assume that an inhomcgeneous one-dimensional profile of impurities in a crystal ir
created by an external source. Such profile can be created in the bulk of the crystal by
irradiation with an ion beam or on the surface of the crystal by atom sputtering by using
planar screens, In the last case, if atoms do not penetrate into the crystal, they form ov
the surface a one-dimensional profile of impurity concentration, which evolves in time.
This work aa devoted to elucidation of the effect of interaction on the dynamics of the
profile of impurity concentration.

We consider a crystal in which a unit cell contain one position for an interstitial.
Denote by Pn the probability that an imbedded atom occupies a unit cell with the radiuF-
vector n . The function Pn satisfies the following kinetic equation

Щ = E W^P«{I - pn) - w^,pn(i - pn,), (r>

where Wn,n' is the probability of atom transition from a cell n to a cell n'.

We assume that <*u atom can move only to the closest neighbour interstitial sites.
The transition probability between n and n + a sites, where a is the lattice period, is
determined by the Arrenius law

where Vjf^j — Vn is the height of a barrier, кв ів the ВоНвтаіл constant, ї'Д^/ч and Vti

denote the atom energy at the top of a bamer and,in bottom of the well, respectively
Here, n + a/2 means that a point is at the top of a barrier bat not necessarily detennmee
its spatial location. V£+aj7 and Vn depend on the distribution of impurities. We assume,
on the distance of a single hop,that the change of the value V^+at? auc^ Kt u much lower
than kgT. Then, after certain transforms, we have
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where і ) = a2W0exp(-»[Fc - Vor (Va{-iV) -V(

sad, K(0) and V? are roefficieaig of a power series їй к of energy of inierac&ion of

The first term ж braces ia the right^haad eide of eq.(3) ie the standard term of a

diffusion equation v-Aih tJiffusiou coefficient 'dependent «m impurity -сстсепіг&ііоза. Dae

to the interaction, an effective diffusion coefficient !?«// tends to D(l + (1 — P)).

Owing to the' batcraction, fiie effective diftasioa coefficient raay chaage iJss :л«й s>t

certain unpnniy conc«ntratioHr asd then ascendiag diffusion should ОССЇІГ. ТЬє кфоя

where D*.ff ™*--0 is the region of system instability with respect to the deca:v,

Лз із kaowr* from the elasticity theory the second term in braces in the right-hand side

:ї eq.t 3), describes the change ід the energy of the system due to spatial dispersion in the

case of an mbomogeueous impurity distribution [4]. It accounts for the contribution of

in mteracsion.more short-range than the interaction that contributes into V(0). Account

•я '.hia term is necesssacy to describe the strnctures- which can appear at high impurity

concemratioa as і —*• oo. ід psrtictiiax, it describes the shape of the transitional region

jetween phases. There is almost no information about the value of 0 and, therefore, we

fss&rd it as a theory parasaeter.

Sous won (3) was solved uumericaiiy. The initial distribution of an impurity profile

•?as taken ш the form

(6)

There are several couceniratioE vaiiies at which the character of the solution changes

significantly. We call them 'critical concentrations'. These values may be deterxiiiaed

Trom the condition D^g — 0.

We consider the case when, at large distances, the attraction between impurities

prevails (a: < 0) and, the repulsion at short distances plays the major role (0 > 0). Then

equation i?gjj-— 0 wiH have two roote.

I/a (?)

Depending on the initial form of the profile, dynamics of diffusion has three cases:

» The maximum of initial distribution lies l&wer than the first (smallest) critical

concentration Pj.

* The maximum of initial distribution lies between Pi and Pj.

* The rrmviinrmm of initial distribution is above РЇ.

1Q0
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РЕЯАНСАЩ АНГАРШШЕСКОГО ОСЩНЛНТОРА,
ЮАШЮИСТВУЩЕГО С ТЕРМОСТАТОМ И

О.Я.Верцщушіа, В.Н.Пашювш

ВВЕДЕНИЕ.

Знание заселенности квантовой подсисгемьі, взаима^йствуїощей со

средой в внешним полем необходимо для многих задач, в частаоста, при

расчете дифузйи примесното атома или диссоциации мноіоатомки - чекул

газов. При условии слабой связи с окружением такая подсистема >л><:ош'•;•;

моделируется кваитовьоч нелинейньгм осциллятором. Ирй р̂ с< *?*?т

заселенностя снщиллятора в таких моделях ранее проводилось разложение

по слабой ангармоничности гютенциала [1,2,4] и учитьівались переходи

только между соседними уровнями {3J. Такой подход несправедлив для

аег\убоких потенциальльїх ям с небольшим числом уровней. Для подооншх

подсистем ангармонизм уже не является малой величиной, и необходимо

учитьівать переходи мєжду произвольньїми уровнями (дале*?

многоквантовьіе переходи). В зтой работе расачотрим лаантовьій

•інгармонический осциллятор, возбуждаемьш монохроматической внепіней

ізілой, и слабо взаимодействующий с термостатом фононов и ггой силой.

Полупим » проанализируем уравнение для заселенности такой системи в

>ависимости от шггенсивности и частоти внешней сили.

ВЬІВОД ОСНОВНОГО УРАВНЕНИЯ.

Рассмотрим систему состоящую из термостата и осдиллятора,

взаимодеиствующего с внешней силой. Матрица плотности а тпкой г-исгемьі

может бьггь найдена из уравнения Лиувиля

at in

где H9*H? + Hs • гвмяАЬїониан системи осциллятор-*термоста

Нт = ̂  Лв>, 6S*6. - описьшает термостат в гармоническом приближеїіни, d

Я„='У) ^я^Д, • знергия осциллятора в представлений операторов рождения

и уничтожеижя состоянин а\,ая\ Нш = ]Г У„\Ь* +Ьг)х - соответовус. кзаи-

модействіїю осциллятора с термостатом в линейном приближении ГІО
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смещению атомов, где Vxf -постоянная взаимодействия, а х - ^Г , xnJi а*а„. -

оператор координати осіщіляторо; слагаемое V{t) = -f(t)x • описьгвает взаимо-

действие с классической внеяшней силой f{t)~fl2{e'at+e''a').

Переписав зто уравнение в интєгральмой форме в представлений

взаимодейсгаия a- e'Hotbe'lH°' мьі оборвем разложение в ряд по малому

взаимодейсгвию Йш. ограничившись членами второго порядка малости. Ма-

трицу плотносги осциллятора o(t) найдем из соотношения p(t) = SpT{a). Для

зтого усреднігм полученное уравнение для а по переменньїм термосгатв. За-

селенность Vj. уровіія k осциллятора - зто диагональная компонента матри-

ць! плотносги pkJl усрсднонная по бь;стрьім колебаниям виешней сильї

Проматрируем иолученное раиее уравяение для р. Внешняя сич.1.

входит в уравнение для ркк совместно с недиагональньім компонентами Р-,_,.,.

Систему уравнений для диагональньсс компонент матрицьі плотносп.

удается замкнуть если, в часгности, при решении матричного уравненмгя д\я

недиаго-нальньос компонент, провести разложение по слабому

взаимодейсгвию с f(t) и ограііігчкться членами порядка /7.

Таким образом Гмла получєна система кинетических упевнений

заселенности уровней осциллятора

Здесь сумма по уровням І соответствует учету 1 - квантових переходов

связана с отказом от приближення слабой

нелинейности потенциала. Из структурьі кинети- к-і-і •

ческого уравнения видно, что коеффицнентьі Ькі и \ п

к,1
Ь

ahJ - спределяют вероятностн переходов между

уровнями \к-і)~>\к) и \к + !)->\к) соответствешю, а

ск = 2] {bkHi + ак~іі) - вероятность ухода с уровня \к).

Вклад в вероятность переходов между уровнями дают:

1. Взаимодейсгкпе с термостатом:

Вероятности переходов равньї b^J = n(u}kJc.l)Tk'1 и аі/ -\п(й)к+ц)-і•і\Ткн1 (4)
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здесь g(a>) • плотность состояний термостата

2. Взанмодейетвие с ваешней силой;

резонанснне части вероятностей переходи

- аи~1:

здесь . у ^ = і(с^ + Су) - уширєние переходов \k)*±\k') связашіоє

ецвием с термостатом фононов. - ;

АНАЛІ-ІЗ СТАЦИОНА.РНОГО РЕШЕНИЯ'КИНЕТЙЧЕСКбГО.УРАВНЕНИЯ,

Для того, чггобн найти установившеєся в подсистеме раоїределенме

заселеностей, рассмотрим стационарное решение уравнения (3):

І • • • . • • / • . '

Анализ уравнения (6) іїозволяет еделать вьіводн

L В сіучае малой внешней сильї і , когда преобладают яереходьі кз~за

взаимодегіствия с термостаток с&,ЬС/»а^\Ьк/ решение представляє*? собой

распределение Больцмана ьк - аЕхр{-~ £к]кТ), что обусловлецо термодинамй-

пескими соотношендами для коефіїциентов перєхода c£flijb1-* - Expihoij.,-/кТ\

2. Когда доминирует взаимодействие с внешней силой ак/,bK/ »cd'-!bj'' то

решеннем является. равная заселенность всех N уровней vr - \fN , вс^ед-

ствие равенства вероятностей переходов \к -1) <-» \к) Ь^ - ак

}-'ц,

3. Вели частота внешней сильї близка к. собственной частоте осціїллятора

Q K © U , , ' T O верозггаость переходок ]А')Ч->]Аг*) сильно возрастает ввиду резо-

нансной зависнмости скоростей перєхода Ьк/., а^К При резонансном воз-

буяд^ешхи осциллятора для существенного засє-\ения верхнях уровней

требуютея меньшие интенсивносги полей. Виигрьпп в интенсивносга

обратно проіїорционален термостатному уширєнїпо уровней у ^к'.

4. При резонансном возбуждейии переходов •|0}-%jAr), в слабьгх полях

заселешїость всех. урсвіїей, начйная с \к) возрастает в Ехр(£к/кТ)/(к + ї) раз.

5. Уравнение д.\я заселенности уровнєй осциллятора (6) • а-на.\итичесаш не

решаетезз и анализировалось численно для 10-20 ~ уровневого осциллятора с
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1 Ь 6 ІЕ<7 IE+S •£- -ІС IE '

модельним потенциалом Морзе, характерним СИЛЬНОЙ нелинейносгью.

Частота иерехода |0}~»jl) «Зьіла вибрана шо = 0.1 еВ, при глубине ямн 0.5 еВ.

Спектр термостата п^Ьїнимается

Дебаевским с вер-хней границей 2

еВ. Уширение уровней

осциллятора обуслов-леное

взаимодейтвиєм с термо-статом

било параметром в интер-вале

(0.00Ь0.1)<в0. Для очень слабьіх и

очень сильних полей решенне

совпадает с термо-динамичесісйм

и равномерньїм распределением

соответственно. Показано, что

учет многокван-тових переходов

существенен при промежуточньіх

внешннх полях. Учет много-

квантовьіх переходов позволяет

снизить порог по интенсивности

возб\^ждения верхнїсс уровней

осциллятора (Рис 1). Рассчетьі

подтверждаюг ожидаемое сзільное

повьипение заселекности верхних

уровней осциллятора при мальог

интенсивностях полей на частоте

многоквантовьгх резонансов (Рис.21

и предсказьгвают возможность по-

явлення инверсной заселенности

для уровней, находящихся между

резонансно возбуждаемьіми уров-

нями в промежуточной области

интенсивностей.

Рис. !• Одно- и тюгоквашповне переходи на
часто те первого резонанса Л—ш0 ,,

Population

1Е-1-
1Е-2-
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1 ЬЙ •

1Є-9І .._

ІЄ-10-j S

1Е-

...Л. 1

• 1 1 1
•12-j-r-r-r-

... . Л.

Frequence

0.100 0300

і"!* 2. Много кваігаювьіс перєхот.і для проме
ЖУЬІОЧИМХ интенсивностей нахачка (1-Ю7).
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•...•/ д о ш д ж ш я СТРУКТУР в ІШЮОВАНИХ

: ' • - ' • • • • • ' . . Ш Е Р О І

:••••• • ^ » В ; К у к с е н о к
}
, : 0 . В » Ш й Е О Б й ь к ш й
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Останнім часом виник еправшій . б:щ .* : v ,'доояідаеші
РК-ежстем .завдякивеликим, перспектйвш. .їх

жодальшога .використання як систем відображення інформації. Перга
щ все .'• це відноситься до • РБЬО v

 ;
 (polimep

 :
 dispfcreed-

;
 liquid

crystals)., в яких •"рідкий; кристал (Ж) дасперровашій.в • пояшері
у йетлшді сфе.ришпо: включень. Проте, нещсздавно були створені
Ш С Ф Є Ш Е LCDP 11,2};, які являють ообйи полімерні вшшчення в РК»
і с, таким ЧЕШСМ, інвертованими відносно Ш Ш „

\ В даній роботі розраховується розподіл директора в
немашичному РК навколо сферичного включення (СВ)„ яке
намагається зоріентзгвати директор нормально до своєї поверхні.

. .;•• В топологічної точки зорі* для поля. директора & можливі
два чшш. структур навколо СВЇ' їжак, обмежений петлею з
даеклінації сили -"-.1/2" (мал^а).. і .. слабодеформована структура

типу (малцб ). .' '.

\ \ \ 1 f ' I I I

\ w
 l
 і і її

v и V; /•/. /\ v, \

•; "; •':•'- .: Можливі структури поля'директора навколо СВ; '.
а) їжак s дисклінаційною петлею, б) слабодеформована структура.
Н

л
~ радіус петлі, і»_- радіус СВ.

• - ' . • • • . 1 0 8



Повна енергія системі Р складається s кількох доданків:
Р є ?.£,+ р&+ р + ? в . -Енергія Франка ирушнх дм^рмаціи Р^,
роафмшуетьоя в одамешотантнсіїу наближенні дай об'ємної
чаетжет з врахуванням дивергентних членів:

ІsІ

R, K 1 3 , Kĝ  - відіювідаі консіашя пружності.
Для енергії зчеплення на поверхні СВ використовусться

формули Рапіні

Г 2
| 1 s in ( Р(г.в) - Є ) d£ 7

де W - поверхнева густина енергії зчеплення, р(г,в) - кут
відхилення поля директора від однорідного стану.

Якщо СВ має електричний заряд q чи якщо прикладене
зовнідас електричне поле з напруженістю E

Q
, то відповідні

Додаюся в лінійному наближенні по анізотропії діелектричної
проникності t

Q
 матимуть вигляд

М 2 Г -L 2
Q 8 J

Г
І

—n •

•n~J
тут £|( - повздовзшя компонента діелектричної проникності.

1.У випадку сильних деформацій розрахунки проводились
прямим варіаційним методом за допомогою функції, якь якісно
відтворює поле директора поблизу їжака з диеклінанДлною петлею

• R
2
* *

2

П = Є - і

де R - радіус петлі дисісЕІнації. Розрахунки на цій функції дали
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такі вирази для доданків у вільній енергії:

8 « г_ ( X + К,-. - К.,./ + 0(
г
-),

Я W ї»
 r
 R + !*_

 л 5
 о

 0

Р
е
 = — p

s
 - in| -

в
і І. З R' + г; ) ( ̂  - rf 1

+ 2 R r
s
 ( З R* - г* ) j,

1

3 Г
64

тут а - радіус ядра диоклінаційної петлі,Е - його енергія.

Мінімізація вільної енергії ( ̂ - = 0 ) дає рівноважний

радіус дисклінаційноі петлі R
c)
, причому петля виникає за умови

R > v . Коли СВ незарядкене, то при відсутності зовнішнього
С 5

поля ця умова зводиться до

W г
е
 > | <3 К + К

1 3
 - 2 К2

4
) •

Для зарядженого СВ з неоріентуючою поверхне?; •; W =
 v
, ; при

відсутності зовнішнього поля умова існування дисклінаційноі

петлі в РК s додатньою діелектричною анізотропією мас вигляд

32 £|((3 К + К 1 3
 - 2

Цікаво, що в обох випадках .важливу роль Б структурі

директора грає лінійна комбінація констант пружності, в яку

поверхневі константи К
1 3
 і К

2 4
 входять нарівні з об'ємною

П О



константою К. Отже, при вивченні таких систем поверхневими
членами нехтувати не можна.

В загальному випадку збільшення величини заряду СВ чи
енергії зчеплення на його поверхні призводить до росту радіуса
дисклінаційної петлі, і,навпаки, збільшення зовнішнього елек-
тричного поля зумовлює зменшення радіуса дисклінаційної петлі і
при певному значенні поля петля зникає, тобто фактично маємо
фазовий перехід до слабодеформованої структури.

2. При малій величині заряду СВ чи малій енергії зчеплення
реалізується елабодеформована структура. В цьому випадку
відхилення директора р(г,8) вважаються малими і знаходяться як
розв'язки лінеаризованого рівняння рівноваги у вигляді.

Мінімуму вільної енергії відповідає структура, в якій всі

коефіцієнти розкладу рівні нулю, окрім С|!

16
 * R4 w + v 4

/
 4

1
 2 ЕЗ Я (8 K + 7 K

1 3
 + 8 ^ д )

 +
.

є
а

г
в

Видно, що і в цьому випадку заряд СВ і поверхневе

взаємодія стимулюють деформацію поля директора.
Таким чином, в нематику навколо СВ з нормальними гранич-

ними умовами можливе'утворення двох структур: їжак з дискліна-
ційною петлею і бездефектна елабодеформована структура. Яка
саме Структура буде утворюватись, залекить від внутрішніх пара-
метрів ( радіуса СВ, енергії зчеплення W, пружних констант К..)
1 зовнішніх умов (наведеного заряду q, прикладеного електрич-
ного поля E

Q
) . Слід відзначити, що перехід мік цими структурами

повинен суттєво змінювати світлорозсіяння системи.

1. R.Eidenschink, W.H.de Jeu. Electronics Lettera, T.27, N 13,
p. 1195-1196.

2. G.Guba, Yu.Reznlkov, N.Lopukhovloh, V.Ogenko, V.Reshetnyak,
O.Yaroshchuk. Mol.Ciys«biquid Crys., 1994; V.252, p.303-309.
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ПЕРЕБУДОВА АЕРЙКОСОВСЬКИК ВИХОРІВ В НАДПРОВІДЕЖАХ

З НАДГРАТКОЮ ПОР

О.М.Шевцова, С.В.Шияновськйй

Найбільш яскравою особливістю надцровіднихів II роду є

утворення ґратки збрикосовоьких вихорів при магнітних: долях и±ж

першим Я • і другим К критичними полями [1). В даному діапаяо-

ні "магнітних полів критичний струм визначається силою нініклу,

обумовленого взаємодією вихорів з дефектами. Очевидно, що ІЇІНІІІГ

резонансно зростає, коли дефекти є впорядкованши і період

дефектної структури співпадає з періодом вихрової ґратки (ВГ),

При певних 'умовах опромінювання в металах утворюються

трьохмірні впорядковані структури - надгратки пор (НП), які

повторюють симетрію кристалічної ґратки [2].

В однорідному надпровіднику II роду змішаний стан характе-

ризується правильною ВГ з гексагональною симетрією, але енергія

ВГ незначно змінюється із зміною симетрії (наприклад, ?.% прії

переході від квадратної до гексагональної структури). Тому метою

даної роботи є дослідження структурно фазових переходів в

гратці абрикосовських вихорів.

В пористому надпровіднику вихори притягуються до пор і

вільна енергія може бути представлена у вигляді.
» -»

L ^ ід « ік Г *
 В Н

1 L
ij ik

Взаємодію вихорів з хорошою точністю мокна описати в рамкам

лондонівського наближення при H
rti
s н І ХН^, а енергію піннікгу

S^J, яка описує взаємодію пори радіуса R (R ^ §) з вихорем,

представимо у вигляді гаусівської функі-ії з шириною І. Оскільки

ми розглядаємо надпровідники II роду, для яких Х/£ >> 1, то

потенціал пінінгу можна вважати короткодіючим. Конкуренція двох

типів взаємодії (притягування і відштовхування) обумовлює ту

різноманітність фазових переходів І і II роду, які будуть

розглянуті нижче.

ПЕРЕБУДОВІ ВИХРОВОЇ ҐРАТКИ ІЗ ГЕКСАГОНАЛЬНОЇ В КВАДРАТНУ

Розглянемо процес взаємодії ВГ з НП кубічної симетрії з

періодом d, коли магнії тне поле напрямлене вздовж однієї з голов
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них осей кристала, в площині, перпендикулярній магнітному полю,

порі утворюють квадратну гратку з періодом D. ОЧЄЬІІДНО, ЩО

найбільш сприятлива можливість перебудови ВГ із трикутної Б

квадратну виникає, коли період ВГ співпадає з періодом НП і всі

вихори розміщені на порах.. Для трикутної (а = л) та квадратної

(а •= о) ґраток вільна енергія.

v \ і <*ог
п)
'-

 A S
«
 f w

«j''
 (2)

2 ? 2 ^ '
де У = ї7(Ф /8я X )V, магнітні поля приведені Б ОДИНИЦЯХ

о 3 °
Ф

0
/(2яХ ), :п -- поверхнева густина вихорів, А = 4R /'З £*~ d) -

амплітуда рзисчодії вихор-дефект, W(a> = Г К
Л
(р /\) - енергія

взаємодії" одної- вихора з ІПШП?ДЇ. V
v d
- усереднене значення

енергії взаємодії вихор-пора (S, ~" (£/D) /П 1 S - 1).

Із умови рівності БІЛЬШІЇ енергій ? и 'ІР визначимо неявну

залежність Х/Л) (мал. ). Видко, що при А < А ̂  енергія

трикутної ґратки менша квадратної при всіх злачоїшях магаітног^.

поля. При А > А , квадратна ВГ характеризується менпаш

значенням enf-ргії, ніж тріїкутна в діапазоні магнітних поліг

К"'. ж < ?Г. Крім того, в даному інтервалі магнітних лелії ь
А А

квадратній гратці можлива генерація додаткових ВИХОГ-ІІ: и'іс

вакансіЯ, яка може виявитесь більш енергетичне' ВИГІ/ЇД
!
,-Ю НЬ

відміну від аналогічної ситуації в бездефектному надлроЕІДіїику.
h-xvi birlXi'Vioj I-J ' і-м і і і і

а) Додаткові вихори

Додатковий вихор моке бути розміщений 2 способами і^ал.

1) в центрі елементарної коміртст»., 2) зсуваючи один is ОСІІОВІЇІЇЇ

вихорів з положення рівноваги і утворююча разом з ким "гантолю",

Поведінка системи буде визначатись співвідношенням величин

Ж* і К
ж
 . # . (мал. ), оскільки буде виникати структура, якь

А 1 2
Хар5КТЄрї:£.уСТЬСЯ МЄКІІПШ З Н Й Ч Є Ш І Я М КРИТИЧНОГО ПОЛЯ, ТаКІШ ЧиііОМ,

при A
m
^

n
 < А < Ар буде спостерігатись фазовий перехід І роду it

квадратної ВГ в трикутну. При А
2
 £ А *• А

1
 в квадратній ВГ буде

виникати гантелеподібна структура, а при А > А. - структура з

додатковим вихорем в центрі елементарної комірки. На відміну від

переходу із квадратної в трикутну гратку, утворення структур s

додатковими вихорами є фазовим переходом II роду, аналогічних:

переходу при V. - К .
с 1

І ІЗ



H

1-18 -

D/\=5

1.16
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"mln
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©
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fx) (x) Гх) (7) (x)

'£/ © © © ®
© © c © ©

у
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Залежність кщтичшії по.м'іь зміни структури від
амплітуди виюр-дефект: Н - перехід ь гексагональну гратку, Н -

Л v

генерація вакансії в квадратній гратці, II (1=1,2) - генерація
4 * '

додаткового вихора: 1) в центрі комірки: 2) утворення "гантелі".

б) Вакансії

При Я < К пониження вільної енергії можливе шляхом ство-

рення вакансій. Аналогічно, як і для міжвузельїгах виборів, існує
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критичне значення амплітуди взаємодії вихор-дефєкт і , вище яко-
го енергетично вигідно утворення вакансій- Як видно із мал.,
залежність Я_(А) є лінійною при будь-яких значеннях амплітуди
взаємодії, оскільки зсув вихоріь такій системі є незначним і
енергія релаксації мала. В даному випадку створення
гантелеподібної конструкції виявилось термодинамічно невигідним.

При дальшому відхиленні магнітного поля від випадку повної
опіввимірнооті необхідно враховувати взаємодію утворених вихорів
чи вакансій.

СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ВИХРОВОЇ ҐРАТКИ
Нехай густина вихорів менша густини дефектів. Оскільки

енергія релаксації при утворенні вакансій незначна, то вихори
можна розглядати закріпленими на порах. Очевидно, що першим
критичним полем буде величина

При 3? > #£.j вихори .удуть утворювати ґратки з різними
густинами вихорів. Із розрахунків випливає, що структури з
густинами n /N і (N-n )/N є дзеркально симетричними в інтервалі
магнітних полів від К*^ до #

у
., Тому достатньо розглянути

інтервал [#£-!• #£]» причому поблизу Ж^ = ( Я^-f K
v
)/2 буде

реалізуватись гр-атка з половинним заповненням.

При дальшому зменшенні магнітного поля виникає фаза &
густиною 1/4, яка може існувати в двох конфігураціях: квадратній
та псевдогексагональній, причому енергія псевдогексагональної
виявляється меншою. Аналогічна ситуація реалізується для фази з
густиною 1/6, для якої поевдогеке&гональна "конфігурація більш
вигідна, ніж прямокутна. В діапазоні магнітних полів, коли
густина вихорів стає меншою, ніж 1/6, енергія взаємодії вихорів
буде мала і дальший розрахунок структур виявляється недоцільним,
оскільки інтервал існування відпов:ідних фаз є дуже вузький, а
при ненульових- температурах буде спостерігатись невпорядкована
структура вихорів, локалізованих на порах [ЗІ.

1. Абрикосов А.А. Основи теорш металлов. М.: Наука, 1987. Ь20 с.

2. Evans J.H. Nature. 1971. v.229, N 5284. p.403.
3- Nelson D.R. Phye.Rev.Lett. 1988, v.60, N 19, p.1973-1976.
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КРИСТАЛІЧНЕ МЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ В. СИСТЕМАХ 3. '

: . ВАШИМИ ІОНАШ ФЕРМ ІОНАМИ Cei l , ЩАЇ^, СЄ3АІ

О.А.Василькевич 8 П.Г.„• 1-ваницький, - В. і.Ся їсенко., L 0. Корж,

В.Ї-.Кротенко, О.Н.Майстренко

Деякі а сполуі на основі 4$~ і Sf-едемейтів не мають аналогів оа
своїми фізичними властивостями І розглядаються в останні-роки-: як
принципово '•.••новий .клас металічних сполук, Це так звані СЇСТЗМЖ о
важкими фершонами (СВФ). їх унікальні зластквості фср: jyir?тьсг,
головним чином, сильною взаємодією f-елєктронів з едектродаіж про-
відності (s-f - воаємоділ) і кристалічним електричним пояєм (КЕП).
Перший тип взаємодії f-електронїв приводить до оростання густини
електронних станів на рівні Фермі в 100-1000 разів. Аналогічним чином
в даній області енергій відбувається' і ріст ефективної маси електронів
провідності (ЄН). Тобто на рівні Фермі виникають квазічастинки -
"важкі ферміони", маса яких перевищує масу вільного електрона в 100-
1000 раоів. Слід відзначити, що ріст ефективної маси ЕП пов'язаний
в кокдовсьжими флюктуаціямж спіна (КФС), які також' приводить до
компенсації ефектжьноі'о магнітного момента 4f(5f)-ioHa. У св'аояу в
дим деякі СВФ втрачають вдатність до магнітного-впорядкуванна.

Значного міроіо на нкоькотемпературні властивості СВФ впливає
воаємодія f-едектронів. в КЕЇЇ, в -результаті якої основний муяьтиплет
4f(5f)-ioHa роощеїжюється на ряд рівнів. Ступінь зняття виродження
і величина розщеплення залежать від симетрії та інтенсивності КЕЇЇ
в точці розміщення 4f(5f)-ioHa. Таж, в КЕЇЇ гексагональної та орто-
ромбічної симетрії основнир •мультипяет 2І^/2 ^ О І І а С^3"1" розщеплю-
ється на три дублети відповідно Г7,Г§»Г9 та Гб1,Г52»Г5з- У першому
випадку можливі два, а в другому - три переходи.

У дій роботі подані результати досліджень ефектів КЕП мето-
дом непружного розсіяння нейтронів (НРН) у трьох СВФ на основі
церію. Перші дві СВФ (СеАІ,Се3А/п) належать до сполук з орто-
ромбічною, а третя (СєзАЇ) з гексагоназіьною • точковими групами си-
метрії рідхооемельного (РЗ) іона.'Експерименти по НРН проводилися
на багатодетекторному сяєнтрометрі за часом прольоту [1] 5 встановле-
ному на горизонтальному каналі атомного реактора БВР-М ІЯД НАН
України. Оскільки в спектрах НРН на сполуках церію окрім розсіян-
ня нейтронів на 4і-електронах, яке цікавить нас, присутнє також і
розсіяння на фононах, то для їх коректного розділення сііеЕтри вн-
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вчадися у велілому інтервалі кутів (25-101") при двох температурах
ораожа: 100 і 3GGK. Де того ж додатково в аналогічних умовах дослід-
жувалися спектри НЇРН на ззоструктурних спонуках Ьа-цАіу. У La» sx
відомо, М-оболонжа пусТа, тому спектри НРН на цих сполуках несуть
'інформацію, головним чином, про фононні стани»

Анашо експериментальної інформації проводився в рамках фено-
менологічної теорії КЕП, «згідно о якою гаміпьтоніан КБП можна пред-
ставити у вигляді

де Of- - еквівалентні оператори Стівєнса> Bf- - феноменологічні па-
раметрі?: KEIL Оператори Стівенса протабуяьовані для всіх значень
повного мвмента J, властивих РЗ-екементам. Параметри КБП вивка-
чаються о нейтронних сяектрізз. Длж орторомбічної точкової групи си-
метрії іона Се 3 + (J=5/2) індекси 1=2,4; т=0,2,4. Для гексагональної
точжової групи сюїетрії 1=2,4; ПЇ=0. Отже, в першому випадку вжона-
ченню підлягають п'ять параметрів КЕЇЇ, в другому - тільки два.

Подвійний диференціальний перєріо парамагнітного роосїякня ней-
тронів у дипольному наближенні вивначався оа ввраоом

Еад^Л,). (2)

Тут є ~ ЕП — Вії Ей І ЕІ - енергії падаючого' і ровсіяного нейтронів
відповідно; Зі - інтенсивність, а Р{(є,7і) - спектральна функція ква-
оіпружної лінії; 7f ' ^ півпшрина. ^КЕП - подвійний диференціаяькші
перері», обумовлений §,-1 - воаємодіею, і являє собою набір піків, поло-
ження зхшх. вбігається о енергіями дозволених дипольних переходів.
Процедура роорахуніів <хКЕП детально описана в [2]. Спектральна.
функція Рі апроксимувалася лоренціаном, тоді як спектральна фзігкціг
недружних переходів (вона входить у вираз для ^"КЕП) подавалз,с£ у
вкгдядї гаусіана, .

Параметри КБП, півширинж спежтралїиих функцій кепружнкх і
квазіпружних ліній» а також В і вноначалися шляхом мініміоації середньо-
жвадратичного відхилення теоретичного спектра (2) від експеримен-
тального. При цьому виявилось, що оадовільнений вбіг обох спеїтрів
для СеАІ і СЄЗАІЛІ) досягається, вже при к=1 в формулі (2), тоді яж
для. Се3АІ цього вдалось добитись тільки при к=2^ Наявність у СПЄЕ-

трах СвхАіу Еваоіпружних ліній свідчить про те, що в цгос сполуках
відбуваються КФС. Др>та квавіпружна лінія, яка спостерігається в
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спектрах Се^АІ і ігівширана шоі більше ніж у 9 paob (7^—2,0 л^В і
Ті—18,5 меВ при 100К; 7і-2,Ь меВ і 72=23,7 меВ при 300К) перевищує
швширвну першої лінії, счеьгдно пов'язана з розсіянням нейтронів на
"гало" ЕП, що утворюється налколо іона церію. Слід відзначити, що
у випадку Се3Л/ проявляється ще один ефект, 3 пониженням темпе-
ратури ораока в спектрах Ct$Al спостерігається вміщення ліній не-
пружних кереходІБ. Експериментальні спектри СєзАІ, поміряні під іу
том 25,1° при 100 і ЗОСК, пшат.ні на рисЛ (точки). Штриховими
пініями 1 і 2 ілюструється вкдад квавшрз'жнаго роасіяния нейтронів
у спектри, лінія 3 - роосіянші на фононах. ІІри 300К в ЛІВІЙ чг?..;тяні
спежтра спостерігаються два ПІКЕ t> енергіями 1/J меВ І -6 j..xS>^ м.
відповідають переходу f-електронів ю обожених станії. 'Л ГҐ^>ПЇЖ*>>< •
нам температури до 100К ці піки вже проявляються добдшу -3 м.сВ і S
меВ відповідно. Цілком імовірно, що цей ефект пов'язаний оі зменшен-
ням ступеня екранування потенціалу КБП електронами провідності
Суцільного лінією на р и с і покаоаиия роорахунковий с.пеьтр. Схеми
рівнів основного мудьткпдета іона церію в КЕП трьох ашвух Се о
А1, ЯЕІ роораховано на основі нейтронних спектрів, наведені на рис,2.
Стрілками на рисунку відзначено неяружні переходи, що спостерігають
ся в експерименті. Значення оптимальних наборів параметрів КВІІ
подані з таблиці,

Тажим чином, в результаті проведених експериментів вперше от
ржмаяо схеми рівнів основного мультипяе га іона церію в сполуках
СеАІ, СецАїц І Ce3AL При цьому вшшлено, що в Се3АІ має місце ефект
"антиекрануЕання", унікальність якого в даному випадку в тому, що
він проявляється аі оміною температури ораока, тоді «х о Ce.Alz [3],
наприклад, цей ефект відкрито шляхом послаблення s-f - впаємодії прп
рообавлєині ораока магнітного домішкою (іоном неодиму). Окрім цього
встановлено, що в Се3АІ відбуваються два типи КФС - швидкі (еиек-
трони провідності) та повільні (f-електрони).

.. Параметри гамідьтоніана КЕП

Сполуки

1 СеАІ
Се3Аіп

Се3Аі,тк
Се3А1,ЖК

меВ
0,49

0,40

0,23
0,18

меВ

0,40

0,60

меВ

-0,069

-0,026

-0.024

-0т018

меВ

0,199

0,204

меВ

-0,620

-0,089
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Рис.1. Спеггрв НРН на С7е3ЛГ Кут роосіяння 2S, 1°.

Ркс.2. Схема рівнів основного мультнплета іона церію в КЕП сполук Се о Аі.

1. Еремеєв И.П., Мостовой В.И., Садшав И.П. ж др./'/Neutron ther-
malizatiou and reactor spectra.-IAEA.-1968.-V.L-P.343.

2. Васияьхеввч А.А., ГЬремьічжив 23.А., Иваницкия П.Г. ядр. //УФЖ.~
1983.-28,N2.'C.272.

3. Алехсеев П.А., Лаоужов В.В., Садижов Й.П. лдр. //Письма в ЖВТФ.
1№.-48,№0.-а557.
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Р-КАНАЛЬШЙ МОН-СЕНСО? ЛМ РОЗДІЛЬНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

7 - П° ВИПРОМІНЮВАННЯ

П.Г*Литовченко, І.О.Марусан, Л.І.Барабаш, В.І.Куц,

М.Б.Пінковська, А.Б.Розенфельд, В.І.Хіврич

Структури на основі кремнію отримали широке застосування як
датчики реєстрації ядерних випромінювань. В порівнянні з традицій
ними іонізаційними камерами, лічильниками Гейгера-Мюллера,ТЛД
(термолюмінісцентним-и дозиметрами) і трековими детекторами ( І > -
пу"ДІна"). напівпровідникові датчики мають ряд переваг: малі розміри
і вага,можливість зчитувати та зберігати інформацію,використання як
в.активному так і в пасивному режимах, а також реєстрування різни;
видів випромінювань в широкому діапазоні доз і енергій.

В аварійній ситуації для роздільного реєстрування нейтронів і га-
ма-променів в змішаних у-гі* полях застосовують р-і-п діоди і
МОН транзистори.

Нами внесено новий вклад у вдосконалення цих сенсорів / 1 , 2 /
Відомі напівпровідникові дозиметри .швидких нейтронів базуються
на зменшенні при опроміненні часу життя неосновних носіїв струм
{:) в матеріалі бази р-і-п А-оду / 3 / . При цьому збільшення па- -
ДІННЯ прямої напруги на діоді (при фіксованому струмі) опи-
сується простим співвідношенням: Д[..-" ~U<v--f/о- КФ,де UO.UCP -
початкова і кінцева напруги на діоді до і після опромінення до
зою Ф. Чутливість К складним чином залежить від питомого опору
напівпровідника і геометрії діода і описується виразом:

де г..<- початковий час життя носіїв в базі діода, К?~ стала пошкод-
ження по r, F(D/L) - функція,що залежить від товщини бази D і
довжини дифузії носіїв L Описан/в / 3 / р-і-п діоди виготовлені
з Si n і р-типу з р -•' (10-И00) Ом см. Величина К рри 0=1.2мм. бу-
ла 100 мБ/Гр,а лінійність зберігалась до 12 Гр (Табл.1) і залежала
від зміни одного параметру т.
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Нами розроблені рч'-п діоди, в яких К залежало від трьох параме-
трів: т,р,О. Вибір .висхжоомної бази (р >1Ком см) дав змогу значно
збільшити чутливість і розширити лінійний діапазон реєстрації від
0,05 до 100 Гр (Табл.1). Коефіцієнт дискримінації для у- квантів
~ 1000. Одним із можливих методів роздільної інтегральної гама-

дозиметрії в змішаних у-п° полях - використання МДН-структур
на основі кремнію.Під дією гама-випромінювання в діелектрик SiCb
вводиться об'ємний заряд (03), зумовлений захопленням дірок на
пастки, утворені вільнимизв'язками або домішковими атомами. Вбу-
дований заряднагромаджується в основному поблизу границі Si-Si#,;
ефективно змінює величину потенціального бар'єру на границі.

Найбільш чутлива до зміни вбудованого 0 3 напруга порогу поло
ового транзистора при фіксованому струмі Isd. Зміна напруги
AUr при опроміненні описується співвідношенням;

Величина чутливості /? визначається структурою діелектрика і про-

порційна N(і
2ок, де tok-товщина окису SiO2, Nt-концентрація пасток.

Раніше / 2 / ми досліджували n-канальний МОН-сенсор на основ
p-Si з /7=10 Ом см і товщиною окислу 1мкм (стандартний радіо-
технічний транзистор має товщину окислу 0,1 мкм).Чутливість (Я)
для /-випромінювання r'~Cs складала при дозі 1 Гр 180 мВ/Гр

(для стандартного транзистора в 103 раз меньша) при коефіцієнт
дискримінації до ш&идких нейтронів - 100.

Федінг (зміна з часом зберігання) показів МДНсенсора за два м;

сяці зберігання при кімнатній температурі не перевищує 15%. (Ос-
новна зміна з часом як для р-i-n діодів так і МОН-транзисторів
відбувається в першу годину після опромінення(табл.і).

Нашим наступним кроком стала спроба поєднати р-i-n діод і
МОН-транзистор в одному сенсорі. Оскільки витік і стік польового
транзистора (мал.1) є р-г**переходами відносно підкладки, то ви-
готовивши її з високоомного n-Si (як для попередньо описаних р-і-
п діодів) можна спробувати поєднати МОН-транзистор і р-i-n діод
(вимірюючи зміну спаду напруги між підкладкою і витоком чи сто-
ком).
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МОП-структура з високоомного n-Si (/>~1Ком см. товщина підк-
ладки 0,3мм.) була виготовлена за стандартною планарною техноло-
гією. Результати (мал.2) таккчутливість до ;г-137С$'~1ОО мВ/Гр, до
швидких нейтронів дещо низька ~10 мВ/Ґр.При 'збільшенні чутливо-
сті до нейтронів за рахунок збільшення товщини підкладки або змі-
ни геометрії сенсора р-канальний МОН-сенсор на основі високоом-
ного n-Si може служити аварійним дозиметром для роздільної

реєстрації у-\ п-компоненти в змішаних у~гР- полях.

1. Rosenfeld А.В., Barabash LI.,
Litovchenko P.G. et al.Rad. Protection
Oosimetry.- 199Q,Vol.33,No. 1 /4,p. 175-178.

2. Litovchenko P.G. et.al. / / Rad.Protection
Dosimetry.
1990.-Vol.33,No. 1 /4,p. 179-182

3. Prousa S.f Skuba.LA., Bohachek J. et.al. / /
Jad.Energ.-1082.-Vol.28,p.318-323

&\c

5-Ю

, 2 . ІОЗОВІ ЗаЛеЖНОСТІ НЗГТруГИ ЗМІЩеННЯ ДЛЯ М0 т ; ТП«Н5ИіС

торів трьох типів: І-а.-канальні,2- р-канальниР, 3 . р-ка
н а л ь н и й , ВИСОКООМЯИЙ

122



Табл.1

{/?)бази

діода,
Ом.CM

1000

20000
40000

do
ЧССР
/2/
100
Шве-
ція/З/

Товщина
бази
діода,

1.2
2.2
3.2
.1.2 .
5

ГГ2

\2

Початкове
падіння на-
пруги при
струмі 1м А,

Вольт

1
2.8
9
10
12 2
1.44 при
1=25мА

1 при
І=25мА

к,

»в/Гр

103
385
964
500
6000

90

100

Л*н*йний
діапазон
реєстр.,

0.5-100
0.05-50
0.01-30
0.05-70
0.001-3

Ю

12

Максималь
на доза
реєстр.,

Г Р

200
180
110 _^

- • • •

10
30-50

30-50

Фе;дет\ %

10 |місяць
хв | і біль

• | ш е

10 20-25
10 20-25
10 20-25
- 10-12
- 1 0
- 20

- 25

І
6

Мал.Т. Струте тур в те вольт-амперні характерне тики МОН-
трензистора з Індутсованим каналом р- типуг £- втік.fl- 6sea,
d. - витік, Q - затвор
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ОСОБЕННОСТМ ОБЬЕЖОЙ -.НЕЮДОРОДООТИ. ЗЛЖТРОФИЗІШСКЖ
.ПАРАМЕТРОВ Й СТРУКТУРНОГО.СОВЕРШШОТВА ВШОКООМНОГО

ДЕТЕКТОРНОГО КРЕМНМН -

: .: ХИ.Барабаш, Ґ.П.Воевода, В,К
0
Дубовой,

'•• П^Е.Берднменко, П.-Г..Литовченка, М.И.Сгарчик

ИЗВЄСЇНО, «STQ для изготовления большкнетва полупроводни-
жовшх приборов применяется кремний, удсвлетворящйй ряд тре~
бований к злекїрофкзическим характеристикам, в том чиеле к к
одноро.дному распределеші5о удельного сопротивлекия ( р ) и вре-
мени жизки носителей зар&ца ( *t ). Последнее условяе особенно
актуально при изготовлении фотоприемников, детекторов ядерньгх
излучений и других приборов. В качестве исходного материала в
них ислользуется внсокоомннй особочщгнй кремний, концентраиия
пегирующих • прішесей бора й фосфора в котором не превьгшает
10 см"^,. при зтол-; влияние вншеуказанїіьгх ярнмесей соизмеримо
с влиянием. неконтролируе?.!ьпс. примесей и других дефектов.

Сущеетвует несколько причин, обуславлкваюіф-іх неоднородкне
расяред.еления р . Gpеди них следует указать следузсзкеї

а) вследствие различия козффици.ентов сегрегации для ос-
новньпс легирующих

 :
примесе;й бора и фоефора в кремний, в процес»

се зокной очистки, которая использ
:
уется в технологій внращи-

зания вксркоомного кремния, фосфор зффєктийно удаляется из
кристалла» а от бора избав^ться практически не удается /1/1

б).-профили радиал'ьного распределения примесей бора и фос~
фора не совпадают, что в случае, сопротивленкя свніне 5000 ш,
CM М0ЖЄТ ПРИВОДИТЬ К бОЛ.ЬШИМ НеОДИОрОДНОСТЯМ ПО jO БПЛОЇЬ ДО

обрааования р-п переходов. в обьеме кристалла.
Что касается неоднородного расйределекия <Ґ fто око евя-

зако є ярисутствием в•'-о&ьеме- кристалла загрязнящих примесей,
ростовнх микродефектов, а также их комплексові о.бразующк2ся.в
процессе внраїцивания слитка.

Целью кастоящей рабо^н бшіо изучекие особенностейраспре-
деления об^емкой неоднородности^ к Т в кристаллах вьісокоомно-•
го крбмния, изготовленного разнкми фирмами (ЗТШ, tt/acKeK,Topsit)-
Для измерений бьгли вибранм образцн в виде полированньпс пластик

• . . 124



толщиной 300-500 мкм диаметром 76 и 100 мм. Измерялось распре-
деление относительной-фотопроводимости Д.^>с/^

т
 по диаметру

пластин кремния при длине волнн света 0,915 мкм в діапазоне
частот модуляции от ЗО Гп до ЗО КГц.

Ткпичдае характеристики обьемной неоднородности показами
нарис. 1-3. Обращает на себя внимание, что неоднородность •
ДОст/6

т
 весьма значйтельна на частоте 280 Ги и досткгает 700%,

в то время как на частоте 28 КГц она не превьтшает нескольких
процентов.

Известно, что используя модулированое по интенсивности
освещение можно разделить по частоте темповую прсводимость,оп-
ределяемую раввовгсной концентрацией ( о

т
 = Sflo/V4

n
) и фотопрово-

димость (®і), определяемую преимущестаенно временем жизни не-
равновесннх носителей заряда (ЛІ=С^8кГ^. При атом,' если ви-
полняется условие Ьо

уу
'^і где t

0
-длительность импульса света

и '£'- время жизни носителей заряда, то при освещении образиа
будет успевать устзнавливаться стационарное значение фотопро-
водимости4^

т
, амплитуда которой при постоянстве интенсивнос-

ти освещения определяетея параметром *Ґ/2/. Позтому измерен-
ное на низких частотах (280 Гц, 2800 Гц) распределениеЛ^сг/<5г
по диаметру пластин кремния характеризует неоднородность по
параметру 'Ґ'. По мере увеличения частоти модуляиии, чтп равно-
сильно уменьтению і

0
 , измеряемая на опите величина До^умень-

шается и все больше отличается отДь
С
т . По зтой причино наб-

лвдаемое распределение46„ /£
т
 на достаточно високих частотах

модуляции 28 КГц и внше фактически дает картину неоднородности
по параметру jo .

Таким образом, из рис.З видно, что в исследованньїх образ-
пах неоднородность по параметру Ґ может на два порядка превм-
шать неоднородность по параметру (О . Нужно отметить, что из
всех исследованньїх образцов, толоко для кремния фирмьі\)/аскег
Ірис. І) иаблюдается високая Ш , что свидетельствует о том,
что в зтом кремнии содержится меньше, чем в других материалах,
рекомбинаиионно-активних примесньїх центров.

С целью установлення взаймосвязи между обьемной неоднород-
ностью параметров р n f c присутствием ростових структурньа
мккродефектов бьгли проведень? исследования структурного совер-
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•- '.• -'— . •••. • • • • • • 7 6 м п '••- •'• . 7.5мм-

-.Ряс. І.. Расяред зленії є Ш по Ржс.2. Раопі)еде.лекие Ш по
диаме?Р7 шіастинн SI илголн дшшлетщ пластини-SL шйташ •

W&okx&r . Частота модй^цхн ' .ЗЕ-йК, Частота модуляции-СЕета:
. свата:- І - 280 Щ* 2-280Q Гц, 1 - 280 Ид;, 2 ~ 2800 ІЦ,

З ~ 28 кІЦ. / .3 - 28 ісГц

га. МОШГЛНЦІІЙ: света?І - 280:.ГЬ;,
2 ^2800 IU, 3 > 28 ной стгуктуїн.на основа

.Sta&Tbia З ї Ж .
* — зксаерЕі^ент •
- — ~ теорія . '•••:
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пшнства образпов кремния методом избирательного травлення,Бнли
полученн следущие результати. В образцах кремния ЗТМК шіот-
ность дефектов сказалась достаточно большой І А/̂  — ІСгем ), но
распределенн они равномерно. Сопоставляя зти даннне с низким
значением ФП (рис.2), т.е. с С ,можно предположить, что микро-
дефекту могут бить ответственнн за рекомбинационнне пронесем
в зтом материале. В образиах кремния фирмн Waciter концентрация
иикродефектов бкла существенно меньше {hJ^.0^10 СУГ )

f
 что кор-

релирует с високим значєнием ФП, фактически с. t . В образиах
фирми TopSiC' наблгдается совершенно другої по сравнеиню с.
предндущими образнами тип и распределение дефектов (например,
дефекти упаковки). Обнаруженнне дефекти в основном сконцентри-
рованьї на периферии пластин, а центр -пластин лрактически сво-
боден от таких дефектов, что коррелирует с большим значєнием
ФП в центре пластини.

Для того чтобн изучить злектрические и спектрометрические
характеристики детекторов

;
 на основе исследованних пластин бнли

изготовлени диоднне структури /3/, При отборе пластин вибира-
лись участки с максимально однородним распределением парамет-
ровр и # \ На рис.4 показана структурная схема детектора и ти-
пичная C-V характеристика. Как видно, для исследованннх образ-
пов хорошо воспроизводится теоретичоская зависи'-^сть с^кости
от напряжения C^V"^

t
 характерная для резкого р~п перехода.

Обратнне токи,однако, недостаточно мали для всех исследованннх
образцов и находятся Р пределах от 40 до 100 нА.ем при
V =30 В. Зта величина тока коррелирует с пло^ностью микродефек-
тов, присутствующих в кремнии. Знергетическое разрешекие било
измерено с помощью <h -источника с знергием Е=5,8 МзВ. Било по-
лучено знергетическое разрешение порядка ЗО КзВ при V =30 В,
что является достаточно хорошим результатом.

Суммируя вкшесказанное, можно заключить, что предложенннй
више метод оиенки однородности обьемного распределения р и Т
оказался достаточно зффективннм для прогнозирования злектрофи-
зических характеристик детекторних материалов, которие опреде-
лягот спектрометрические параметри детекторов, изготовленнмх на
их основе.
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ОСОБЕНіїОСТИ ПОВЩЕНМЯ АРСЕНЩ МЩЩЯ, ОБЛУЧЕННОГО
ШСОКОЗНЕРГЕТИЧБСКИМИ ЗАРЯЖЕННШ ЯДЕРННМИ Ч А С Т Щ Ш

Г.А.Вихлий, А.Я.Карпеяко, П.Г.Литовчеьжо

В работе исследуются процессн дефектообразования в ті- и

p-InAs при обручений «-частинами с знергией 80 МзВ в

зависимости от температури облучеюга и отжига.

Исследование радиационннх свойств InAs представляє
1
!
1
 инте-

рес в силу рада особенностей зтого материала, возникающих при

облучении. В частнсюти - облучение заряженньаш частицамк при

200°С приводит к увеличению проводимости в области кизких

температур (3 - 5)К, что иктерпретіфуется как сверхпроводи^

мость /1/. Для понимания зтих и других особенностей поведений

InAs при облучении необходимо исследование закономерностей

образовашш и отжига радиационньк дефектов.

При облучении InAs нейтронами реактора /2,3/ до флюзнсов

^•10
19
си~

2
 концектрация носителей заряда независимо от ее ис-

ходного значення и типа проводимости материала стремится к

"предельному" значенню на уровне ~2-10
18
см"

3
. Несьютря на ка-

«ущееся отличие, зависимость б(Ф) в InAs до Ф~10
19
н/см

2
 по

сути такая же, что и для других полунроводниковьк материшюв:

внход на насищение, уровень которсго определяется термоцина-

щнески устойчивой концентрацией радиациозньїх дефектов (РД),

соответствующей понятию "предельного" положення уровня Ферми.

Дальнейшее увеличение дози, как и InSb /4/, GaAs /5/, CdS /6/

при воздействии различних видов радиации, может приводить к

фяуктуациям б(Ф), росту напряжений в решетке, вьшадению фазьі

одного из злементов, образованию полиморфньк модификаций. Та-

кие состояния решетки достаточно легко достигаются при а-об-

лучении, когда зффективность образования точечньк РД (ТРД)

значительно вьапе, чем при нейтроннсм. Так* в InSb /4/ зффек-

тивности образования ТРД при нейтронном (реактора) и «-(80

МзВ) облучениях относятся как ~(1:10
4
).
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РисЛ. Доскзвне ьавмсимести злектропроюднеюти.

<збразш п-InAs (нелегированннй) и

p-InAs<2r,> с N , P - 3 - 1 0 1 6 C M ~ 3 и пб?8Кл4,2-Ю4 и 8-102см2/(В с)

соответствекйо об.іі.уЧЬЛУІСЬ напролет ос-частицаш 80 МзВ с то-

кам пучка vO.i- І.5)ЬЇКА по методкке /7/ при температурах

1ШК, 100 к 200°С. їїотери знергии а-частиц в к|>ясталае ссю-

гавляли 50 ШВ. Уровень травсмутаїщй не превшая 1С;15см " 3 . Б

ПРОЦЄСЮЄ ОбіГучеНИЯ И ИЗОХрОННОГО чОТШІТа ( t«5)ifiiH/100-3CX)K/ И

ЗО мин />300КУ) измерялись злектропроводность и козффшдиент
Холла в интервале температур 2- 300 К.

Как и в /3/, при облучеиии Е материале втюдят.^я дефекти
донорного и акцептеркого типа и имеет место р-n конверсия.
Сравнекие зффекшьшсють'л введекия РД при аейїронном /3/ и
й-облучелли ( р и с и как и для 1п5>Ь,дает ве-шчяну ~(1:10

4
). 0

гораздо большей, по сраваеїшю с облучением нейтрона.іи /З/,
зффективности' поьрєждеїшя рзшетки кристажлов свидетеіоуствует
и значительш более HHSI-ШЄ значення подвижности после одина-
ковш флюзнеов п° и ot-чзстиц. (Рис.З), Йнтересев и пока не сов-
сей ясен факт очень низких зна-іекий Й- (осббенко при низкнх
температурах) в исходно р- InAs Ср

О
''і0

16
см~

3
), конвертировав-



)""
1

_* _7
8
H <2.

hm ст
У
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1
. В дсзсвьіх

заЕуі'-ішостях злектропроводности а-облученного InAs ( Р И С І )

наибслее важен факт роста дрсвсдимоотй с ростом дози к темпе-
ратури облучения ВЇЇЛОТЬ до СБерхпрс'ВС.дішостк при Т

К
~2.7К /1/,

что соответствует Т
к
 индия. Зто мслет бить оОусловлено:1) вк-

ходоь» агомов In в междоузельное СОСТО.-ІЕЙЄ (донорк} /2/;
Оувеличеалем концентрации атсмов In зплоть де* об'разовачия
металлической фазм; Зіуменьшешіем знєргки а»і>д:;са атома In ив
узла решетки с ростом Т

О
бл-

Изохронньй отжиг до 500°С (Рис.2-4) возБрадает Б ИСХОЛ-

ное состояние лишь образць\ облучекньге при 100 К. Основная
доля дефектов в таких оброзцах отжигаетея на сталий -450°С.
Известзо/8/, что отжиг вшіе 480°С вводит термодснору. Е ИБ-
тервале температур 100-£80°С наблюдаетея некоррелкрующий с
ростеш концетрации носителей зарядг poet подвижности, что по
яашему мнению может бьіть связано со еглаживанием потенциаль-
ного рельефа зон при отжиге. Заметим, что стадии отжига а-оЄ-
лученннх образцов n InAs смещаютея в область более ВИСОКИУ.
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температур по сравнению с нейтронно-об луче нньїмк образцами,
что также жакет бнть свадетельством более високого уроьнк
поврезденкя решетки в случае «-облучения.
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..СТВОРЕННЯ ГЖОКОЗАЛЯГіШИЇ ДІШЖТРІЧЩХ,

• ; ; \ Ш4РІБ 3 1 ^ в :Si

• v А.О.Павленко-, В.МЛкшшсьяий, Б.М.Романюк

В напівпровідниковій технології зараз широко •; вшсориет о
вується створення s кремнії для: розміщення таки .активна* йри

• ладі» тонких іюзерхнезих шарів: (OvI-IvO шш)* вІДчОжрешшшх
від підхладкїг шаром • $і'О-г або ЩІЇц * Ця -техкожогія відома

".•Літературі під назвою "кревній на діелектрику*** Така
ра даз МОЗКЛЙВІСТЬ, з одного боку, одержувати високоякісні

• ря кремнію за рахунок Інт&нсиБкого,гетєруванкя•'•гранйцйгш роз-
дХ?у. з другого боку, це підвищує радіаційну СТІЙКІСТЬ щрила-
дів, оскільки зникає можливість закоротки приладів через
шгадху за рахунок ІонізацII* Така технологія замінила

• технологи) створення радіаційкостійкйх прііаадів "кремній на
сапфірі** завдяки своїй технслогічності та дешевизні»

^Бккоркстовуиться енергії ІОНІВ кксіш чи азоту в декілька
сот ЙГБ» ЩО дає МОЖЛИВІСТЬ створювати ТХЇЬКЙ товк І шари» а іе
обмежує можливості конструкторів приладів. .Підвищення .енергії
Іонів'(>І ІУЄБ) ставить ПІДИ?'ряд питань» звияз.аних з більшої:
дефектвіств кристаау та його разпйленкяу., МОЖЛЙБЇСТЮ отриман-
ня Фаза діелектрика' при таких енергіях (глибинах) та ІЇГ,-

•; Ь даній роботі викоріїстогукться шБ-кї енергії для досліджен-
ня моалавості• отримання більш ТОВСТИХ зарів Kpe^sis для ство-
рення в них в перспективі елекеятів- трьсхзймірБої електроніки.

. .Лідя отримання глибокрзалягасчих діелектричним згарів S..-̂ * •
в креіійІІ проведена І&шлаятаіхХя Іон Із азоту s. енергіес 5» 2

; меВ на лрискорх'вач І У-І2С:. Гжябяйа -залягакяк згарг 5,9 мкм„
•: :страглїяг^>І.4йкм* ЕІ дані ЬдерханІ з результаті ;і о слідження

резонансного розсіяння протонів на атомах азсг? яри енергії
: резонансу-1*745: ШВїїа прискорювачі ЕГ-5»
••• S метре визначення наявності фази. St̂ /VV в кремнії• дос™

лідійяі lHfpa-червонІ спектри погдинання -о"Хсяя: Імплантації
(штрихова крива ::на рк:е-}; тапіедй наступного відпалу -при тем-»-
sepa*yp^:;ЮOG0G ;̂•.(cfy«

• «умн в йФврааяІ 7Ш -. ІШО СУ~А свідчать про каявність



Ьс^лЛ зразу після Імалект&аП навіть без в їдкая;; '••••: І
ЯК ПЄ БИДКО 3 р и с у н к а , СПРИЯЄ I I ДОуТВОрЄКНЮ. BS3Cl'pyiv"i -ib

кривих поглинання свідчить про &морфнїсть фазі S^
кращі діелектричні характеристика в яорівнянні з
Фазою. Подальші дослідження впливу білш ВИСОКИХ

відпалу та Оке-спєктрів повинні лати ВІДПОВІДЬ на питайея аро
структуру діелектричного шару та прилеглих областей.кремній»..
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UPPER HYBRID TWO-DIMENSIONAL NONLINEAR WAVE STRUCTURE .

• . ' • .'• T.A. BaYydova, A.I.FIstichdt

The various nonlinear wave- structures excited by upper

hybrid (Ші) wave in plasmas with electron beam t1 ] and
:
 in •

nonuniform plasmas near Ш resonance [2J have been observed..

experimentally. .

Kaul'ma:.' and Sienflo [2] were the first to discover UH

soli tons propagating across the magnetic field with velocity

larger than Alfven one. Porkolab and Goldman E33 have found

sub-Ai.Iven.Ic cusped sol і tons when the TJH waves have positive

dispersion. As shown by Litvak and Sergeev [41 these solitons

are unstable and are subjected to one-dirnenslor al collapse.

Taking . into account higher dispersion terms stable

she-•'"-wavelength UH solitons were found in fS.'L Many other

type.
 J

' Щ solitons formed as a result of nonlinear coupling

of UK waves with ion-sound, magneto-sound, ion-cyclotron and.

low-hybrid wave? were found [61. As a rule they are described

by modified nonlinear Schrodinger equation (MNS-E) or WE with

nonlocal nonlinearity

i<3
t
E + d'Z + E(B + Сдр\Е\

г
 - 0 (1 )

Cusp soli tons 13 fare solutions of equation (1), when B=0,

G<0. Solluons found"in f2] is described by NSE (1/ with C=0. .

The problem of UH nonlinear waves propagating across an

external magnetic field is a two-dimensional one in nature,

Two-dimensional generalization of equation (1) for UH waves is

i<3
t
c|> +• Дф + ф(В. + СА)|ф!

2
 -- 0 (2)

A = aVax
2
 + d*/df

for envelope 'potential of the UK" wave taken in the form

E = - (xE
x
 + yE

v
)exp(-iw

o
t + ік

Ож
х) + C.C. ,

З к
2
 V

2
•+

where ш
2
. = ш

г +£f + — — ^ - i f - , ' • E =
< - *

W& will consider nonlinear UH structures described by (2)
in the case B>0, C>C In this paper. Eqs.(l') generalise the
nonlinear interaction firstly considered by [21 to
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• two-dimensional case and take, nonlocal.-nonlinear, e.ff-ects . into. .

account., Thes& equations can also* describe.'Interaction- of Щ .

wave. -•:with ;magrietosoiiic waves' in • sub-^magnet.osonlc •.-case

VO^<C
2
+0% where ;v is'•; soliton::velocity, CA'•••!£.-.alfv.enic ana; ;Gs . :

..' is'.'•'• iDn-sGund'.: velocities; -in:-. .denser plasma .. (ofe,>>£f Ь .Other'

;Є2атр1е
:
.дз the mostfamous'• ..Interactlorj... .of

;
- positive dispersive

"" Щ •/wave;. with' :• ion-sound ' 'waves • when .-.taking- nonlocal'..

: .
;
' s e l f - n o n l i n e a r i t i e s - i n t o a c c o u n t : [ . б ] . . ."•'•-. . . •'•••• .'•'..

....ws.ll known-' [ТІ and .'has .the form- . ф =.
;
.ф(х)є~

г
;
А
^ .-.where q>(x).'. Is-..

smooth. • bell-formed..- function /for. C>0., -It can be shown .••that

this soliton is stable-against one dimensional- perturbations be-

• cause • stability; condition 5H/5A>0 is; fu.lfilled, • where N-J|ф|*йх. ••

'"•• '.-' Let us. consider "now the stability of this. soiiton against ;

two-dimensional perturbations for-Eq. (2>. As:In [81 .the varla-

;•'. tlonal method may "be, applied using - the fact that-any solution.

of Eq. (2) gives minimum to.Lagrangian .• :. • . :

• • . • " • • • • • - • • • ' . : • ' • " 2 ' - . . - • •
t

/ - " .
 l

 : ' • . . . - . • / '
 ;

. 2 . . • ' • ' . . ' " • ' • ' • • , . " / • ° • .

• •/•' . "We. have 'obtained dispersion relation which gives growth

',. .rates , Іт(щ). of unstable perturbations.. .Soliton . occurs, stable

-,. against perturbations with k
v
>k.,

b
 : where k^

lb
' ~- - (1-1,6D) for *

•:. D = 2h
2
C <<. 1., •&,= — - — , (compare with ' [9.1, where • the.case

• ' • . . ; : - . • • . • • . • • : -
;

3 6 ' :• , ; . . - : - - . • . • • •

•D=0 was -considered) and k ,, 4 B/C for D
:
 » 1. One can expect

. 'that' on'nonlinear'-
:
 stage of.. .this. instability two-dimensional .

,'sblitons' with:.characteristic length L
±
 ^.C/B can . be • formed»,.'

. .: bet ...us... consider .general, properties' of localised

. two-dimenslonai nonlinear solutions.,of. MNSE equation (2). Such

'solutionsconserve .-number .of quanta . N = Х|ф]
2
3

2
г, momentuni.

Р'Ц - -/(фітш* - ф*л7ф}йг .
 :
 ; . and ' •••'

 ;

a
 ;. Hamiltonian

 : :
 ':'

-' ••"' '
:
-

v
 ' '• ' '

 : :
 * '•• В Г ф | *

 ; :

; ;. .-
 :
.bet ,us

:
.define- the. characteristic size 'біГ a localized wave

>.packet -.' ф(гД)
 :
as . i

f̂i
.
:
 = < \f

2
; -' <f>f>

 ;
» where the -mean value :

lntegral
;
 <h(f)>^r

1
jh(?

>
)|ф|

г
а.

2
г.

г
а
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Thenone can obtain virial theorem 191 generalization to
MUSI equat ion

 г
 ' ;

It is obvions that the last term with C>0 is trending to
prevent the collapse of the wave packet. The nonlocal .teem
physieally acts as nonlinear dispersion.

Eq«(2) can be satisfied by stationary soliton solutions of
the form ф(гД) =ф(г)егрШа + iAt), where A•«. const, 1 is
Integer or zero. ф(г)~ is a real localized function, obeyed the
equation . .

1 d dip • І * ф С<р 6. гіф*
• -Аф + r — + Вф - —-• + -*- — Г — — = 0 (5)

r dr dr* +. г г dr, dr
For such solutions P = 0, • • ••

- H = - с* f r l — І dr < о, А * — fФ rdr > 0.
І • *• dr

 J
 N o

For any localized solution of Eq. (5) the following
integral inequality is fulfilled

B N I-HI • m oo ф *
-..•••-_•> і.+ + — J — dr (6)

2% % А А о г
So two-dimensional sol it ons can be formed only above some

threshold value oh N =.N
cr
. We have found that • . .

N •
 С Г
1 2AC •c r

2% , В В*
As well Known [8,93 soliton solutions should realize

extremum ої H at fixe*d N. Using some integral inequalities we
have shown that for any spatially localized functions ф
Hamiltonlan H (4) at fixed value of R = Лф|

г
^

г
г is limited

from below •
• H . . (BN/2-я: - 1)*

:
 . . • • ' 2 % '. 4 c : : •••:'-

The bacKground soliton solution of Eq.(5) which gives
minimum to H occurs stable according to.Liapunov theorem. ,

Exact configuration of two-dimensional eolitons have been
found numerically (Fig. 1-3). -Fig.! describes two solutions of
Eq.(5) for m=0, A=B=C=1. Fig.2,3 describe soliton solutions
with minimum number of nodes for A=B=i, different values of C.
and 1=0,1 respectively.' Approximate analytic expressions for
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the solitonshave been found using variational approach,

•
;

-
v
 • • ' • • . •

:
: • • ' ,

 : <
 • ' - 2 -

Т-Ф-

Fig.1 Tiie 'two-lowest order . •;•:
: * so lu t ions ol Щ, (5) Xor 1-OS

:; ; . A .= .B = C = K

Fig. 2 •Background s o i l ton
solut ion ої Eq.- (5) l o r A=B----1

••• and ui i rerer i t values or.-C,
;;•'•.'a.)C=0..i ;• - b } C - l ; - ' . O C - I O . •

'•. ;'•••.;
::
... . '••'.. . ••'.'. • '••:••' • • ' . • • ' 5 •; ; •• • i O

:
. • •• . . i s , r • ..

•''•';;•• ГУ:';
;
-;ІІ&.3'.Тїїе':lowest ord'er solution of Eq.fS) "or

" '
;
 •. ; •••;'. , ;:';'•-

:
 ,l=iv.''A=B=i-ahd'.dlffersm; values of C / . "' .

"••;.. ••••''.';"•'•,••.• •'••.•'••>;.••.• a
;
) C * o . i ; ' b ' ) 6 = i ; ' с ) С = Ю . .

-Thus stable two-dimensional Tffl solitons can be lormed
above threshold таіие N. Interaction of electrons with IJH
solitons can''lead to- nigri-ener'gy • ''tails" appearence arid xc

:
 a

restriction of sblitons life time„ . .
> . • • • - • ' . ' • •

 :
 • - ' . * , . ' • . ' . • .
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FMfORES Ш Ю М Ш -DRIFT WAYS

. Density »(r; and temperature 7$;) profiles in plasma of ш1шшк& are often-nearh- satiisfy

conditions for marginal stability of strong reactive unstable modes such as the ion tempergcure gradient

•driven mode, or ц~то>&є(ц ~~d\nf jd In-w ) [1]. Below the fear stabffity boundary there still exists

rather highlevel of turbulence, so called ''subcritical tarbulence".Lj [2] the nonlinear explosive instability

due to interaction between modes with positive .;and negative energy was proposed as the driving

mspnaaisrn far the'..turbulenee.. As shown [3-5] the character of nonliftear wave interaction radically

changes near the stability bouridary. When all interacting mode^ are "тем) energy modes" characteristic

nonlinear interaction time i^is the srrallest H,5]. Tlien mode energy exchange during nonlinear interaction

greatly exceeds "own" energies of modes. Other important feature of nonlinear wave interaction near

stability boundary is the following. The possibility of explosive instability does not depend on signs of

"own" wave energies as well as on signs of interaction matrix elements if two or three waves from

resar'fmt triad are ".zero-energy waves" [1,6]. In this paper we will consider spatial-temporal evolution of

rese. .iiuY liiteracting drift waves near -margins] stability Ьоиясіщу.; It wffi be shown that some coherent

btiiiaufeseanteformedasare^itofthisiriteraction. • . '. .

We use slab geometry with all inhomogeneties (density, temperature and magnetic field) in the

radial (x ^direction We use the fluid model proposed in [7] governing ion and elertrdn densities,

atectrostatic potential and ion temperature evolution. In momentum representation the basic set of

equations has the form: . . : . . . "

M \тк.*кгвФк
A Ot

^ ^ - - • •

. ' • 2 ' • . . ' . • • • • • - . • ' . . • . " • " . ' • • • •

where 1\ ., Ф, are Fourier components • of ion'temperature and electrostatic potential

perturbat ions which: normalized as follows ' .", • • . . .. . •• . -.-'. •'•.. .

T ^ . h i . . ^ L . ф і і а Л і : т - Т - Т " •' • • • • • > • • • • : , • - : • • • • : • : • • • • ; . • : . : , ;

. - Р^ - / . P s т . . • • • • • ' • . • • • • : • ' : . • • " '• ; - : ; • . : • • ' • • ; ' , : ' •'•.•'••

V ây,,' V^L.. Wkklk^Vi/u^ •"' m^trix elements given in [7}. Dimensionless time and/space

coordinate are / —> ay t. r-$ rip.. д> = c, /L • , p-^-c, ftl. . Here we used notations: • '. ".'.

з • з. ' з
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In the Ьмаг арргохшіипоп one can pit Ф > ; Tk ~ expf-ia^/) and obtain the «pear tSiifwHion

raMonfbr 17,. modes'. -

The curve т£(Г(єя) gives the marginal stability boundary for 7. mode If ij< 17^ these mad» are

Ешеагіу staUe.

For weak nonlinear hies one can obtain from (1) the set of equations for amplitudes Ф,, Ф^,

Ф^ of three interacting waves satisfying resonant conditions <ok + mk f 0^ = 0, k + Ї, + k. = 0 in

the region of finesity stabtey:

where І Ф , =

" 3 4

The signs in the first term of operator L correspond to modes o>̂  or cSk.

The condition (4) is valid sufficiently far from marginal stabibty boundary or for sufficiently small

waveamptitudes:

The temporal development of instability in the case (4) was considered earlier [2]

In other limiting case „

the temporal development of nonHnear instabffity is described by
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Far-equal signs of matrix dements: V ^ v V*,v> ViM *** 8 У й е т (Ф ^ simple sooition describing

modified «plosiveтйаЬШГу {4,5]:

<E>V Ф^ tots«An-fbrmifoneofftenHtrk

afieroarmalizBboncmbew'rittenintheform:

, — - -

Italeo has «act sofeitioo, desoixng "explosion" [6]:

-Me

(7)

(8)

whereaaid/9-coiBtattts

So wave an^^tudes grow oscillating in time. The system (7) fans also solution with constant

phases. They have been found numericafiy (see. Fig. 1). The most ample one can be estimated as

C~af\ C, ~ C 2 >0)) wherea,

Considering spatio-temporal problem we use obvious generalization of the system (6) which

foflowsfiom(3):

д а), д

ky дх

Fig. I "Nonexpbmve" solution of the t^ttem (T)r,\ -
' If — 0

r\ -tt.C,\ -cA .2, СІ -t\ -C,\ -C,\ -I
'k-o li = o 4«o If.o l.o li-o li.o

(9)

—r- ^T~ J-

' 0 0 6 '
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As shown in [8] for given boundary conditions at the x=Q of the interval (G> £) steady state is

established through time L/vatn\<Dilfky\ if I. is less than the "explosive length" for the conesponding

"spatial" problem of the system (9) We.haye checked th& this is tnie for any signs of matrix elements

We have shown also tihat system (3) may describe solitori moving with constant velocity C/iathe

direction of drift wave propagation (y ). To find it we assume that the solitonof{3) has title form;

After some transformation similar to [9] we obtain differential equation for *fk (rj) in the form:

where/lissomereaiftmcbonof U, a>k:, b. In the case of e^ual signs ofthematrix elonents рагесаіаг the

solution of (10) has the form of envelope soliton:

2 cosh2--—\y + Ut-yo)\
• • • „ . - • ' • • ' : • " • : ••:' •"' . . 1 2 . J . ' • •

T h e system (10) also has periodic solution expressed through, elliptic functions. Such solutions

describe periodic exchange of energy between the three modes We see that modified explosive instabiiity

can be stabilized by forming spatial structures which are elements of subcritical turbulence.
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DRIFT VORTEX IN A PLASMA WITH FLUCTUATING PARAMETERS

v . M . L a s h k l n "

We start from the' Hasegawa-Mima equation £13 with the
multiplicative noise .

where | is the zero mean random gaussiari field with the
correlator (in the Fourier-representation){l | , ^='3(1Г

л
Ьи) х

(̂іш:') S^^In particular, the presence of the noise | may
be caused by fluctuations of the background plasma density.
All quant і ties in (1) have been written In the natural
dimensionless form.In the absence of £ it is well imown[2,33
a solution of (1) in the form of a solitary double vortex which
we will denote as '̂0

1L. m e presence of the noise | we represent the field "f as
p •

where (Ч'> is tiae mean vortex field slowly varying In space and
time and ф is the small fluctuating part, v^(^>, ('-р>-Є
(assuming 3«4 ).Our aim Is to obtain an equation for the mean
field <«f> -Substituting (2) into (1) we have in the Fourier-re-
presentation • ' - '

where (-.-
4
) means the ensemble averaging,



For the fluctuating part tp one can get

00

To close the equation (3) it Is necessary to calculate the mean
(-{(^-O^and (£(jTy,u.

1
f)(p(Kr(^i)>.1Ve make use the

Purutsu-Novikov formula t

where F [ї] is a functional ої a random gaussian field 2-

-Taking the functional derivative /̂Г|(ііГ,со) of (4) and

considering the'second term on the left-hand side of (4)

as the small one,one can write for the functional derivative

By using of (5) and (6) we obtain for the first term on the •

right-hand side of the equation (3)



m e expression (T) containes the wave vectors ©I essentlaly^
different scales: 1 corresponds to the noise, whilek

4

correspond to the large scale mean vertex field.Supposing that
^»к

<п
к and-л» Ц Л

1
'

1
 one can simplify (7).In audition,

we take into account the pole rule w -*- cu + 10 .As a
result,after returning in (h-t) -space one can obtain for the
mean .field

Here,we only sceich the possible consequences from (S).Vye neg-
lect, for the present,the second term on the right-hand side.- •-.:'
(8)(omitting also the second term on the right-side of (3) tna~
can be calculated by the similar way).So,we see that aparx fr̂ n-
the real frequency shift there is an instability of the mean
vortex field with the growth rate V- K

4
i

v
j B"/l^ + K

l
) •

1 .A.Hasegawa and K.Mima, Phys. Fluids 2A_, 87, (1978).
2.J.D.Meiss and W.Horton, Phys. Fluids 26, 990, (1983).
3.V.P.Pavlenko. and V.I.Petviashvili, Fiz. Plazrny .9,1034, (1983).
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ДУГОВШ РАЗВДВ.

•А.Г.БорЕсенко., В.А.Саенко

Несамостоятельннй ддговой разряд с диффузно иопаряеміш
злектродом позво-ляет генерировать плазменнке потоки без мккро-
каяедь к с доетаточно високими ко-зффщиент.ами ионизацмк.Зто
"споеобств-уе? его широкому практичзскому исполь.зованив и зкспе-
•риментальномд издчениш [і-б.З. Знание основних характеристик
разряда.аблегчает не.-только понимание пвотекавщих • физичаских
процессов к'построение его теоретической либо феноменологи-чес-
кой модели/ ко и' позволяет целенаправленно использоват.ь его
возмсіносТи для осдществления коктролирдемкх ТЄХНОЛОГИЧЕСКИХ

процессов.• Цельш данной. работн бнло издчєние кекоторнх основних
характеристик зтого разряда и плазменного устройства на его
оснаве. :

Схема разрядного устройства представлена на рисі. Разряд
зажигался междд накаливаемнм вольфрамовим катодом і и водоохлаї-

даемкм акодок 4 в-парах размеща-
•-•''•••

 t
 • „- . емого'ка• акоде в тигле 3. р а б о ч е -

FQ йатериала І, Нстройство по-
зв-оляет работать на большом коли-
чзстве материалов

г
 например Сг,

Ні
 {
11 ,,¥іп,й\

 f
 tu,U,Ts,B. и другие,

и напилять как металлкческие.так
и газокеталлкческиє-пленки.В опи-
снваемкх зкспериментах в качєствє
рабочего вещества исиользовалась
медь. Катод, разряда' представлял
собой кольцо диам'етром 0,01-
0,012 Й. изготоеленное из воль-

—СЙ-

.•••• > ' Р и с . і '

Фрамовой проволоки диаметром ,000? м. .Расстояние анод-катод
составлйло 0,005-0,0І іс. После накала катода разрйда до темпе-
ратур териозлектрркной ЗМИССЙК на анод 4 относительно зазежлєи-
• н-ого катода і подавался полохительняй •потенциая 400-500 Б, чтс
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приводило к полвленшс злвктрокного тока в цепи катод-анод, ра-

зогреву и испарению рабочєго материала. При появлении ero napot

в разрядном промежутке 1—10 Па имело мвсто зажигание разряда.

Можно бкло использовсть также и так назйнаемнй "метод газова-

го поджига'Ч когда вначале, после напуска газа в вакуумнус ка-

меру до р^=2- І0"
2
 Па, зажигался разряд в газе, т ззтем, при

токє разряда превтающем некоторнй минимальніій ток, коїно бкло

путем прекращения напуска газе достаточнс легко перейти на

разряд в парах материала анода. Для стабклкзацки горенкя раз-

ряда в цепях питання анодь 4 и СОЗДЗЕВІЄГО радиалькое злектри-

ческое поле злектрода 5 использовались балластнне сопротквлениа.

Б условиях зксперимента ток разряда составлйл Ір = 1,5 - 5 й.

Разряднне злектродк бкли располсженн. внутри злектрсмагнита В,

устанавливаемогс в вакуумной камере на стойках S. Вместе с

злектродом 5, устанавливаемнм на изоляторзх ?
;
 злектромагнит

позволял создавать в разряг ск промекутке поперечнне злектри-

ческое и магнитное пол£. Б описавар»кх зкспериментах величина

индукцим магнитного поля ссставлдла Б =84 і0 Т и бкла неиз-

менной, з потенциал злектрода 5 равнялся нулю. Для измерений

общего HOhtioro токб на виходе разрядного устройства и разиеще-

ния при напилений пленок подложек использовался плоский

злектрод - подложкодержатель 10 диаметром 0,125 к. Как пра-

вило, он .Е-ззмєщалея на расстоянии х = 0,14 м от ансда. В центре

зтогс злектподс располагался плоский зонд-коллектор 0, исполь-

зуемнй для измерения параметроЕ: плазми. Габарити разрядногс

устройства не превніали 0,15^0,15x0,25 к
3
 и дозволяли легко

размеїать его в установках БУ -014, НРМ 3.279.060 , УВЙ-83П-І

и др. Предельнмй вакуум в разрядной камере составлял р^10~ Па.

На рис.2 представленн вольт-ампернне характеристики раз-

ряда UpClp) и поступающие на подложкодерка^ель ионннь токи

Іг.сІр),а на рис.З-значения плаБающего потен-циаіз зонда U^(Ip),

резкещаемого на оси плазменного потока, для разних токов накала

катода разряда Ін: кривне 1,1
х
 , і* -Ів=37,5 ft; 2,2

/
,2*- Ін=35 ft;

1,1 X - Ін= 33,75 ft; 4,4',4' - Ін^32,5 ft; 5,5' ,5'- Ін=ЗІ,25 н.

Видно, чте канал катода разряда оказньсет значительное влияние

на вид его вольт-амперной характеристики. Оценки показивавт,

что подьем вольт-амперннх характеристик, после их прохеждения
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Рис. 2

Ч8Р93 МИНИМУИ, ДЛЯ КрИВНХ 2-5 С ДОСТоТОЧІШЙ СТвПВНЬЮ ТОЧНОСТИ

(< 20% ) может бнть соотнесен с переходом катода разряда в
вннуїденннй режим, когда ток раз-
ряда Ір превніает ток термозлек-
трсняой 9МИССИИ с катода разряда
1̂ 1 Последувщий спад вольт-ампер-
ной харакіяристики может бнть
обьяснен разогревом катода посту-
павшими на него нонами, вплоть до
перехада катода в режим саморазо-
грева, те.в режим горения разрк-

Дсі ПрИ ЗЬІКЛЮЧЄННОМ ВНеЯНеМ НЗКсіШ

катода, В данном случае токи
 :
із:>-

ряда С ір <5 й ) оказнвались
недостаточннми для существованиїз
такого сааоподогревного режима,

однако его можно бнло осуществить при использовании тигля с по-
вніенннм теплоотводом даже при токе Ір =3 ft. При зтом возникает
зозмсхность увеличения напряжения горения разряда.

По данннм рис.З видно, что описнваемое разрядное устройс-
тво формирует плазменнне потоки г компенсированннм обгемннм за-

рядом іш свобпдном режиме рабстн
катода разряда, когда І є > Ір.
Переход в вьшужденннй режим рабо-
тн катода, при Іе < Ір , сопро-
вождаєтся увеличением значений
плавашщего потенциала зонда с их
последуюцим переходом в область
положитзльннх значений, Обращает
на себя вниманиз такіе тот факт,
что плаваючий иотенциал зонда
имеет минимум при Ір ~ іе.

Зкспериментн показали, что
величина скоробти осаждениз п.ле-
нок q достаточно хорою моїет

q -- fi - И р * . ( 1 •)

*2D\ Vj.fi

-20- 55
5 l p . f i

•60-

Рис. З

бнть описана внражением

где ft ~ числовой кнохитвль, a Up - Up-Ір вкладивавмая в
ІД8
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ряд мещность (рис.4). Нанесеннне на рисунке 4 точки отраіают

зкспериментальнне результати,а сплошная кривая является расчет-

ной и соответствизт внраіенив (1),

-« где Й = 5,5- І О"* м-с-Вт~
а
 . Та„лм

образом установлена закономерность

/ формирования q в разрядннх устрои-

с° /
 с
 ствах подобного типа,

°/ ° Приведеннне в настоядей рабо-

в
 / те зкспериментальнне даннне пока-

°
а/
і° знвавт степень влияния реїима ра-

о
 /° боти катода разряда на вид и зна-

£,/ чения его вольт-амперннх характе-

l^^Z ристик и величину плаванщего потен-
о (сс 200 ^зоо циала в формируемом плазменчом по-

токе. Они демонстрируют, что в

Рис.4 случае малих токов разряда при

Ір — І є наблюдается минимум величини плавающего потенциала

вносимого в поток зонда, и показнвают, что для данного типа

устрой^тв скорость нанесення пленок прямо пропорциональна квад-

рату вк.іаднваемой в разряд мощности.

Настоящая работа финансируется из Государственного фонда

Фундаментальних игследований при Госудзрственном Комитете по

науке и технологиям Украйни.
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ДИАГРШЩ гІАПРАВЛЕННОСТИ ИОННОЙ КОМПОНЕНТИ ЇІОТОКА

ШГАЗМЕШЮГО УСКОРМТЕЛН

А.Г.Борисенко, Б. А.Саенко

Влияние ионной компоненти осаідаемнх плазменннх потсков на
структури и свойства формируемнх плекок и покритий в настоящее
лремя обцепризкано ЕІ-31. Позтому вопроси формирования направ-
леняости ионов к і^оїпансзций ;;бі-ємного з?-ряд з. осзідаемнх п.м?-
«енних потоков приобрели первостепенное значение. Ранее чи сгмь-
чали, что устройство на основе несамостоательного дугового раз--
рада в парзх материала анода позволяет формировать потоки плаз
is c компенсированнам обгвмннм зарядом [4-61. В настояіей рабо-
те приводятся результати исследований диаграмм направленностк
иснной компоненти потока плазменного металлкзатора на основе
ьесамсстоятзльного дугового разряда в парах материале диффузно
испаряемого анода.

Схема зксперимеятального устройст&а приведена на рис.і.Раз-
ряв заінгался аеіду накаливаемйм катодок 2 ( кольцс диаметрок
0,01 - 0,012 м из вольфрамовой проволоки диаметрок 0,000/ м ) v.

зодоохлаждаемкм анодом І в парах
рабочего мйтеригла З.размещаемо-

" го в установлекном на анод{; тиг-
ле. Циликдрический злекті'од 4 и

~ злектрокагнит 5 позволили создз-
ч
- б L.

вать в разрі?дном промеїптке попе-
„

(
 •/' речнне злектрическое и магнктное

1 / l^J . пола. Для исследованиР: формкруе-

!У! І ',/>' «ore плазменного потска использо
!
і [•,'• вались плоский зонд б и коллек-

і'' І fc
7
^ ' '" тор-пс'дложкедератель ?. Образо-

^-—2 вание паров рабочего материал?
происходило при разогреве мате-

Рис.і риала злектронами термозмиссии,
испускаемнми нзкаленннм катодом 2 при наличии напряіения

15С



катодом и анодом разряда —'400 - 500 В, Г:„іве под-
робно работа устройсва описана в [ 7 1. В описнваемих зкспери-
ментах в качестве рзбочего вечества использовалась медь.

На рис.2 представленії распределения ионного тока зонда
Ік/Іко ( рис.2а ) и плавающего потенциала зонда 6 Uf (рис..2б )
по радиусу потока г , измереннне на расстояниидх = 0,06 м от
вяхода устройства или х=0,14 м от анода при токе разряда Ір=2 ft,

индукции продольного к направле-
"^•j*

1
"* нию двиїения плазменного потока

\ 'А магнитного поля В = 84 10~^Т и
двух значеннях потенциала и то-

\ ка злзктрода 4 : кривне і -0^=0,
, / ч \

А
 - 0 , кривне 2 - U^= 65 В,

L. = 2 А. Здесь Ік = Ік ( г ), а
Іко = Ік ( г = 0 ). В зтих усло-

г
 ' " ,-і, зия

х
 напряжение разряда составля-

t •- :_ х :.—1..."і ло Up = 40 В и Up = Зі В соответ-
.{•̂ -•̂ гі:-". ственно. Видно, что формируемнй

.___,_̂ _,̂  ,, даннак устройствоа плазменнкй по-
1<
' ток имеет компенсированннй обі>ем-

Рис.2 ннй заряд в обоих случаях, а на-
личие поперечного к магнитному злектрического поля способству??
радиальному уширению его ионной компоненти,

Практическое постоянство плавающего потенциала зонда по ра~
-б- диусу плазменного потока(рис.2б),

а такеє контропьнне зондовне из-
мерения температури злектронов
Те показали, что Те постоянна по
радиусу потока. Таким образом,
относительньге радиальние измене-
ния тока зонда Ік/Іко м&гут бнть
отождествлени с относительннм
изменениен концентрацій ионов.
Знание радиальннх распределений
Ік/Іко законов распределения
ионной компоненти за виходом из

Рис.З устройства [ 7 } позволяют опре-



делить диаграммн направленкости ионной компоненти создаваеного

разрядннм усгройством потока, т.є. зависимости интенсивкости

потока ионов от угла G , где в - угол между осью разрядного

устройства и направлением раснространения ионбв.Соответствуншие

зависимости для нулевого значе-

ння потенциала злектрода 4 приве

денн на РИС.З, а для значення

потенциала злектрода 4 U/, = б? В

- на рис.4. При построении пбйих

диаграмм направленности, в целях

повншения точности и об'ьектиЕлпі

ти результатов.бнли использовани

даннне, измереннне на различнмх

расстояниях х от анода,а именно:

х - х = 0.06м ; « - х = 0.10м;

о- х - 0.12 м, Видно, что ре-

зультати измерений находятся ь

Рис.4 хорошем сотласии кежду собой,

Приведеннне результати показнвают, что для описнваемого устройі-

тва справедлива степенная зависимость распределения интенсивнос-

ти ионоь- зт косинуса угла их рас-

пространения. Так,кривая рис.4

МОЇЄТ бать аппроксимированз зави-

симостью

і L

п/п
л
= Cos 6 где ш id.

5-

0 50

ь-іс

Рис. 5

распрєделения ионного

сотн А
с 5
 » т«е,- L

05

условий J
K
 (г - гл )'

Судя по всему, сужение ион-

ной диаграммьі направленности дай

ного устройства в значительно*
1

мере связано с Фокусирушшик

7ос влиянием магнитного поля, Зто

т наглядно демонстрирует рис.5.где

показано влияние индукцик магнит-

ного ntuia на ширину радиального

потока, измеренную на половине его ви-

г. , г̂  определяштся из
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Из Приведеннях даннкх видно, что умвньиение индукции к^
поля до В = 0 более 'ієн в 2 раза увелкчивает &о$. Таки» «хми-
зом , разработка розрядного устройства без магнитного пола,
естественно при условии наличия приемлемого козффициента иони-
зации потока плазми может позволить не только упростить его
конструкцив, но и, за счет умирения радиальиого распределения
ионов, суцественно повисить размерн обрабатнваемнх изделий, т.е
повисить производительность устройства.

Представленнне в настоящей работе результати исследований
зкспериментально доказнвают степенную зависимость распределения
по косинусу угла ионной компоненти формируеного в устройствах
данногс типа плазменного потока вида n = n

o
 Cos^e , позволяит

определить направлення совершенствования устройства и показнва-
вт целесообразность разработки и исследсвании его безмагнитного
варианта.

Настоящая работа финансируется из Государственного фонда
фундаментальних исследований при Государственном Комитете по
науке и технологиям Украйни.
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Е Н Е Р Ш Ж Н О Г О Р О З Г К Щ Л Г Ї Ш Ї В Н & ПОВЕРХНІ ..

КАТОДЗГ В АНОМАЛЬНОЖ ЖЕВРІШОМЗГ^ОЗРЩЦ •

•ial-Гурін, О Ж Н а н ь к і н у В.М.'Слободян • -

З ЗВ'ЗЗЇЩ з широкий з ж т о с р а ш ш а»ошльнйгв іеврішого розряду
в техниці та технології існує потреба в докладному вивченні процесів, шо
забездачущь протікання цього типу розрядів. Метою цієї роботи є
теоретичне вивчення щщяїш частинок у приштодній області аномального
іевріячого розрщш та; з*асраіїШ щ цій основі вщу енергетичних
спектрів іонів, що 'надходять" до поверхні штодного електрода. Зокрема,
потребує пояснення вшвмшй-^^огоредніх"..експерщетазс-д.-гелії ;та • воші
[ІЗ той факт, що при.збільїііешї іірйведеної гдстшм стщщ і/рЧр - тиск
ґазд)

г
 тобто із зростаншй'; етщіеня анашльїюсті розряду/ профіль

енергетичного спектра іонів в області НИЗЬКИХ енергій трансформуєтьсй
від монотонно спадавшої кривої до кривої з максимумом^ Н даній роботі
застосовано метод Монте-Нарло для безпосереднього моделавання анеамблв
іонів та електронів з драхдшннш трившіоності розсіяння частинок та
досить великого наборд\ типів зітшень.. Виконаний чисельний аналіз
дозволж; пов 'ssaTH згадане ЙВИЩЄ тігіаксшормації спектру енергій з
особливостями просторового розподілі інтенсивності іонізації електронам
в темному катодному просторі. Зокрема підтверджено, що при високих
значеннях катодного падіння потенціалу (Uc > ІкВ) в розрядах у Не та Ш
длз цієї залежності хараіо-еркий •виразний максимум g безпосередній
близкості від поверхні катоду, а саме т відстані, подолавщ яку гаша-
електрони дабдвашть енергії,.що відповідає максимуму перерізу іонізації
атомів чи молекул-газу.. Саме тії они, що народжуштьса внаслідок такого
процесу в цій зоні, утворшть згаданий пік з енергетичному^ спектрі іонів,
досагаичих поверхні катода. На підставі повного моделшвання ансамблі іокн
ів та електронів у прйкатодному шарі ми одєршли також дані щодо
просторової еволщії елетрошої функції розподілу ^ в аномашіному
іевріщчому розряди які становлять інтерес з точки зору співставлення з
результатамиішихробі ••;..•• •

Стпсовно до моделавашш прикадного шару жевріючого розряду метод
Моїїтє-Карло складається з побудови ансамбл» частинок, утворкшчих лавину в
області гфикатодарго̂ ^̂ ^ щ ^ потещіалу пїсж старту окремих
гаммєнелектррнів з йоверші катоду. Вїдоіфемлішчй прикатодну зону від
; загальної картини розряду в мійштоднбму просторі\ можна тдзедставити його
у вигляді плоскопаралельного прошрку, що містить у собі все падіння
потенціалу та займає відтинок (0,1) на осі х (0 відповідає катоду, L -
товаина шару» залежна̂  від параметрів розряду 'згідно відомих кла-
сичних діаграм М)УІ. Щ беремо розподіл потещіалу параболічним, як
це робиться; здебільшого у роботах, присвячених моделшакна прикатодаої

.
 :
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зони. Зе ІОКИХ спрощених дмов нема потреби у визначенні стаціонарного
балансу частинок, який, би узгоджував іонний потік з коефіцієнтам
вторинної емісії. Нас цікавить також тільки компонета розрядного току,
пов'язана з вторинними іонами, утвориваними в зон? к^т-дного падіння з
числа породжених гамма-електррнами, тому нижче ми w хтуємо внеском іонів*
що потрапляють у прикатодний вар з боку негативного світіння та позитив-
ного стовпа. •

Ми припускаємо, шо старт електронів з поверхні катоду відбувається
з кульовою енергією. Це припущення є достатнім з огляду на те, що
придбана ним енргія на шляху вільного пробігу може сягати 1 кеВ, що
значно перевищує енергію теплового розподілу електронів вторинної
емісії. Електрони вільно прискориться в заданому електричному полі аі
до моменту зіткнеїш з важкою частинкою (атомом, іоном чи молекулою) або
вилітає з прикатодного жар. Оскільки елетронні траєкторії в силь-
ному елетричному nojii поблизу катода є практично одновимірними, ми
обмежились при визначенні довжини вільного пробігу врахуванням • зміщьгінз
електрона тільки вздовж осі х. Друге припущення, що торкається ьиглзду
випадкових траєкторій частинок, оільш суттєве: через значну нестачу в
довідковій літературі інформації щодо розподілу диференціальних перерізів
по куту розсіяння для типів зіткнень, включених нами у розгляд, ми
обмежились врахуванням тільки ізотропного розсіяння. Деяким виправданням
для останнього наближення є помітне зменшення інтегральних перерізів
розсіяння tr L, процесів для великих енергій порядку 100-200 кеВ, коли
стає значнпч; анізотропія розсіяння ("розсіянна вперед"). Дяз непружних
зіткнень враховувалось зменшення енергії електронів у результат;
зіткнення на зеличгс*у енергії відповідного -непругного процесу, и разі іо-
нізації остаточна енергія розподілялась між первинним і вторинним
електронами згідно прийнятого у літературі квантовомеханічного розподілу
[3L Для водню ми обмежились врахуванням іонів НІ+. Н2+, НЗ+ та В і пов-
ного набору 18 типів зіткнень з участю електрона. В цій роботі викори-
стані дані стосовно різних типів зіткнень у водні та гелії, подані в
роботах [3-61. •

Основний елемент алгоритму побудови випадкових траєкторій частинок
полягає в способі визначення довжини вільного пробігу 1 при відомих
стартових умовах. Цей вибір робився в такий спосіб [?};

X
-1п(;і-- NJdx S(F(x))

де г) - випадкове рівнорозподілене в межах (0,iJ число, N - щільність
газу, S - повний інтегральний переріз, обчислюваний як функцій енергії
прискорюваних частинок. Розігрування типу зіткненшг та всіх результатів
D03cisiHHfl відбувалось через перевірку чергового попадання "рулетки" у
відповідний канал розсіювання. Для обчислень обиралась неоднорідна сітка
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з числом • інтервалів'і 00 ж по. енергіях,, так і кутах розсіяння,- Поява Іо-
нів біла катода та-електронів.-на межі з плазмоні-реєструвалась лічильником
частинок диференційовано по енергіях. Типове число вихідних електронів . Б
а н с а м б л і н е . б у л о м е н ш и м - 1 0 0 0 0 0 . " .- • . . '.••'.-.•
. ; Иа Рис.і-6 наведені головні результати наших' обчислень. Так> Рис; і
ілюструє на прикладі гелій найцікавіший ефект перерозподілу: інтенсивності

;
іонізації ot- (густини об'ємної іонної продуктивності)'в прикатодному гітарі
з зростанням параметрів, ашмаяьності розряду - підвищенням катодної
напруги Uc (тиск газу при цьому був зафіксований:-. р = І. Тор), інтенсив-
ність іонізації зимірізєтьсй. в умовних' одиницях; Інтегральної іонізації
(інтегрально криві нормовані на і-)». Рис. 2 підтверджує,, що, інтенсивність
Іонізації у високовольтному розраді локалізується в безпосередній близь-
кості Б І Д катода на відстані, -,ша .не перевищує довжину вільного, пробігу
Іонів при заданому, тиску;" внаслідок чого. S енергетичному, спектрі ІОНІБ,;
показаному на цьомумалшнку,'виникає відповідний, низькоенергетйчний пік
:(Функцій розподілу,f.за енергіями Е/Ос'.наведено в умовних ..одиницях 'інтег-
рального струму».- що; .сприймається

 ;
 аналізатором на катоді). Збагачення,

спектрів іонного бомбардування катода, при збільшенні катодної напруги
.проілюстровано на Рис, 3-і 4, де розділені внески головних парціальних
складових іонного струму": іонів Н2+ . та НЗ+. Виникнення- порівняно',
високоенергетичного . .піку.. у. спектрі іонів НЗ+ пов'язане з відносно •
віддсленоШ локалізацієш.;, інтенсивності їх породження від катода та
зеликош довжикові їх вільного пробігу,.що сягає для; заданих параметрів
самої ''ширини' ..прикатодноїі. зони.- На. Рис. 5 наведено підсумковим
енергетичний, спектр бобардування 'катоде іонами, • що породжуються в
прикатодному прошарку аномального розряду У водні. Рисо ілюструє дані
розрахунків, які свідчать,, що з зростанням катодного паціння енергетична'
Функція розподілу електронів на межі темної прикатодної зони і плазмової
зони холодного світіння набуває яскраво вираженого пучкового характеру,

.1. Тур.ин ft,А,, Кругликов., К.Л., Ріанькин Й,Ю.»• Слободян• Ь.М. Препринт
І Л Ї І Т Т І 0 0 < 7 • ' • • ' •

Т\шлА—ІС—і/ • - . . - . .

2. Знг.ель п\ ИокизоБанше газн. - М.: Физматґиз, -1353 - с 3 3 2 . .
3. Сагшап R.L :, Maintlard A.// j.Pnys.D: AppLPhvs.- І 9 8 7 - U.20 - РЛ021-

.••• =•- і о з о ' ; :'•• і у ' ••'..'''••• - • • - . . • . , . ••-

4. Sffilth; К-. Slasser A.L //Coiputer Physics-СошшшісаііG?ns. - 1383 -U.54-
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;
Мс Daniel, E.R. Coilission Phenoiena of "Plasma'Physics, New York, 1363..

6. Сещохин И;Й. .Злементарнііе процесе^ в низкотемпер§турной плазмє. - Й:
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ВПЛИВ ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ ПУЧКОВО-ПЛАЗМОВОІ СИСТЕМИ НА

ПРОСВІТЛЕННЯ ПЛАЗМОВОГО БАР'ЄРА

Н.О.Бойко, О.В.Опанасенко, Д.Б.Палець,

Д. І. Ромашок,. 0.Б.ШарковськЕй

Виконані раніше експериментальні дослідження просвіт-

лення .плазмових бар'єрів для електромагнітних хвиль за допо-

могою електронного пучка [1,2], механізм якого був запропо-

нований в теоретичній роботі [3], а саме дослідження еволю-

ції збуджених в електронному ПУЧКУ хвиль просторового заря-

ду (ХПЗ) вздовж траєкторії пучка в бар'єрі, виявили досить

СУТТЄВІ розбіжності між результатами експерименту та викона-

них в ЛІНІЙНОМУ наближенні теоретичних розрахунків, Перш за

все такий аксіальний РОЗПОДІЛ інтенсивності ХЯЗ, який був

одержаний за стандартною.інтерференційною методикою, в пев-

них умсвах виявився,на ВІДМІНУ ВІД теоретично розрахованого,

немонотонним ІРИС). Видно також, шс в зоні максимуму, що

10

спостерігається між областями плазмового резонансу, інтерфе-

рограма ХПЗ "відривається" від РІВНЯ ОПОРНОГО сигналу, шо

вказує на ПОЯВУ В ХПЗ некогерент-і-и (Фазово нескорельованих)

складових
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.Немонотонність аксіального РОЗПОДІЛУ ХПЗ найбільш віро-
гідно ноже бути викликана трьома причинами, а сане: неліній-
ними процесами, спричиненими досягненням ХПЗ великої акплі- •
ТУДИ; утворенням Фазоєого Фокуса в модульованому електронно-
му ПУЧКУ [43 та втратою електронним ПУЧКОМ монохроматичнасті
внаслідок його взаємодії зі збудженими ним власними коливан-.
нями плазми.

Нами були проведені дослідження аксіального РОЗПОДІЛУ

інтенсивності ХПЗ в залежності від РІВНЯ МОДУЛЮЮЧОГО сигна-
лу. Вони виявили, по-перше, незмінність Форми цього розподі-
ЛУ і, по-друге, незмінність аксіальної локалізації спостере--
женого максимуму. Де дозволило зробити висновок ПРО те, шо
перші два вказані више ефекти в умовах наших-експериментів
не мали місця. Таким чином, невідповідності результатів екс-
перименту та теоретичних розрахунків МОЖУТЬ бути, на наш
погляд, пов'язані лише з деформацією енергетичного спектра
електронного пучка ПРИ збудженні ним власних коливань плазми.
Ці коливання дійсно реєструвалися в УСЬОМУ робочому діапазо-
ні параметрів пучково-плазмової системи і належали до ВЄРХНС-

гібрш; :./і дисперсійної вітки [15]. Вони, маючи більший за ХПЗ
інкрекент, досить швидко наростали і, досягши деякої величи-
ни, спадали, ПРИЧОМУ максимум їхньої інтенсивності передував
максимуму інтенсивності ХПЗ, Дослідження цих коливань за ін-
терференційною методикою, де як ОПОРНИЙ використовувався сиг-
нал, шо сприймався зондом, розташованим в максимумі їх інтен-
сивності, показали, so вони ІСНУЮТЬ у вигляді бїжучої хвилі
з довжиною h-tig/f , де Щ - швидкість електронів пучка..
і - частота коливань. Разом ? тин, -як і У випадку ХПЗ, в
області максимуму інтенсивності мав місце "відрив" інтерФе-
рограми від рівня ОПОРНОГО сигналу, тобто наявність в цій
області некогерентнкх складових власних коливань плазми.

Розподіли електронів пучка за енергіями на виході з
плазмового бар'єра показали досить СИЛЬНУ релаксацію елект-
ронного пучка: загальна втрата енергії пучком становила 10-
10'/., а максимальна втрата енергії електронами - 70-80Z. БУДЬ-

ЯКІ ЗМІНИ параметрів пучково-плазмової системи, шо викликали
більш інтенсивне збудження ПУЧКОМ власних коливань плазми
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і зменшення швидкості електронів пучка, збільшення його СТРУ-

Н У ) , призводили до більш сильної його релаксації. Оскільки
саме такі зміни призводять до збільшення інкремента ХПЗ, мож-
на ГОВОРИТИ ПРО досить велику обмежувальну роль власних коли-
вань плазми щодо процесу підсилений ХПЗ в надкритичнік плаз
мі і, як наслідок, шодо процесу просвітлення плазмових бар'є-
рів за досліджуваним механізмом.

Разом з дим, ряд одержаних результатів, таких як збере-
ження постійної довжини ХПЗ, яка відповідає початковій швид-
кості пучка з одного боку і з іншого - сильна релаксація ПУЧ
ка; поява некогеректних складових у ХПЗ та власних к о л і н ь
плазми, не знаходять пояснення в рамках уявлень ПРО стаціо-
нарний характер генерації останніх. ТОМУ на.чи були проведені
дослідження часових характеристик колективних процесів в сис
темі. Методика цих досліджень полягала в одночасній реєстра-
ції осцилограм сигналів з відеовиходу або виходу ДРУГОЇ ПРО-

МІЖНОЇ частоти застосованих селективних приймачів, а також
осцилограм СТРУНУ затримки в колі енергетичного аналізатора
електронів пучка. Осцилограми одержувались з застосуванням
одноразорої ро ГОРТКИ.

В результаті цих досліджень бупо виявлено, шо амплітуда
ХПЗ та власних коливань плазни не є стаціонарними величина-
ми, а енергетичний спектр електронів пучка стаціонарною
ФУНКЦІЄЮ. Власні коливання плазми генеруються у вигляд, ""аа-
лахів" з глибокою Uv 90У.) МОДУЛЯЦІЄЮ ЇХ інтенсивності, три-
валість яких хаотично змінюється в часі.

Щодо часових залежностей амплітуди низ, то до зони влас-
них доливань остання с майже стаціонарною, в той час як все-
редині цієї зони та за нею ь більшості випадків спостеріга-
ється така ж "спалзлова" МОДУЛЯ::

:
 я амплітуди ХПЗ. Разом з тим

спостерігалися ПРОМІЖКИ часу, коли навіть в зоні існування
власних коливань така МОДУЛЯЦІЯ була майже ВІДСУТНЯ.

Приблизно такий же "спалаховій" характер мали і часові
залежнності СТРУМУ затримки в колі* аналізатора швидкостей
електронів пучка.

Наведені результати, на наш погляд, добре пояснюють вка-
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зані више розбіжності ніж теоретичними та експериментальними
результатами, то були одержані за методиками, які дають усе-
реднення параметрі Б'хвиль по великому ПРОМІЖКУ часу.. Так,
наявність у ХїїЗ та власник коливань плазми некогерентник
складових пояснюється нестаціонарні сто генерації цих коли-
вань і викликаною нек хаотично» зміною швидкості «лектронів
пучка. З іншого и ю , те, шо ІСНУЮТЬ такі ПРОМІЖКИ часу, ко-
ди інтенсивність класних коливань плазми с малою і ПУЧОК
ПРОХОДИТЬ КРІЗЬ слазморий бар'єр майже "неуткодженим", ПРО-
являється в збереженні у ш досить інтенсивної когерентної
складової, то відповідає його початковій швидкості.

Таким чинок, встановлено, шо збуджувані електронним ПУЧ-
КОМ власні коливання плазми істотно впливають на еволюцію
хвиль ПРОСТОРОВОГО заряду в плазмовому бар'єрі і, як наслі-
док, на ефективність просвітлення плазмових бар'єрів за дос-
лїджуваккк механізм;:;-, ЬІДІГР^О'Ш СУТТЄВУ обмежувальну роль.
Очевидно, їхній вплив також кас бути СУТТЄВИМ В будь-яких
системах, де кас кісне проходження електронного пучка крізь
ПП.^МУ. ТОМУ такий вплив мас належним чином враховуватись як
Е .--•;•• стичних моделях, так і ПРИ інтерпретації експеримента-
льних результатів.

Робота виконувалася на замовлення ДКНТ України і Фінан-
сувалася ФФД України.
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HELICONLAM) IN A PLASMA COLUMN

K.P.Shamrai, V.B.Iaranov

Helioonland is a fairyland in a parameter space of helicon
plasma source. It is populated by Helicon waves descenting from
the rf driving Antenna. Owing to weak damping, Helicons are re-
sonantly coupled to Antenna and can grow up to high amplitudes
producing overdense plasmas. That's why they are good people of
Heliconland. The other inhabitants of Heliconland are the Tri-
velpiece-Gould waves. This bad people is in low spirit because
of strong damping. Living in prospering Heliconland these spong-
ers are able to couple to Helicons and t,c dictate their mode of
life. Then a resonance wealth of Ileliconland falls into decline.

A helicon source permits generation of overdense low-tempera-

ture plasmas in relatively weak magnetic fields, and so has good

prospects for various applications, especially In plasma materi-

als processing (see e.g.[1,2]). The efficiency of helicon source

Is provided by the volume oscillations (the eigenmodes of plasma

resonator) excited with special antenna/me elgenmode structure?

were treated in numerous papers bo in Theoretically and experime-

ntally [3,4]. The calculations were usually carried out in a TE-

approxlmatlon. I.e. neglecting a longitudinal electric f^id.

That approximation Is correct enough for a helicon wave, but It

utterly dismiss another partner of elgenmode, which Is the i'rl-

veipiece-Gould (TG) wave. The latter plays in coalition a role

depending on scirce design.

The-frontiers of Heliconland are defined by

• ?
шрш1п^ ^ p x ш р т а х 1

where o)g, OJL are the electron gyro and plasma frequencies, c, k,

the elgenmode frequency and longitudinal wavenumoer, respectiv-

ely. A plasma of density w ^ щ - ^ is opaque for helicons, but TG

modes live there. If u=ui.
im
__,

 t n e
 helicon and TG wavenumbers

are equal {degeneration of wavenumbers), and a plasma of density

above ̂ JJJQJ із a waste land, there are no eigenmodes.

Ц a resonator complitely filled by plasma is excited with

Inner (plasma immersed) anienna, the elgenmodes are nearly pure,



either helicon-like, or TG-like, everywhere excluding a narrow
region of transverse ws,T°number degeneration [53. The generation
of TG waves occurs at weak magnetic fields only, when

ug < (u3
2
/v)(kjR)'

1
 (2) , "

where v is electron collision frequency, R is resonator radius.
At high magnetic fields, when the Inverse relation (2) is true,
the excitation of TG oscillations is suppressed by strong colli-
slonal damping. Nevertheless, the weakly damped helicon waves
are excited effectively, and the plasma fields and antenna im-
pedance peak sharply near the helicon dispersion branches [53.

When a source is excited with outer antenna located on a sur-
face of plasma column, there is a vacuum gap between plasma and
conducting wall. It may change radically the elgenmode structur-
es and an antenna Impedance. If a gap width A satisfies the In-
equality A > R(k.R)

2
/4., the nearly pure helicon modes disappear.

In the region of helicon transparency (1) a behaviour of eigen-
modes -s governed toy effective boundary condition B

T
(r=r

Q
) « 0,

leading to approximate dispersion relation
 J

m
(%r

0
)«J

m
(k^

G
r

0
) -

J_(kar_) •J'Clwr.J. Here B
T
 is tangential magnetic field, r_ Is

Ul XI \J III J.U U '• о І о \J

plasma radius, kg= otco/cjgk.c , 1^= (jOgk./ш are transverse wave-
numbers of helicon and TG waves, J

m
 ls the ih-th Bessel function,

m azlmuthal wavenumber. Thus the eigenmodes of plasma resonator
become essentially hybrid. Fig. 1 demonstrates the dispersion
curves calculated at k.= 0.07 cm" 1 R =10cm, and .decreasing r

Q
/R.

The damping of coupled heller n-TG eigenmodes is governed by
strong damping of TG partner. Under Inverse condition (2), the
colllsional half-widths of dispersion curves are of the order of
distances between them, and a notion of elgenmode becomes mean-
ingless. As a resiJt, the system loses its sharp resonance pro-
perties. The'resistance of antenna carrying the load of wave ex-
citation falls more than an order of magnitude, as compared to
the case of completely filled resonator [53, and has no longer
sharp peaks. The isollnes of antenna Impedance Z (in Ohms) are
plotted in Fig.2 for the same parameters, and for r

Q
= 5 cm.
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Plg.1. The dispersion curves calculated exactly (left column)
and in IE-approximation (right colunm)
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Flg.2. The lsollnes of antenna resistance (ReZ) and Inductance
(-ImZ) In Ohms, plotted In plasma density-magnetic field plane
for v = 0.1

In conclusion, an absence of contact of helicon source plasma
with conducting walls results in strong coupling of helicon and
Trive.1 piece-Gould waves followed by strong damping of elgenmodes
and by loss of sharp helicon resonances. This effect may arise
due to the presence either of vacuum gap between plasma column
and walls, or of periphery region of low-density plasma, ш_ <
Ч which is opaque for helicon waves.
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тш^

Г^О.ЩршішоІ-Г»ЇЇ,Кравіщкоs -

-;Г;ійа'аозї>еменнсш: зтапе. дроиззодотва полупрюводаишвнх прибо

еущ&ствуетfпроблема;зкрлогдаїескИ: чистого' "сухого"; удаления

масок с знсбЕОй произващительно-

^.::,..; • В- іїастоящее :йршя скятйе: фоторезиотивнцх пленок пров.одит-
ся.,-жж^езтщ ,Cfioco6oMj что • требует значительного количества :

.чистий' GepftQft кислота, перекиси Бодороіз;аj: органических раство-
рителей^/цеіїонизозанной возн' и т д . •

, . •-:,-Необходимо .атметить, что зто'т споооб не всегца удавлетБО-,
ряеі'. требованкям технологки,. о.еобенно. прк снятии сильнозадуб-
д&нннх ф^тореаистивнах пл&кок пасле ЗОЗДЄРСТВЙЯ на них високо-

ЙОНСШ: мншьяка при; легирозании.
?;России/промцшленная установка цдн "сухого"

плазмохимическоґо удаления фоторе;з.иста ОЄПХО-ІС'ОТ-ООІ обладает
рядом нецостатков> так ; как •"•раз ряд. в не-s зозбуждается високо-
БОЛЬТНКМ емкостнйМ- способом» Гірк таком зозбуждении. ионн приоб-
ретают болване, знергий (сотки: злектрон-вольт)., З праце ссе об-
хзаботки плаеткн в: плаьме с вцсокозне огетичннмк ионами з ОУНК-

циональннх олоях микросхем обязательно зознккают радиационнне.
позреж^е^ия';-;. а • также. Б ре зуль^ате распнлен-кя ионами каме рк .-
пркБ«оеимая дефектность» Малая, плстность Чіонного тока не поз--

Т ; получить, бель,2ую.:'- произз6дителько.еть.. при травлений фото-

: плазмохимическсго /удалєния фоторезкста
/Принципе., р#злнансноїго- ссьзмног-волнового, -&u3<~

^ р д . н < і й ^ ялазкн- .:саеийаль.нс?«; актенко^, расположен- .:
шщі с-на^г^нйй:статнн:; разрядко^ .камери,• в: которо". проксходит

йі^ изготозленк^ и знедргннк^ нами в ПО"Квазар"
жтбр ХШР) представляєт ссбой' вакуумную

камеру': йз :'йва|щез ;6й. :т^бн;4наметрок І35мм и ЦЛІІНС» 220ММ? по.ме-
^Щ)ї^.щ^АШ-їій7^я^ш зозбуждекия разряда бн-
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J a .раеечйтана ;й :й^готРвЛ©^;Малсшнд^т^
тшзволяла•;-Й?.О .̂ІЇ-ТЬ..'. в д^азму бшьшую. ш&^
:гіри' низком;й
С^ПІІ&СТЙВ&ЙИ

. єтея от:
Приматом:Е^акі^нне претекает бшшш?
.рабшего г а з а йршсхіЬдит. за: ̂ очет; сшіьздах

;В:-результате зихрееогоvр4раа©ванвдї.:ПЛа;змц::;дамйЄ:^тщ^

Те\-й-лзне^
ОТ. разрЯДОВ: С @MKQ,GTHHM. В0:ЗбуЖДЄНИВМ,;. ЩЄ ; - І ^ ^ 1 0 3 ? > ' ^ ^ З С ^ Ш ^ - ' ; : ^

йкака;," зшргия: ишеш щазволила проЕрщ^а:й<$райодку':;И:аді№
ра-диацярввмх .пОБрежцеций» что. весьма :сущеєї'гБеанй-:;гірйіпр©й'3®^ц-г•>;
с т в е и . з д е : л и й м й к р а з . л е к . т р о й и к и 9 ; ' ;,'. ••: . • . \":-• •'.';'. ''У,:-':"] \ ; :./л. ;•'"•.•'

•Б-О̂ &дствие об^емно-Болновог.о .в.озбуждения шзрща:./Ейщ@н.т~
рация зарядов. плазми ц о с т а ї е я н а з щ с о д с а Ш ^ О с м ^
ловило високую степень диссоциации ;модекул кйслорада.иі &ш&д&~-.
вательно, екорость травленил фотррезкста»; Плазма такого .разря- .
да стабильно; гршт в широком диапазон© давлаїші* рабочего :.газа • /

р .= 10~'4; - 1 . 1 0 MM'/.pT.GT,'. : .'••• . ' . . . • •"'•.•••••••••.".•. ,.: :-

їїрйменение- разряда .с .:об^екна'-5олновкм..в;0;3бужден;ие-м',.оказа--
лооь перопектиБкнк для группйзой. обработк'и. пластин,.при: сняти-и ;.
фоторазиста в ПХРибнл .внедрен на-\.заводе v "Квазар", : . : . V': :
• ••.- 3 технологкческомв продессе, при наготовлений, микросхем про-

водилась одновременная. обработш^О пластин А№ IQQMM»: распрло-.. ;
Е8НННХ попарно вплотную....обратнами сторонами и: с шагом Змм* :В
качестве фоторезистеш
Б том чиоле задублеин
толщина реаиста;. до 2мкм*•• Цр^ :БВОДИ24ОЙ;© /Шщзну;ВЧ- .мощно.ети;

700Бт и давлений;;шслородай^5*IG -мм

ста, п.ройсходит ор, с*:й;ро;ст:БЮ. 0*5мкм/мщ« ІІри .втом ;О^ЛЄКТШНРСТЬ;/•
снятйя,• ш.йто:р!е:зда&та;,к ;тр®злейМю ̂ ацюмиййя г

: кремйи:я; :ііржикремнйя;.' ̂
дву окиси- кремния«:-:. нитриду,; кре*гйШї: :0ша . Ш '••; Ш в ; 2Ш0* Темпе*.; •• ':'•'• •
ратура пластин:;за. врейя -.^ЙЯТ.Ш'' реаи;ста::т\рШШво%:;Іі;б: мкм .-ш-йре^.
вищала 12.0°'0* /Ошдует.отметить, что.-в^данйом ПХІ* можно проиЗв;р-;:
цить травление •-.-не:;талько^фбторезмотшйн^^мабоіс,, .но: й:

;злейтран-*;' •

М. Д Р У Г И Х у
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і Использсшание "сухого" безжидкостного удаления фоторззис-1

ТИБНОЙ пленки позволяет сзкономить, надример, по заводу "Ква-
зар" перекиси водорода - 24т.,серною кислоти - 72т, органичес-
ких растворителей - 2 ї т , цеионизоЕанноя води - 48000м . Креме
того, нет неойходимости в затратах на обазжиривание. или утили-
зацию ОТХОДСБ зтих химических вешеств.

При удалекии фоторезиста з плазме кислорода образуютея
нетоксичкне летучііе оккелк углерода к̂  зодорода.

Таким Ооразсм, созцак зколегичесьси чистая плазмохимическиї*
рзактер с ссьехно-ізолневам возсужданмем для групііовсгс скорест-
ного удаления ' ~ ^ ' Г С ^ - 3 - ' - Т И З Н У Х масок оез радиациончих ЛОЕЗЄЖДС-

.-ІИЙ и мало? атепзньв Ц2с;ектностк.
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ТЕХНОЛОГІЯ ТРАВЛЕННЯ М Ш Ш Е В Ь К ШМОК С
МИКРОНШШ И ОШШКРОШМШ РАЗМЕРАМИ ЗЛЕМЕНТОВ

В.М.Коновал, В.В.Усталов, О.А.Федорович

В паследнее время находят все более широкое арименение
прибори и устройства, алементная база которнх имеет миісронньїе
и субмикроннне. размерн. В персііективе,по->видимому, прикенение
таких устрояств будет- существенно расширяться. Позтому работи,
связаннне с разработкой такой злементной бази в настоящее вре*-
мя актуальнн, особенно важни работи, связаннне с сухой (плазмо-
ХИМИЧЄСКОЙ) обработкой злементной базьі, т . к . при мокрой обра-
ботке получить злементн с микронннми и субмикронники размерами
практически не удается* Кроме зтого, для успешной разработки
олементной бази необходимо травление алюминия с ВИСОКОЙ анизот-
ропиаії. А мокрая химия, как известно, травит различние материа-
ЛУ изотропно кли по избранним осям кристаллов. При травлений
пленок алюминия в плазмохимических реакторах можно получить как
необходикую анизотропию травлення, так и микронньіе и субмикрон-
нне размери злементов.

Однако и зде'сь єсть ряд трудностей, связанннх с такими
Факторами: воспроизводимостью процессов травлення; сторкостью
Фоторезистов и других защитних масок; достаточно надежнук ох-
лаіісдениек обрабативаемах образцов; возмокностью возникновения
радиационннх поврежденич;остаточними зффектами, связаннкки с
обработкой алюминия в хлорсодержащих средах; селективностьк,
травлення пленок алюминия по атношению к нижележащим слоям и др.

Большенство из зтих проблем удалось решить при внполнении
работи, результати которой приводятся в данной статье .

ТЕХНОЛОГИЯ ТРАЗДЕНИЯ.ПДЕНОК АЛЮМИНИЯ
Для разрабстки технологии анизоіропного плазмохимического

травлення алюминия бнла разработана зкспзриментальная установка,
позволяющая в широких пределах регулировать состав химичеоки а к -
тивне, плазми, физические параметри плазми и разряда, и одно-
временно проводитьгизмерения фйзических параметров разряда;рас-
хода газов;исследования оптического излучения плазми и масс-спек-
траметрического качественнога состава плазми.Плазмохимическкр
реактор,на котором проводились иселедования описан B [ I . J . 3 дан-

работе проводилась его модернизация с целью приспособлениу-.
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промнгалеиную плазмохимичессую установку типа "Картер".
Разряд в ПХР образовьшался в скрзщенннх злектрическом и маг-

нитном полях между двумя алектродами. Первн* из них - активная, к
гсоторому прикладнвается ВЧ-напряжение. ОСНОБНС-ГО ЙСТочника тока
(ІЗ,56мГц) изгатозден из нержазеющей стали в видетрехграшой,
охлаждаемой вйдой. призмн,на гранях которої» размещаютоя абрабатн-
ваемне образим. Зторнм разрядним злектродом является охлаждаемай
цилиндрический заземлений* карпус установки, также изготовленннй
из нердавеющей стали. Для предотвращения прабоев и гарения разря-
ца в,насос бнл разработан плазмогаситель спзциальной конструкции.

йагнитное поле пробочною конфигурации позволило увеличить
степень иойизации рабочего газа в промежутке между основними раз-
рядннми злектродами и снизить незфзективнае потери за счет ухода
злектронов в результате циффузии, т.о. снизить знергию ионов в
разряде, Магнитное поле создавалось с помощью трех катушек,ток
в которнх можно регурировать, а соответственно регулировать и
знергию ионоз (т.є.напряжениє автосмещзния).Напряженнасть поля
вдоль зсей рабочей ґрани призми бала практически НЄИЗМЄННОЙФ На-
пуск рабочего газа асуществлялся симнетрично в верхнеЛ части
ПХР, а откачка прсаодилась внизу с помощью паромасляного насоса
(Н-2Т,производительностью 1500л/с- .) или двухступенчатого фор-
вакуумного насоса рутца (производительностью І50л/с.

Лри исследованилх контролкровались такие параметри разряда-
расход газов (до 10л/г),токи в разряде,падения напряжения на раз-
ряде, напряление автосмехения, измерялись отнасительнне дазле.ния
в ЛХР и др. параметри разряда, а таюке проводились записи опти-
ческих спектров издученик плазма в диапазоне 22Н-ІСГІОНМ И масс-
спектров с массами атомов молекул оі одн~Гі до 200 а.є.Контроль
зсех указаннах параметроз и состаза плазми іі остаточннх газсв в
камере ПХР бнл необходим для разработки оптимального технологи-
ческогс процесса травлення планок алюмяния и получения воспроиз-
зодимости травлений. .

Проводилось такне согласованке волнового сопротизлзния вн-
ходного каскада генератора, ісабеля и сопротивле*ния плазму с по-
нсщью согласуюшегс устропства.

Для успешного трааления алвминия необходимо разрушить тонкую
дизлектрическую окисную пле-нкуfiz^Ojw которая образуется на повер-
хности алвминия при попаданий его в атмосферу. Окислениє алюми-

170



шщ и. образованив: тонкой длзлвктрической пленки связано с внсо-
кой хшической активностью алюминия и с большими знергиями свя-
зи в тш^щШгЩЩ^Ь^^іМхОг-^МгО -І,2зВ и$^5зВ,
при зйврг*и ионизации алюминия 5,98аВ, что меньше. знергии свя-
зи в йоле куле окиси адшиния. Оіитаяось Г 2—3*1 , что для разру-
шиия ЕЛЄНКИ fitjfti нвобходимо повисить напряже нив; автосмещения,
а соожввтстленно іл знергию химически активних ионов до 300 зВ и
боаее, Лміствитедьно, при таких знергиях ионов удается разрушить
окисну» плеяку, но при зтом возникают другие проблема - резко
уменьіваетоя стойкость4 защитнах дизлектрических масок (фото-и
злектронорезистов), полвляются радиационнне поврежцения словв
ароени&а галлия, кремния и фосфорносиликатннх стеклянних пленок,
возникают межелрянне; пробои, вьюодящио. микросхеми или СВЧ-тран-
зисторн из строя. Ни один из резистов/предоставленннх заказчи-
ком (Р#-7,#2 -І35О;ФП-О5М;ФРП-3 и др.)>не вьідерживал зкспози-
ции более 10 мин; что бнло необходимо для получения глубин
травлення болеє Імкм. Обнчно в ПХР с замкнутим дре^ом злектро-
нов знергия ионов составляет І00-200зВ. Повисить знергию ионов
в таком ПХР можно путем подключения к разряду генератора авто-
смещения с частотою І00-500кГц, что позволяет разрушить молеку-
ли Жгфздаже в плазме,образующейся при 34 разряде в фторсодер?ка-
тих газах, например bBFs • При зтом дальнейщее травление алюми-
ния идет достаточно зффективно со скоростью до 0,Імкн/мин при
токах в разрядеJ^ 8A и давлении-^ІО" мм рт.ст. Но,как уже от-
мечалось, ни один фоторезист не вцдерживает таких режимов работн.
Зто происхоцит из-за того, что одновременно суимается поверхно-
стний заряд как с дизлектричеекой пленки^б? 1

т а к и ° фоторезиста,
и он зффективно травитоя в фтор-̂  и кислородосодержащей химичес-
ки активной плазме. Добавки кислорода в фторсодержаідую плазму
бьіли необходимн для увеличения анизотропии травлення алюминия.
Но в то же время известнр, что. фоторезист зффективно удаляет-
ся в кислородной плазме. Наличие зтих двух факторов привело к
тому, что пришлось отказаться от травлення алюминия в фторсодер-
жащих оредах, хотя они являются более перспективними для травле-
ння алюминия, чем хлорсодержащие газн. Следует также отметить,
что авторам не известньі работи с результатами травления алюми-
ниевих пленок в фторсодержащих средах и травление алюминия в та-
ких средах,по-;зидимому, проведено впервне,

Преимуществом травления алюминия в фторсодержащих средах
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являємся отсутствие; ртрвдательшхпоеледствіїй его травлення в
хлорссде ржалдах газах - образоБаще: сшіянай к#олш?нйізрй' п опад£и
ний паров водн, еодержащихся в воздухе,. йри:їв.скрішіи реактора*
При пшадании паров вода происходит кррразия еластин и оборудо-
зашія, Т..К. на их поверхнссти после рбработки всегда; остаютея
гази, в ксзорнх идет процесе травлення, Особенно'бпасно зто яв-
ление при обработке злементОБ с миЕронннми и субмикронними раз-
нерами, где остатдонне атомьі-: хлсра могут лОЛНОСТЬ.Б разрущать
создаваемие: структурн после вскрнтия ЇІХР илрпадания пластин в.
атмосферу. Позтоі̂ у необходима ке^тра/іизация рстатков. продуктов
реакции на поверхности обрабатнваемнх пластин сразу же, без
вскрития камерн ПХ? напркмер, в ккслородноц плазма в одном тех- .
нолргическом цикле,. .Однакр, как показали результати дальнеяіпих
исследовашій.,травл5шя алюминия в фто.рссдзржащих ередах возможко,
но при атом необхоцкио создавать защитную маску из никеля тол-
щиной ОДмкм, пленка которога Бндерживает зкспозиции'в неско-
лько часов. • . . - .

Из литературн / 2.-3J известко, что наиболее летучие продукти
травлення'алюминия образуютея при реакции с хлором. При зтом
образуетея^^ СІ^о. температуро» кипения I80dC [ 3] , Позтому
далькейшие- иселедозания по травлений алюмикиевах пле;нок прешоди-
лись при разрядах в парах •четкреххлористого углерода.

Как показали иселєдозакия, окисная племка алюминия в послед-
нєм случае может разрушаться уже при зкергиях ионов -^- 40зЗ,
а скорости травлення, алвминиезнх пленок достигать.^ 0,5мк.ч/мин
при глубинах тразления.1,2 мкм и анизотропии ^-7.

І . . Молекулярнне постоянкие неорганических соединений, Оіравочник, .
под ред.Красноза Д. СІ» ..Изд»"Химия";,Іеникград. отд.;, 196°,256с.

З.Парфенов 0.Д. ^ехнология микросхек. ..і. "Зьісшая школа", 1966 „320с.

3.. Даніїлин 3. С« ,Кїіреев. 3.1.Нрименение. низкотемпературнор плазмн
для травлення и очистки материаловТІ-і. ;3нерг.оатомизцат, 19871~~

'. 2 6 4 с . • ' •• : . . . - . - . . ' • •• ; " . • • ' • •
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ШДЕЗРЇШИРОВДНШЙ ШІАЗМОХИМИЧЕСКМИ РЕАКТОР С
ЗАМКНУТИМ ІРЕЙФОМ ЗЛЕКГРОНОВ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЙ

ДАТЧИКОВ ПИРОПРИЕМНИКОВ

В.М.Коновап, А.Ю.Папов, В.В.Усталов, О.А.Федорович

Повьшение чувствительности пирозлектричешсих приемников-
одна из главних задач, возникающих при их разработке* Известно,
что уменьшение толщинн подложки в области рабочего злемента
пироприемника увеличивает его чувствительность.При мвханичехжой
обработке подложек не удается получать толщини меньпіе ІЗ мкм с
достаточной механической прочностьго, сричем обработка ведется
по всей площади поверхности» Плазмохимическая обработка подло-
кек позволяет проводить локальную виборну рабочих участков чув-
ствительного злемента, что оохраняет механическую прочность
подложки при увеличении ее чувствительностив

Цвлью настоящей работн било: модернизация плазмохимического
реактора с замкнутим дрейфом злектронов с регулировкой знергии
ионов от 100 - до 1000 зВ, с возможностью снятия злектрическо-
го заряда 'а поверхности дизлектрика; разработка технологии глу-
бинного локального травлення подложек из танталата лития с плав-
ним переходом от области травлення к нетравимой поверхности, в
т . ч . последовательного двухстороннего травлення для повитения
чувствительности пироириемников излучения.

ЗКСПЕРИМЕНТОЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ГДУБИНН&ГО ТРАВЛЕННЯ,
ПРИНЦИП ££ РАБОТіі И ОСРБЕННОСТИ. '
Для глубинного травлення подложек чувствитзльних злементов

пироприемников бнл использован модернизированшй плазмохимичес-
кий реактор с замкнутим дрейфом злектронов [ І З^разработанннй
ранее для глубинного травлення кремния. Разряд в П)СР образо-
внвался в скрещенних злектрическом и магнитном полях между дву-
мя злектродами. Первий из них - трехгранная охлаждаемая призма
из нержавеющей стали, на которой размещаются образци. К ней под-
ключено напряжение основного (ІЗ,5бмГц) й дополнительнога (440кГц
источников тока» Второй разрядний злектрод - заземленннй цилинд-
рический корпус установки также изготовлен из нержавеющей ста-
ли., охлаждается проточной водой.

і^агнитное поле сложной конфигурации создавалось при помощи
тре^с катушек и позвоаіяло увеличивать степень ионизации рабочих
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газов в промежутке между основними адектродами и управлять диф-
фузкей, а соБ-тветственно ЇЇ знергией-химичеоки нейтральних и
активних ионов. Напряженнооть магнітного поля вцоль призми мож-
но регулировать. Напуск рабочего газа осуществлялся симметрично
з верхней части ПХР, а откачка прозодилась снизу с помощью па-
ромасляного насоса Н-2Т или форвакуумного химстогшого - УЗХ-
14-066.

Для узеличения знергии ионов и плотности плазми, а соответ-
стаєнно и ск-орости траьлені-ія подложек, длина призми била суще-
стаенно уменьшена по сравнению с приведенной в Г і j .

Управляя- магнитннм и переменними злектрическими полями
можне легко упразлять циіс'узиєя злектронов на наружний злект-
род, управляя тем самьім напряженкем автосмещения, а соответст-
венно и знергиея химически активних ионов. Зто позволило регу-
лировать знергию і'.оноз Б пределах от 100 до 1000 зВ, При
зтом мекду активним злектродом и заземленним приложено три
напряжекия - напряжениє постоянного тока ІкЗ и более, перемен-
ное ІЗ,5бмГц с напряже ниєм 7'0-2203 и переменноє с частото?»
440кГц с" напряжениєм до ІкЗ, последнее позволило снимать заряди
с поверхности дизлектрихоь.

При травлений контролировались все внеиіние параметри разря-
да - расходи газов, токи в разряде, падение. и форма напряжения
на разряде, напряжениє автосмецения. Проводились качественний
масо- и спектральний акалкз состава плазми, измерялись относи-
тельнке давлення в ПХР и др. параметри разряда, необходимне
для воспроиззодимости результатов травлення. ^Проводилось также
согласовакие волкового сопротивления генераторов и соединитель-
них кабелеа с сопротивлением Плазми, которое изменялось в за-
висимости от услозин разряда.

ЗХКОЛОГИЯ ГДУБЖіОГО TPA3JEHKH ПОДЛОІ̂ К АКТКЗШХ
. ЗЛЕМЕНТСЗ ПИРОПР/іЕМНККОЗ

Технология глубинного траьлек/іЯ підложек активних злемен-
тов пироприемш:-:ов сущестьенно зависит от материала, из кото-
рого они изготовленк.

З качестзе рабочих газов бил-и опробовани
Chjj и их смеси. Обнчное физичезкое распкление подлокек из тан-

талата лития (JL/'JiOJ) дало налає значення скоростей - не более
0,05мкк/мин.



aa. протравить танталат лития, ниобат лития, титанат
етронция и цр, в обнчннх условиях разряда привели к очень низь-
ким скоростям травлення - не более 0,0їмкм/мин, что • также не-
приемлемо для получения больших глубин, Зто связано с тем, что
знергии овязи в названнмх акустических кристаллах очень большие
и их необходимо разорвать. В качестве примера приведем г>нергии
связи в танталате лития^і /a 0j\ LL О -3,4зВ; ~Jo. 0-8зВ; гі о з то му'
било необходимо увеличить знергию ионов и довести процесе до
распьіления» Необходимо также подобрать такой состав рабочих га-
зов, которие при реагировании с материалом подложки давали би
летучие соединения, а знергия связи била би больше, чек знергия
связи в молекулах подложки. Иначе не может произоі^ти химическая
реакция замещения. Характерно., что расц-иляютея как сами подлож-
ки, так и материал активного злектрода. Позтому необ/.одим. ка-
чественннй аонтроль процесса как оптический, так и масс-спектро-
метрический» чтобн получить воспроизводимие результати, Оптичес-
кий контроль проводилея по спектрам излучения плазми с помощью
конплекса К(БУ-23 Б диапазоне спектра 220-10000 нм, а масо-
спектрометрический-^при помощи масс-спектрометра МХ-7304. Оііти-
ческие спектра имеют очень сложную структуру, что связано с су-
щественннм распьілением активного злектрода и маски,в состав ко~
торих входят железо, хром, никель, титан и цр. атоми.

Для контроля состава остаточних газов в плазмохимическом
реакторе излучения химического соотава реагирующих газов и химк-
ческой кинетики реакции, в химически активной плазме Ш? исполь-
з овал ся времяпролетньїй масо-спектрометр МХ-730 .̂

В результате анализа записєй масс-спектрограмм газов, об-
разующихся в разряде_,били обнаружени атомарние хлор, углерод,
молекулиC(&jtCClz.,{.(%. ( разряд происхоцил в тетрахлорметане),
а также GO, GOp и др. Результатуполученние при отожцествлении
масо молекул и атомов,дали возмокность разобраться в химичео-
ккх реакциях, происходящих в разряде.

Била разработана технология обработки образцов - совмест-
ное плазмохимическое травление и распшіение. Смисл ИДЄИ плазмо-

• химического травления-распьіления заключалея в том, что исполь-
зоьать зкзотермическую химическую реакцию углереда, образующе-
гося в результате диссоциации углеродседержащих газов в високо-
частотном разряде с кислородом, имеющую знергию связи большую.чем
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знергия связи кислотода с ме.таллами: •.-'.£. *• t /~* u t / ^ T ^ ^
Таким образом,возможна реакция заііещенш- углеродом <•

металла в со^динениях«^/7^^з:-или 7&S*<^. При '..'З'ЇФ*

летучее: саедщение 00, откачиваемоє- насосом:, а аіїотЖі••..,•
«5/̂  и 77 траБятея при соедшеШи с хлором йди фтором.

Как показали исслєдов&ния повьШвниє рабочеззізДЙВДЄЗНИЯ
«ісамер& ПХР до ПГ~мм рт. ст.. (при оетатояком 10-мм' рі?* ст*)
залило, псшцсить скорости травленияг-распнления танталата лития
до 0.7мкм/мин при использовании В: качестве- рабочего газа смеси
четкраххлог'іістог.о углерода и арг окав соотношении 1:1.

СлОрость хі:кического тразлекия-.распиления танталата; лития
являєтся ЛИНЄЙЬІОЙ Функциея от знергии ионсщ и увеличивается от
О^ЗМКІ^МИН, при знергии ИОНОБ І00-200зВ, до значення 0,7мкь/
мин, при знергии ионов ЄООзВ.: •Сяедует.отметить,чт.о уже. при'та-.

. ких сісоростях обработки образцов они разрушаются. Все осталь~
нне параметри разряда оставались неизменннми, а именно: раз-
рядний ток в 34. разряде бил равен ІОА, раб.очее давление. в ка-.
мере ПХ?—JT-MM рт.ст. , тоїс генератора смещєния-ЗА, реагирую-
ЩИЙ газ^С^.,остаточное давление. в ПХР І С " м м Р т » с т *

. При обработке неполирсшанннх йбразцоз из танталата. лития
бнл обнарухен; таюке. зффект полировки и просветления п-оверхнос-
ти образца. Минимальнне толщйнн образцов, котарьіе удавалось
оставлять без разрушенийусоставляли 3 ним, и то при последо-..
зательной двухсторйннеи обработкеобразцов, т.к. при одно-
стсронней. механические царапини прі-шодили к. их разрушению.Бн-

•ли под\гченьг образци с толшинами 2-Ім:-:м; З^Імкмг біімкміІ-З^Імкі^;
12-Імкн; 12',5-імкм при начально^ толщине образцов 2С^1мкм. Мз~
мерения углублений проводились при :п;омощи.-і.іикрс.интер|!еро.метра
Линника ІШ'І-Ч, что Пйзволяло измерять не тслько глубину^ нои.
профиль. травлення. :Двухсто.ронке. .тразлекие подложек позволяло .
устранить все механические повреждения поверхнооти и получить.
минимальнне' толщйни .2—.Зикмі-Пйсле травленая преводилась финиш-

• ная обрабй.тка поверхности. в плазме .арг.йна,которая позвбляла
провести, очистку ;доверхности от остатков хлора й^хлораодержа-

: Щ Й Х : С О З Д И К 5 Н И Й . ..: •- . • ' : , • ..' '••. ' .-•••'• . ' ' ' . • •

:.'. А.'£; Л on ОБ г 5с В. .Усталоз, 0. А. г-.е д орозич.. Q- технол. возшж. ПХР с зам-
кнутимдрейфом злектррнов^'Тез.докл.конф.ІГТонкие пленки в про-
изводстве п/п приборов « интегр. схем"-І 1990г с. 109.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДШВАННИ ПРОЦЕСІВ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ

ІМПУЛЬСНИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ Р03РВДАМИ ТА IX ОПТИМЇЗАЦШ

А.В.Кононов, П.Д.Старчик,. Л.М.Войтенко

В роботі подано опис моделі та результати пошуків

оптимальаоі геометрі і електророзрядних знезаражувальних

пристроїв, які забезпечують достатнє знезараження при

Мінімальних витратах електричної енергії.

Црн рівномірному розподілі концентрації бактерій в об'ємі

рідини відосна частина G бактерій, які гинуть при обробці, є
1 Г

G = 1 1 exp[-7*#3*dV t де інтеграл береться по всьому
У J

об'єму рідини V. .1/7 ~ коефіцієнт стійкості бактерій до УФ-

ннпромінявання. Доза D УФ-опромінення бактерій у заданій точці

об*ему рідини обчислюється з урахуванням розташування у

просторі і форми розрядного плазмового каналу, утворення

часткової тіні від елементів конструкції камери знезараження

та поглинання світла у воді. Для камери знезараження

циліндрично і форми (мал.І) ця доза D обчаслюетья як

•2?
o
exp(-ftp) _ ,f -E exp(-ftp) » T

d
l J ° ь cos (Є) \

-L/Z

де (-І/2, 1^) - відрізок розрядного каналу, з якого світло

потрапляє до точки спостереження (r,z), X - довжина розрядного

каналу, 1^ * max[-1/2, min(i/2» I ) ], l*=(i/2-Iir-za
o
)/(r-a

o
),

в - кут між нормаллю до розрядного каналу і напрямком на точку

спостереження (r,z), p
2
=(z-Z)

?
+r

2
, E

Q
 - густина енергії згубно

діючого на бактерії УФ-випромінкшання. Для врахування

викривляння реального розрядного каналу в інтегралі (І) функцію

соаб замінено на функцію
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-• г

-1/2

Мад.І.

Камера знезараження:

1 - ізогятор

2 - корпус камери

3 - канал розряду

А - часткова тінь

5 - повна тінь

сов (в) =

оовв = при Є € [-It/3, 1C/3]

. 0,5 цри Є € (-̂JC/2, -1c/3)U(̂ JC/2f

Густину енергії Е можна задати як зовніншій параметр задачі

або розрахувати, виходячи з температури розряду і закону його

розширення, взятсш до уваги літературні дані про контур

поглинання УФ випром і нюваняя ДНК та білками ••[!]:

00 ОС

dt

О О

t
exp[-

де \
Q
 - центр лінії поглинання, X - гаусова ширина лінії

шглЕнання, T(t) - залехаїсть у часі температури поверхні
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, r(t) - закон розширення каналу, Bif?) ~ функція

Планка. ?(t) та r(t) обирались як функції, що найкраще

апроксимупть відповідні експериментальні залежності*

Чисельні розрахунки по вказаній моделі проведено на

комп'ютері типу 1286/287. Алгоритм оптимізовано по швидкості

роботи і реалізовано за допомогою мови C++ у вигляді пакету

"Bacteria killer". Пакет має віконний інтерфейс для проведення

інтерактивного чисельного експерименту по розрахункам знищення

бактерій у рідині та оптимізаціі процесу знезараження.

Деякі результати розрахунків знезараження забруднено!

бактеріями Е.ооіі води у циліндричній камері знезараження

наведено на мал.2, 3.
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НЙ **ад„& ааведено серію кривих, які характеризують

рівня Н рідини в камері на ступінь знезараження G. Суцільними

лініями показано результати розрахунків з урахуванням

поглинання світла у воді, пунктиром - у прогорів вед* без

поглинання. Криві 1
5
 2, 3, 4, 5, 6 отримані при енергіях УФ-

випромінявання розряду відповідно 4,5, 7,5 , 1,2 , 0,5 , 0,2 ,

та 0,1 Д».

Дня оптимізації процесу знезараження води особлквжй

інтерес мало з'ясування залежності питомих витрат енергії УФ

вицроміиюваншї на знезараження одиниці об'єму рідини від зміни

розмірів, форми знезаражувальних камер та кількості розрядів

для опромінення однієї порції води. На мал.З показані дані, які

характеризують залежність таких питомих витрат енергії,

необхідних для І0~кратного зменшення кількості мікроорганізмів,

від форми камери (від рівня Я рідини в камері при сталому

об'ємі рідини У - чсЯ^Н - const = Т літр). Коефіцієнт поглинання

світла у воді та стійкість бактерій відповідають умовам

реальних експериментів. Витрати енергії мінімізуються при й «4Г.

Ефективність заезараження зростає по мірі збільшення числа

розрядів (Т, 2, -а., 8 на мал.З) , які опромінюють одну порцію

вода. Останній ефект пов'язано з тим, що після кожного

імпульсного розряд^' вода в камері перемішується, і

мікроорганізме, яким вдалося вижити завдяки тіні за ізолятором

в/в електрода або зменшенню інтенсивності опромінення на

переферіі камери, потрапляють у зону інтенсивного опромінення.

Наведені дані свідчать про те, що багаторозрядний режим

знезараження виявляється більш економічним.

Таким чином, програма розрахунків дозволяє визначити форму

та розміри камер електророзрядного знезараження, які

забезлечутать потрібний рівень знезараження при мінімальних

рівнях УФ-опромінення. В результаті розроблено рекомендації по

вибору режимів знезараження, що .забезпечують мінімальні

енерговитрати.
»

І» Потапченко Н.Г., Савлук О.С. Использование ультрафиолетового

кзлучения в практика обеззаражзвания вода // Химия и техно—

логяя во^ . - 1991. - Т.13, JH2. - С.1117-1128.
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РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОРРЗРЯДНОЇ ТЕХНОЛОГИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ

Войтенко Л.М.і Кононов О.В., Старчик П.Д.

Інститут ядерних дослідаень НАН України

Самойленко Л.С., Ставська С.С.

Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України

Знезараження води при обробці високовольтними розрядами

відбувається завдяки комплексному вшшву на мікробіологічні

об'єкта ультрафіолетового опромінення, ударних хвиль та

бактерицидних пероксиду водню і озону, які утворюються при

таких електричних розрядах. Виконані раніше дослідження цього

напрямку використання електричних розрядів в основному

пов'язані з визначенням ролі різних факторів на знезараження,

впливу розрядів на різні види мікроорганізмів [І].

Систематичного пошуку умов оптимального знезараження досі не

виконано.

У роботі висвітлено дослідження процесів знезараження в

режвдах розрядів, що забезпечують мінімальні витрати енергії.

Ці досліди було виконано з метою визначення шляхів подальшого

удосконалення технологічного процесу електророзрядного

знезараження води. Основну увагу приділено з'ясуванню вшшву

нестабільності розрядів на знезараження при никлічній роботі

знезаражувального пристрою та впливу розмірів і форми робочих

камер знезаражувальних пристроїв на відтвореная перебігу

розрядів.

Електричні параметри розрядного кола в усіх випадках були

однаковими (напруга - 28 кВ, ємність - 0,5 мкФ, індуктивність -

9 мкГн, відстань між електодами - 12 мм, об'єм води І дм
3
 ).

Але осцилограф ічний контроль протікання розрядного струму

виявив суттєву розбіжність у тривалості окремих коливальних

розрядів. Спостерігались 2-х кратні і більші зміни часу

протікання коливального струму в розрядах. Було виявлено, що

така поведінка розрядів притаманна не тільки експериментам з

водопровідною водою, а і розрядам у дистильованій воді. Причину

явища, що спостерігається, вдалося з'ясувати за допомогою фото-

графування форми розрядних каналів. Виявлено, шр розкид в
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тривалості розрядів зобов'язаний змінам форми та довжини

розрядних каналів. Останні обумовлені характером розвитку

лідерного пробою води [2]. Розряди виникають не тільки міх

кінцями стрижневих електродів, а можуть замикатися і на її

середину або стінки камери. Розряди в системі стрижень-шющина

дають більш стабільні результати, особливо при позитивній

напрузі НЙ стрижні. Зменшення контактної площини стзижневого

електрода так̂ л: стабілізує перебіг розрядів.

Для визначення ступеню впливу нестабільності розрядів на

знезаражувальну їх дію було виконано виміри емісії ультра-

фіолетового випромінювання окремими розрядами, оскільки ультрр-

фіолет вносить основний вклад у знезаражувальну дію цих

розрядів. Порівняльні виміри доз УФ випромінювання води в

камері дозволили з'ясувати залежність ступеню знезараження від

зміни довжини розрядно їх) проміжку та розрядної напруги.

Виміри доз УФ опромінення води проводились за допомогою

монохроматора ВДР-23 з фотоелектронною реєстрацією світла і

покритого окисом цинку екрана, який було розташовано проти

діагностичного вікна в розрядній камері. Доза отримувалась

шляхом інтегрування сигналу інтенсивності за допомогою

спеціальної радіосхеми. УФ випромішдаання спостерігалося в

основному під час протікання струмі' в каналі розряду. Подальші

процеси дають суттєво менший вклад в дозу У3>-опромінення.

Нестабільність енергії У<£-Бйлромінгавання спостерігалася при

всіх довжинах розрядних проміжків. Навіть при найменшій

відстані між електродами (7 мм), коли електричне поле в

розрядному проміжку максимальне, спостерігалась три-кратна

відміна в дозах опромінення.

Нестабільність випромінхюання розрядів негативно впливає

на енергетичну ефективність знезараження, оскільки при

розрахунках для гарантованого знезараження потрібно спиратись

на мінімальні дози. Стабілізація процесії* утворення розрядних

каналів може дозволити, принзймі, у 2-3 рази підвищіти

енергітзчну ефективність знезараження. *

Максимум серс-дньої енергії розрядіь при початковій напрузі

розряді' 40 кВ приладне НЙ до вхідну розрядного проміжку І - 12

ш . Цей результат співпадає s отриманими у [3], де максимум
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І ігався також при 1 = 12 мм і може служити підставою для

визнання по аналогії & роботою [3] головним біоцидним фактором

при даному режимі знезараження УФ-випромінювання розрядів.

При оптимальній довжині розрядного проміжку 15 мм було

вивчено залежність ефективності знезараження від прикладено! до

електродів напруги U . В таблиці наведено дані, отримані при

17 =30 кВ та #=40 кВ. Досягнуто задовільні для знезаражувальної

технології результати в першому

імпульсів, в другому - після трьох.

випадку після дев'яти

Виживаємість клітин В.соїІ після обробки електричним током

із загостреним електсодом

Контроль І імпульс 3 імпульса 9 імпульсів

Час експозиції, хвилин

0 0 ЗО о зо о

(при напрузі ЗО кВ)

клітин 1,1-Ю
6
 1-Ю

5
 1-Ю

5
 З-ІО

2
 2-І0

2

Кілкість

клітин

в І мл

І-10
х
 0

Кілкість

клітин

в І мл

(при напрузі 40 кВ)

З
6
 І.ІО

5
 1-Ю

5
 І о о

Таким чином, у відповідності з отриманими

ефективність знезараження модельних суспензій Е.соіі. залежить

від числа імпульсів, часу експозиції суспензії хЛсля обробки

електричним розрядом, геометрі і електродів та параметрів

розрядного кола. Після відповідного вибору цих параметрів за

допомогою кількох імпульсних розрядів досягається 99,9-100$
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знезараження вміщених у камеру суспензій E.coll. Ступінь

знищення Інших мікроорганізмів моя» бути оцінена на підставі

даних про енергію інактивації їх за допомогою УФ-випромінювання

U].

Досліджено режими розрядів, які забезпечують мінімальні

витрати енергії . З'ясовано, що розчинені в природній воді солі

суттєво впливають на знезаражувальну дію електричних розрядів

завдяки зміні характеристик пробою при утворенні розрядів та

поглинанню їх ультрафіолетового випромінення.

В результаті розроблено рекомендації по вибору режимів

знезараження., які забезпечують мінімальні енерговитрати.

Автори роботи висловлють подяку Державному комітету з

питань науки t технологій за фінансування проведених

досліджень.
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ВИМІРЮВАННЯ ЇЕМПЕРАТУРИ ЗАНУРЕНИХ У ВОДУ ТІЛ

ПО ЙЖТРАМ IX ВИПРОМІНШАННЯ

Л.М.Войтенко, А.В.Кононов, П.Д.Старчик

Коректне визначеная температури плазми підаодшх розрядів

по спектрам випромінювання пов'язане з необхідністю урахування

впливу поглинання світла парою та перегрітою рідиною в зоні

контакту плазми з рідиною на інтенсивність їх випромінювання .

Ці ефекти частково можуть бути промодельовані при спостереженні

випромінювання нагрітих імпульсним ~ струмом до високих

температур занурених у воду металевих дротинок. Такого роду

експерименти мають також самостійний інтерес як метод

дослідження металів у закритичних умовах високих температур і

тисків.

Розроблено і виготовлено комплекс апаратури, який дозволяє

проводити вимірювання часових залежностей спектральної густини

випромінювання металевих зразків, що нагріваються у воді

імпульсами струмі мікросекундної тривалості. Інтенсивність

випромінювання розжарюваних зразків вимірювалась по відношенню

амплітуд сигналів, які реєструвалися за допомогою монохроматора

МДР-23 та удосконаленої фотоелектричноІ приставки при

почерговому спостереженні зразка та еталонної лампи СИ-ІО-ІОО.

Температура зразк їв визначалася методом пол іхрсмноі пірометр і 1.

У пристрої була передбачена компенсація впливу поглинання

світла у воді, що оточує дротинку, та матеріалі вікна

експериментального бака на результати вимірювань досліджуваних

спектральних залежностей. Для цього при кал і бровці чутливості

вимірювального тракту в проміжок між вхідним об'єктивом та

еталонною лампою було встановлено компенсучий резервуар, який

заповнювався водою з експериментального бака. Товщина водяного

проміжку в резервуарі відповідала довжині шляху, яку проходе

випромінювання у воді експериментального бака, а віїста у

резервуарі були виготовлені з того самого матеріалу, що і

вікна експериментального бака, і мали сумарну товщину, яка

дорівнює товщині одного вікна бака.
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Спектральна густана вкцро&їінззвання розжарюваних зразків

визначалась по відношенню амплітуд сигналів, які реєструвалися

пристроєм при почерговому спостереженні об'єкта та еталотої

лампи. Для виключення впливу нелінійності підсилювальної

характеристики пристрою реєстрації на результати вимірювань

потік світла еталонної лампи збільшувався до величин,

порівнюваних з досліджуваним світловим потоком» за рахунок

розширення щілини монохроматора. Неминуче збільшення ширини

ділянки спектра, що реєструвався, у цьому випадку не впливало

Ш результати вимірювань через суцільний характер спектрів, які

спостерігали.ся, та високу дисперсію монохроматора МЦР-23.

Відмінність, за рахунок спектрального розподілу, яскравості

осв ітлення кра їв щілини в ід її центра була суттєво нижча

похибок вимірів..

Розміри дротинок і параметри розрядного контура були так і,

щоб виконувались умови однорідного нагрівання провідника [І].

ІІри виконанні цих умов на протязі усього часу спостереження,

впритул,до моменту випаровування дротинки і втрати провідності»

нагрівіхння провідника повинно відбуватися без виникнення

пєрегрівної і МГД нестабільностей, які приводять до його

руйнування. , • • . '

Досліди проводились з вольфрамовими дротинками діаметром

0,2 мм і довжиною 35*dD MM, при початковій напрузі заряду

накопичувального конденсатора (ємністю 5,5 мкф) U від 4,,9 до

7,5 кВ.

Амплітуда світлового імпульсу, що спостерігається при

нагріванні провідника між моментами плавлення і кипіння,,

суттєво залежить від стану поверхні провідника. Для полірованої

дротанки амплітуда сигналу у 2-ї-Е,5 рази перевищує амплітуду* що

зареєстрована у - випадку неочищеної дротинки. Полірування

дротинок проводилось з метою зняття графітоБот плівки та

окислів, що залишились на поверхні, дротинки при протягуванні її

через філ'єри під час виготовлення. Розбіжностей електржчниг

характеристик розряду, які виходять за межі статистичного

розкиду,-.у цих двох випадках не спостерігалось.

Пояснення ефекту, що спостерігався, є таким. Залишки

графіту і окисів, що знаходяться на поверхні, мають значно
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більший (на порядок) опір, ніж металевий вольфрам. Отже»

густина струму в них у.таке х число разів меньша, ніж усередині

дротинки. Тому сторонні речовини домішок на поверхні дротинок

майже не нагріваються електричним струмом, іх нагрівання

здійснюється за рахунок теплопровідності. Густина теплового

потоку Q через плівку домішок є сумою випрмінювальних втрат У. з

поверхні і густини теплового потоку Q в оточуючу рідину:

О^Р+0^. При т.=3000+6000°К величина Р=5+І00 Вт/мм
2
. Оцінка Q в

умовах, що відповідають досліду, дає значення порядку декількох

кВт/мм
2
. Таким чином, величина Q=3«I0

3
 Вт/мм

2
, і при товщині

графітової плівки порядку декількох мкм різниця температур між

внутрішньою і зовнішньою поверхнею плізки може досягати ІООО°К,

що пояснює падіння амплітуди світлового імпульсу у два рази

поріняно з полірованими дротинками.

Далі в усіх дослідах використовувались тільки очищені за

допомогою полірування дротинки. При ідентичних умовах

загрівання розкид амлітудних значень фотоструму в різних

експериментах, як правило, не перевищував 20%.

Проведено дослідження нагрівання у воді вольфрамових

дротинок діаметром 0,2 мм при коливальному струмі з довжиною

імпульсу « 18 мкс. Знайдено, що відхилення коефіцієнта випро-

мінювально! здатності вольфраму в межах похибок не відрізняєть-

ся від його значення для вольфраму, який нагрівається у

вакуумі. На основі даних експериментів визначена температура

поверхні дротинки в момент часу, що безпосередньо передує і і

руйнуванню. Отримані такі значення температури поверхні:

І-ша серія (вольфрам 00,2мм, 1=35мм, U
O
= 7 , 5 K B ) - 6650іІ00 °К

2-га серія (вольфрам 00,2мм, 1=35мм, її
о
=4,9кВ) - 6750і50 °К.

Таким чином, встановлено, що при швидкісному нагріванні

вольфрамовоі дротинки у воді температура поверхні провідника у

момент його руйнування має величину 6700+6900°К. Це значно

перевищує температуру плавлення (3650°К) і кипіння (5800°К)

вольфраму в нормальних умовах. Треба зауважити, що температура

поверхні дротинок, завдяки охолодженню іх оточуючою рідиною,

нижча від температури в середині дротинок. Кількісне

моделювання тепловідводу на межі розділу метал-рідина показує,

що температура вольфрамового провідника на глибинах більших,.
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ІІЇІЛ 3vb шал, ла всіх, стадіях нагріву перавшцуе температуру

ииь&рлні iid їОтЬ()%. Це дозволяє зробити висновок, що при

доеліяа-уьаиому ре&щі наї-рігання на протязі деякого проміжку

час* (0,5*1,0 мкс, в залежності від швидкості нагрівання)

матеріал ировідника (вольфрам) знаходиться у стані перегрітоі

РІДИНИ, а його руйнування і в'̂ рата провідності відбуваються

внаслідок вибуіовоію закипання перегріто! рідини у всьому

об'ємі, Такий висновок щю механізм руйнування провідника

узгоджу етьєя л ДШІСІМІКОІО омолодження його поверхні після

руйнування, НЙ осіщлограмаї фотострумів інтенсивність

вшіромішоваяш» ииверані після руйнування провідника спадає дуже

швидко (на порядок за декілька мікросекунд), що відповідає

швидкості охолодження порядку 1000 °К/мкс. Відомі механізми

відведенніі ч'ешіа від поверхні провідника не можуть забезпечити

таке швидке охолодження при умові постійного притоку енергії із

глибини дротинки до it поверхні. Розрахунок показав, що тільки

перехід металу в газову фазу і відповідне зниження

тешюиров ідност і матеріалу дротинки може пояснити швидкість

ахоло,ді>ення» яка спостерігалася в експерименті.

1. Коваль С.В., Кривицкий Е„В„, Раковский Г.В. Исследование

внсокотемпературннх свойств металлов методом подводного

олектрического взрьша проводников // ПКБЗ АН УССР. Препринт. -

Наколаев, 1989. - С.1-54.
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ON FRACTAL STRUCTURE OF LEADER CHANNNEL
UNDER ELECTRIC BREAKDOWN OF WATER . .

L.M.Voltenko» A.V.Kononov, P.V.Poritsky, P.D.Starchyk

Electric breakdown of gaseous, liquid and insulators

frequently occurs by means of narrow charge channels that

exhibits a strong tendency to branching into complicated

stochastic pattern [1,2]. In ord-зг to describe these

structures it is useful! to take into consideration the

notions about fractals. In that way a number of interesting

results have been obtained with using of computational

simulation [3»4L

A time-averaged (5Op.s) photograph of a radial leader

discharge in a water. Applied voltage is 20 kV.
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In this paper we propose an analytical approach to the

description of the branching properties of electric discharge

channel on base of the .formalism for reaction-diffusion

growth on fractal clusters [5,6]. In order to facilitate the

analysis of an experimental discharge pattern the optimal

situation is a radial discharge like as shown in ?ig.1.

Let the following process of ionisation A + e~ -> A
+
 + e~+ e~

be taken' into account only. Under this assumption it may be

considered equation which describes the growth of fractal

structures due to ionisation and diffusion in the following

form :

°p _ 1 д
- -p,

 1
 ' UA Л зу

t І 0І

(1)

where p=p{I,t) is a field of probability which

determines the time-space properties of fractal, I and t is

an .undimensional radial and time coordinates ; R=exp(ax^},

X- is characteristic scale (the thickness of boundary layer

between channel and water medium), a is the first Towndsen

coefficient for breakdown which implies"the medium influence;

is undimensional diffusion coefficient ,T. is the
0 • 0

time scale, ft is the electron mobility, 11. is Boltzmann
« £5

constant, T is temperature; 7=1+d /2,. where D is fractal

dimension, d is a spectral fractal dimension (d =
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a=D-(L, (L is an Buclidean space dimension), a is the

so-called anomalous diffusion parameter.

This equation may be reduced* tL- ordinary differential

equation by means of the step-^-step substitutions of

variables u=x~$
/2
p, where p=1-K7-D , and У = - ^ — ,

 4 0

p7
where ^ ( Q + O ) (J--\ ) • Â fter these transformations an

analytical solution for the probability field p(Z,£)may be
obtained. That' allows us to simulate the growth of fractal
structure which corresponds the certain experimental
conditions of discharge.

For the case of the prevail ionisation in the growth

of leader channel it may be obtained that p « JP^~2)/W" *
D-cL

which must be equal to p oc X owing to the properties
of fractal clusters [63. Equating this two expressions we

may evaluate the value of fractal dimension for the studied
structures. So "for the case of d = 2 we have D*1.81 and for

Thus, an application of reaction-diffusion growth model
to describe the leader breakdown allows us to simulate the
time-space evolution of discharge and, to obtain some new
usefull results.
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СЕКЦІЯ РАДІОЕКОЛОГІЇ"



UA9900476

ЗМІНИ В СИСТЕМІ КРОВОТВОРЕННЯ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ

ТВАРИН ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧАЕС

Л.Б.Пінчук, Н.К.Рсдіонова, А.І.Ліпська, Л-К.Бездробна,

Г.М.Коваль

Стан кісткового кровотворення після аварії на ЧАЕС вивчався у білих
безнородашх щурів на протязі їхнього життя. Результати досліджень подані
в динаміці київських груп тварин, що послідовно спостерігалися з квітня
1986 р.

З метою з'ясування механізмів ураження кровоутвореняя у тварин,
які тривалий час знаходшшея в умовах постійної дії іонізуючої радіації
різної якості в малих дозах низької потужності, вивчена проліферативна
активність кісткового мозку, порівняно з однократним опроміненням
контрольної серії щурів в дозі І Гр - випромінювання 13? Cs на апараті
'ІГУР" , де було виключено дію основної частини поглинутої в натуральних
умовах дози - від сумарної дії циркулюючих та фіксованих радіонуклідів
викиду та подальшого забруднення.

19Sfo-39 pp. 1939-91 pp. 1991 93 pp.

вихідні дані

початок експерименту

| J кінець експерименту в Чорнобилі

кінець експерименту в Києві

Мал. І. Загальна клітиншеть лейкоцитів у периферичній крові тварин ГІН

протязі всіх років дослідження у Чорнобилі та Києві.

194



180 -r

о

1 4 0 -

•p' 120 -•

•| loo 4

1 8 0 + <
'3
A 60 +

І 40 - •

20 +

0

*

;i*t!

i l l
1986-89 pp. 1989-91 pp. 1991-93 pp.

З поч. з 7 10 21 30
доби

П0Ч

Мал. 2. Загальна шгітинність кі ткового мозк^7 тварин на протязі всіх рокь-
дослідження у Чорнобилі та Києві (а), та у щурів одноразово опромшених в
дозі 1 Гр (б) та перебуваючих в Чорнобилі у 1991-93 pp. (в).
/Позначки, як на мал. 1/.
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На мал.І відображені вихідні дані для всіх груп тварин, спостережен-
ия і дослідження яких проводилися ІЕК і: Чорнобилі, так і в Києві. Доведе-
но, що в обох випадках спостерігається експоненціальний тип кривої, який
відображує характер зменшення числа лейкоцитів і свідчить про зменшення
цього показника кровотворення до 70% в Ї993 р. від вихідних даних нор-
мального його значення. Дані, подані на мал.1 свідчать про найбільше зни-
ження числа лейкоцитів з серіях тварин, спостереження над котрими про-
водилося в 1986-89 pp. (до 35-40%) та числом лейкоцитів в кінці експе-
римента 1991 р. (20%, дані не вірогідні). Окрім тоїч), вихідні дані в 1989 р.
різко відрізнялися від вихідних даних 198(і р. Аналогічні чисельні зміни
відбувалися в зміщенні еритроцитів по рокам дослідження.

На мал.2 відображені дані зміненая показників кістковомозкового
кровотворення - число міслокаріошпїв в порівнянні з тим же показником у
тварин, опромінених одноразово в дачі 1 Гр - випромінювання " ; C s .
Закономірність зниження числа мієлокаріоцитів у тварин, що знаходяться в
постійному радіаційномл* полі низкої потужності має також характер по-
вільної експоненти. В 1993 р. число міслокаріоціггів в перерахунку на вміст
цих елементів у великій гомілковій кістці щурів знижується також приблиз-
но на 70%. Наведені дані у сукупності свідчать про скорочення сукупного
плацдарму кровотворення у тварин в післяаварійні роки. За даними мієло-
грами це підтверджується зниженням блаетного, тобто родоначального пула
кровотворення та зменшенням числа мігшій. Обидва показники особливо
значно знижеш у перші 2-3 роки після аварії, що на нашу думку, і с причи-
ною подальших біологічних ефектів.

При вивченні стану «товбурного пула кровотворення у тварин чорно-
бильської та київської груп виявлено, шо зменшення числа колонієтворних
одиниць селезінки суттєво випереджають їх спад в результаті старіння ор-
ганізму. У 1994 р. через В місяців п«-|>ебувашш тварин в м. Чорнобилі після
трансплантації їхнього кісткового мозку летально опроміненим мишам число
колоній в селезінці було 12,5±0,5, при вихідних даних 20,0±0,6. Це є пря-
мим доказом зниження плацдарму кровотворення, яке по своєму ефекту
дорівнює ефекту від одно[>азового опромінення в дозі 1 Гр.

Таким чином, дані, які отримані при вивченні кістковомозкового кро-
вотворення свідчать про те. що фатальних змін в ній системі на протязі 8
років її вивчення не сталося і екологічно цеіі вид тварин можливо рахувати
непошкодженим. Однак, як кількісні, так і якісні зміни в клітинах кістко-
вомозкового кровотворення надають можливості для розвитку системних
захворювань, в тому числі і пухлинних, незважаючи на зниження цир-
кудюючих та фіксованих радіонуклідів в організмі досліджуваних тварин.
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В табл. 1 надані дані про збільшення числа пухлин кровотворної системи
на протязі всього часу теля авари на ЧАБС.

с

Таблиця 1.

^чХярок дослідження

IloKaaHeKH^s.

пуливпи-юш росту^ч^

Загальна кількість

'fWtpKH, ЩО ащіиШкШі

патоморф. досліджен.
Злоякісні пухлини
кровотворної тканини

Чорнобиль
1986-89
pp.

45

1

1989-91

РР-

62

10

1991-93

РР-

97

14

Київ
1986-89

pp.

126

2

1989-91
pp.

116

10

1991-93
pp.

81

11
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АБЕРАШЇ ХРОМОСОМ У КЛІТИНАХ КІСТКОВОГО МОЗКУ ЩУРІВ

ПРИ ПОСТІЙНОМУ ВНУТРІШНЬОМУ ОПРОМІНЕННІ
 I 3 7

CS

Л.К.БездроОна, С.В.Мартшіенко, І.П.Дрозд

На сьогодні найбільш надійним показником дії опромінення

є частота утворення аберацій хромосом (АХ) у лімфоцитах пери-

феричної крові. Можливість використання АХ клітин кісткового

мозку (KM) як біоіндикатора опромінення Еважають обмеженою

через їхню високу проліферативну активність [1]. Але цей вис-

новок зроблено за даними, які отримані при гострому оп-

роміненні. Б той же час цитогенетичнии аналіз KM простіший,

бо не вимагає, попереднього культивування клітин. Це є суттє-

вим при моніторингових радіоекологічних обстеженнях.

У формуванні дози опромінення у віддаленому періоді

післячсрнсбильських подій основна роль належить
 l o 7

Cs [2].

Виходячи з вищесказаного, у модельних експериментах на

білих безпсролних щурах, яким щотижнево вводили перорально

розчин хлориду
 1о
'Сз по 4,24*10' Бк/кг маси тіла, досліджена

частота утворення АХ у клітинах KM. Вміст ізотопу Б організмі

контролювала прижиттєво шляхом радіометричних вимірювань при-

ладом CFH-56-Ol. Обрана схема введення радіонукліду забезпе-

чувала рівномірне внутрішнє опромінення тварин з потужністю

дози до 7 сГр/тиждень. Паралельно досліджували неопромінених

тварин, яких утримували в тих же умовах.

Препарати хромосом клітин KM отримували,як описано [3],і

фарбували азур-еозином. Для накопичення клітин на стадії ме-

тафази тваринам за 2 години перед забиттям вводили у черевну

порожнину розчин колхіцину з розрахунку.10 мкт/г маси тіла.

Бід кожної тварини аналізували Ю0-2С0 метафаз..

Результати досліджень наведені в таблиці. Прк внутрішнь-

ому опроміненні
 1 3 7

Cs на протязі 62, 113 і 327 діб сумарні

поглинені щурами дози складали відповідно 56, 102 та 312 сГр.

При спонтанному мутаційному процесі в клітинах KM здорових

щурів частота аберантних клітин складає в середньому 1,4 % і

переважають аберації хроматидного типу. Аберації хромосомного

типу представлені тільки парними фрагментами. У опромінених
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CO
CD

ЦИТОГЕКЕЇЇЇЧНІ ПОКАЗНИКИ КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ ЩУРІВ

ПРИ ТГШМОМУ ВВЕДЕННІ 1 3 7 C s (4,24х10 5 Е'-/ К г щотижнево)

Група
тва-
рин

Конт-
роль-
на

Дос-

лід-
на

Три-
вал.
опро-
мін.,
доба

-

62

113

327

Погли-
нена
доза,

сГр

-

5б±4

102±2

321*2

Кількість

твардн

6

4

4

4

проана-
лізова-
них
метафаз

750

624

676

500

КІЛЬКІСТЬ

аберант-
ШІ1 КЛІ-
ТИН,
%

1,4*0,1

3,04*0,81

3,85*0,15

7,57*0,30

Хрома-
тидно-
го
типу

1,4

0,64

1,48

1,62

Аберацій на '100 КЛІТИН

Хромосомного типу
фраг-

менти

0,28

1,44

0,89

3,51

дицен-
трики

-

0,16

0,59

1,08

КІЛЬ-
ЦЯ

-

0,16

-

0.27

ати-
пові

-

0,64

0,89



оссбків виявлено збільшення кількості аберантких -клітин. В
одній клітині ЕИЯЕЛЯЛИ по одній аберації. У групі тварин в
накопиченою ДОБОЮ 56 сГр середня частота індукованих пошкод-
жень хромосом складала 3,0'%, але у окремих тварин кількість
АХ значно Еідрізнялася у межах коливання БІД 1,9 до 5,4 %. Це
свідчить про індивідуальну варіаСільність раді.очутливості на
протяв і 2-х і/.ісячного опромінення. Значна Баріабільність
радіочутливості в цей- термін обумовила відсутність вірогідних
розбіжностей у частоті аберантних клітин гі збільшенням пог-
лішекоі доги до 102 сГр. Кількісна залежність утворення АХ
від накопиченої лови при тривалому опроміненні спостерігаєть-
ся після 113 і 327 діб: при дог-і 102 сГр - 3,9 %; при ДОБІ

312- сГр - 7.6 % ЕІДПСЕІДНО. Після 62 діб опромінення число
аберацій /:ром=т;

т
лного типу порівняно в і спонтанною частотою

знпкено.. але при подальшому опроміненні збільшується. Б ціло-
му у опромінених тварин переважають абєраціі хромосомного ти-
пу: парні Фрагменти, диііентрики. ацентричні кільця, трансло-
капії. Визначається також група атипових хромосом, диференці-
ювання яких за застосованою методикою фарбування неможливе.
До групи атппсвих хромосом були віднесені і явні транслока-
ціі. • При аналізі окремих типів аберацій простежується дозова
залежність індукції дицентриків, які, як відомо, є маркерами
радіаційного БГЛИЕУ. Внаслідок мітсзів частина аберацій нес

1
-

табілького типу (фрагментів, дицентриків. кілець) елімінуєть-
ся. Але, як свідчать результати наших досліджень, при
постійному внутрішньому опроміненні радіонуклідом

 1 3 7
Cs

швидкість накопичення дицектриків (як і загальної кількості
аберантних клітин) перевішує швидкість їхньої елімінації,
визначається залежність від накопиченої дози опромінення.

У відомих нам поодиноких работах в досліджень цитоген-
етичних ефектів в клітинах KM в процесі тривалого надходження
в організм радіонуклідів визначали лише частоту аберантних
клітин, не аналізуючи спектр аберацій [4,5], хоча останній є
необхідним для біоіндикації опромінення.

Таким чином, отримані • нами результати дозволяють
сподіватися на можливість використання аналізу АХ в клітинах
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KM гризунів для біоівдикаціі ступеня радіаційного вабруднення
територій і рекомендувати його до опробування в радіаційноу-
ражених внаслідок аварії на ЧАЕС регіонах.

і. Комар В.Е. // Радиобиология. - 1992. - Т. 32, вьіп. 1.
- С. 84-97.

2. Алексахин P.M. // Радиобиология. - 1993. - Т. 33,
вьш. 4. - С. 3-14.

3. Макгрегер Г., Варли Дж. Методи работн с хромосомами
жвотннх. - М., 1986. - 272 с.

4. Биологические зффектьг при длительном постуилении ра-
диокуклидов. - М., 1983. - 168 с.

5. Мирецкий Г.И., Ермолаева-Маковская А.И. и др. // Ра-
диациокная гигиена. - Л., 1980. - С. 71-73.
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ОЦЕНКА РАДИОАКТМВНОГО ЗАІТЯЗНЕНЙН
П0ЧВШН0Г0 ПОКРОВА РВДД ОБЛАСТЕЙ УКРАИШ

В.С.Булкин, И.Н,Вишшвский, Г.Н.Коваль, В.В.Тршин

В радиозкологическом отношешти авария на ЧерноОильской АЗС
в той или иной степени отразилась на всей территории Украйни.
Начальное распределение радиоактивности непрерьюно изменяется
род воздействием внешних факторов - ветрового переноса,
иеремещешгя паводковими, тальїми и довдевнми водами, миграцют по
биологическим цепочкам и т.д. Для изучения динамики зтих
процесеов необходимн исходннє даннне - механизми и уровни
заґрязнения местности, спектральний состав загрязнителей,
химические соединения, в которнх они находятся, и другиє
параметри. Из-за естественного радиоактивного распада
практический интерес в настоящее время представляют
трансурановне злементн, а также радионуклидн

 9 0
Sr и

 1 3 7
Cs c

периодами полураспада порядка ЗО лет.

В качестве критерия наличия заґрязнения радионуклидами
территории Украйни в результате аварии на Чернобнльской АЗС
может служить отклонение уровня заґрязнения от доаварийной
ситуации. Согласно \М территория Украиньї находится в области
загрязяения радионуклидами от глобальних випалений с уровнями
заґрязнения по радионуклиду

 1 3 7
Cs 0,05 + 0,125 Ки/км

2
 и по

радинуклиду
 9 0

Sr - примерно в 1,6 раза меньше. В [21 приводятся
уровни заґрязнения по

 1 3 7
Cs - 0,046 Ки/км

2
 и

 9 0
5г - 0,037 Ки/км

2

с отношением Cs/5r -1,24 как состояние зонн Чернобнльской АЗС
До начала ее работн. что согласуется с данньїми [11.

Распространение и вшіадение виброса радиоактивннх веществ в
результате аварии на Чернобнльской АЗС имеет ряд специфических
особенностей по сравнению с глобальними вьшадениями.
Двйствйтельно, глобальнне внпадения на достаточно большом
удалеющ от места проведення испмтаний связанн с осаждением
мвлкодиспврсньгх аарозольенх частий, равномерно покрьшающих
большие территории, практичегки мало зависимо от местньїх
условнй. Радиоактивний вьіброс от аварии на Чернобьільской АЗС
rpytio. можно представить как сумму трех составлягощих : газовой,
образовавшейся в результате испарения летучих химітиеских
соединений вследствие високих температур, развившихся в обьеме
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повреаденного реактора; пилевой, образовавшеися в результате
конденсации радиоактквннх веществ на пнлевнх и аерозольних
частіщах воздуха; . топливной, образовавшйся в результате
виброса в шфужающую среду при взраве и после дущем горении
графита мелкодисперсннх частиц разрушенних тошшвннх сборок. В
спектраиьном отношении газовая составлявдая обогащена летучими
соединениями изотопов йода, теллура, цезия и благородними
газами; топливная составлягацая, в основном, повторяет
спектральний состав радионуклидов, наработанннх в активной зоне
в результате рвботн реактора с некоторшл обогащением
тугоплавкими -соединешиши стронция, цезия, церия и
трансуранових злементов. ГЬілевая сосгавлящая, в зависимости от
условий образования, может содержать любой нвбор радионуклидов
от отдельного до полного их набора. .

Распространение радиоактивного вмброса зависело как от
условий виброса, так и от состояшш атмосфери в момент внброса.
осамдение - как в зависимости от физико-механических
характеристик радиоактивного облака, так и от состогчия
атмосфери во время прохоздения облака над данной территорией.
Зто призело к большим неравномерностям в распределении
загрязненйя и для получения достоверной информации об уровнях
загрязнения территрии Украйни необходимо щжвлечение возможно
большего и детального обьема информации-

В течение 1990-1994 г.г. нами било проведено измеренке
уровней загрязнения р/здионуклидами

 9 0
Sr и

 1 3 7
Cs территорііи ряда

областей Украйни. Обследование проводилось на отдельннх
территориях Ровенской, Тернопольской, Житомирской, Києвсжой,
Черкасской и Черниговской областей. Уровни загрязнєния,
усредненние по территорйи административного района, приведенн в
таблице.

Ровенская область
ООследованн территорйи Дубровицкого и Владимирецкого районов на
севере области и Дубненского района на юге области. Как
северние, так и вожний райони подверглись радиоактивному
загрязнению от аварии на Чернобнльской АЗС* Уровни загрязнения
стронцием в 2-3 раза превншают уровни от глобальних випадений.
Уровни загрязнения цезием на юге превншают глобальнне уровни в
3-5 раз, в то время как на севере - в десятки раз. Имеется резко
вираженннй градиент как уровней загрязнения, так и отношения
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Результати определештя уровней ;радио.актйвнрг.о загрязнешя

Область

Рай.центр

Житомирекая ;

Дзержинск .

Житомир ,

Коростень _

Попельня

Радомишль

Червокоармейск.

Черняхов

Киевская •

Ворисполь :

Володарка.

Згуровка

Иванков ;
 ;

 -
:

Сквира ;'. -

Тетиев

Фастов

Ровенская '!

Влздимирец

Дубно

Дубровица

Тернопольская

Шумск :

Черкасская/

Звенигородка

Л н с я н к а •••:•;';.;
 v

К а н е в ; .;'/:•-
:
;-.'.•;•;.̂

Тальнре> . : ;:

Шпола
:
 :

 ;
-

 ;

Черниговская

Барва ..

ЇЕозелец

М е н а •'
:
-
;
 • .;;,

Прилуки

Репки

Сребное

К-во
проб

317

1132

45Ї:

857

634

527

10

176

750

•310

621

108:
:
 .51:

'Лій-
зо:

^ ЗО;

. Cs-137

. Уровни •
загрязнекйя

3,7-10"
1 0

0,20

0,28

:
'
;
0,40-.-

0,21 ::
/
.;

0,39 : •

5,71 v

2,07

0,17... .

3,21 . •

0,06

:
;U66

і,89

3,00-10"
s
 •

:о,72 ,-:•:

- 2 , і 2 :"•'•-.

Е д . .- •

ИЗМ.' .

Ки/кг

Ки/км
2

Ки/км
2

Ки/км
2

Ки/'км
2

Ки/км
2
.

Ки/км
2

Ки/км
2

КИУ'КГЛ
2

Ки/км
2

Ки/км
2

Ки/км
2

Ки/км
2

Ки/кг

Кш/км
2

Ки/"км
2

К-во,
проб

314

535

119

222'

.419

:
375

332

95

40

. 65

. 5

50

50

108

87

115

161

ЗТЗ

29

25

•15

15

88

76

331

222

174

•-. Sr-90

; І
Г
РОВНЖ

загрязиения

;2,43>10'
го

0,03

3,34-10"
10

0,06

0.04 •

0,03

0,03

0,16

0,10

0,08

• 1 , 4 4

0,16

0,06

0,21

0,08

0,09

•0,09

0,03

0,20 .

0,17

0,09

0,21 -
: >

2,25-1О"
10

4,46>1О-
ао
-

2,02-10'
10

2,18
;
.1О"

1 0

7,31-1О"
30

2,11.10^^

:
Ед..-
изм.

КИ/КГ

Ки/км
2

КИ/КГ

. Ки/км
3

Ки/км
2

Ки/км
2

Ки/км
2

Ки/км
2

Ки/км
2

Ки/км
2

Ки/км
2

' Ки/км
2

Ки/км
2

Ки/км
2

Ки/км
2

'Ки/км
2

Ки/км
2

Ки/км
2

Ки/км
2

Ки/км
2

Ки/км
2

Ки/км
2

КИ/КГ

КИ/КГ

КИ/КГ

КИ/КГ

КИ/КГ

'Кй/кт



C 'Sr.B направлений с севера на юг, причем ОТЕОШЄНИЄ Cs/Sr на
севере значительно превншает зто отношение для 30-км зони на
соответствущем азимуте.

Тернопольская область
Обследована территория Шумского района. Как по уровню
загрязнения стронцием, так и цезием не обнаружено значительнрго
превншения над глобальними уровнями, то єсть территория района
практически не загрязнена радионуклидами от аварии на
Чернобшіьской А.ЗС.

Житомирская область
Обследовани .территории Червоноармейского, Дзержинского,
Черняховского, Житомирского и Радомншльского районов. Уровни
загрязнения обследованной территории „ стронцием практически' не
отличаются от уровней глобального загрязнения (0,03 , + 0,06
Ки/км

2
). Загрязнение цезием в 5 + 10 раз превншают глобальнне

уровни. Зто указнвает на то, что загрязнение территории
произошло преимущественно в результате осаждения газового
компонента внброса.

Киевская область
Опрелеленн уровни загрязнения радионуклидом

 9 0
Sr территории

Фастовскаго, Сквирского, Володарского, Тетиевского, Згуровского
и Бориспольского районов. Для всех обследованннх территории
уровни загрязнения превишают глобальние уровни в 2-5 раз,
причем более високий уровень загрязнения наблюдается в южнмх
районах области.

Полученнне данньїе позволяют уточнить информацию об уровнях
загрязнения ряда территории и содержат новне даннне о
радиозкологическом состоянии северннх районов Черкасской, гожньіх
районов Житомирской, Ровенской и Тернопольской областей.

І.КоганР.М., Назаров И.М., Фридман Ш.Д. Основи гамма-
спектрометрии природних сред. -М.: Атомиздат, 1976. - 366 с.

2.Бюлетень екологічного стану зони відчуження. 1-й випуск.
Чорнобиль, 1993. - 54 с.
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ДИНАММКА КОЗФФИЩЕНТОВ НАКОШШШ CS-13T В ТРОФИЧЕСКОИ
ЦЕПИ "ПОЧВА-ПАСТБМЩНАЯ РАСТМТЕЛЬНОСТЬ"

В 30-ТИ Ш ЗОНЕ ЧАЗС НА ТЕРРИТОРММ "ШНОГО" О Щ А

Шатрова Н . Е .

Авария на ЧАЗС привела к значительному загрязнению радио-
нуклидами окружаящей средм. Одними из наиболее опасньїх в ра-
диационно-гигиеническом плане являются радиоизотопн цезия,
особенно цезий-137, имеющий больюй период полураспада и
наиболее активно вклнзчающийся в биогеннне процессн и мигра-
рацив по пищевмм цепочкам. Звено "почва-пастбищная раститель-
ность" является началом одной из основних пищевьіх цепей, веду-
щих к человеку. Козффициентм накопления цезия-137 по звеньям
наземной трофической цепи являются важним показателем биологи-
ческой доступности Сs—і37 на территориях, различашщихся уров-
нями радиоактивного загрязнения.

Для изучения динамики козффициентов накопления цезия-137
по трофической цепи "почва-пастбищная растительность" внбраньї
зони наблшдения с различньїми уровнями радиоактивного загряз-
нения - пункти в районе сел Раз-ьезжее, Парншев (30-ти км зона
ЧЙЗС). п.г.т. Ржищева, села Григоровка ("ижннй" след).

Для оценки радиологической обстановки проведень! измерения
содержания Cs —і37 в почвах исследуемих пунктов. При отборе проб
почвн принимались во внимание следушщие требо'вания: почва отби-
ралась в,местах с ненарушеннрй поверхностью при отсутствии
признаков смнва или намива поверхностного слоя (на целинннх
землях) на глубину 0-1 и 1-5 см. Проби отбирались методом
"конверта" в летний период (август - сентябрь). Подготовка
проб почвн проводилась по общепринятим методикам. Измерения
содержания цезия-13? внполнялись на г^мма-спектрометре на осно-
ве полупроводникових Ge(Li-) детекторов.типа ДГДК с знергетичес-
ким разрешением по Со-60 (линия 1332 Кзв) 3 Кзв'и многоканаль-
ного анализатора NOKIA LP4900B. Усредненние данние содержания
Cs—137 в почве исследуемнх пунктов в период с 1988 по 1994 год
представленії в таблице і.
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Таблица 1,
Содержание Cs-13.7 в почве (Бк/кг сухого ввса)

Год

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Разгезжее

1 2

2775.9 368.2

1285.5 152.1

1026.8 123.6

482.3 60.4

443.8 48.9

345.6 37.6

Парніев

і 2

2953.5 319.4

2674.3 301.3

1376.3 167.1

763.6 86.8

431.8 36.8

352.6 37.1

280.3 24.3

Ржищев

і 2

889.0 116.6

441.0 74.3

385.0 72.0

368.7 60.6

333.4 36.7

320.3 49.2

244.0 63.7

Григоровка

1 2

168.4 27.3

132.2 25.3

65.4 15.4

37.9 10.6

28.4 . 5.7

26.6 7.8

24.3 3.4

1 - значение
2 - ошибка

Одновреиенно с отвором проб почвн в пунктах исследования
отбирались проби пастбищной растительности методом тотального
внкоса с площади 1 кв.м. Подготовка проб заключалась в просу-
шивании, дроблений, г*омогенизации. Содеряание Cs-137 определя-
лось методом гамма-спектрометрии. В таблице 2"представлени
усредненнне значення содержания цезия-Л37 в пастбищной расти-
тельности исследуемнх пунктов в период с 1988 по 1994 год.

Таблица 2
Содержание Cs-137 в пастбищной растительности
XБк/кг сухого веса)

Год

1988

Разіезжее

1 2

99.2 11 Л

Пармшев

1

198.6

'2

26.3

Ржищев

1

385.5

2

73 .0

Григоровка

і 2

243.і 13.8
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Продолжение таблицн 2

Год

1989

1990

1991

1992

1993

1334

1

92.5 •

88.0

73.0

52.1

42.1

-

2

11.4

8.0

8.9

5.8

4.7

-

1

179.8

130.4

76.1

72.0

56.4

49.2

2

19.5

15.2

8.5

7.9

8.3

5.5

1

341.5

319.2

290.6

107.4

72.7

54.2

2

68.0

47.6

57.0

36.0

5.2

8.5

і

88.8

71.9

62.4

42.9

27.3

20.9

2

14.

8.1

11.

8.4

3,5

6.1

5

1

і - значенеє
2 - ошибка
По данньїм гамма-спектрометрических измерений содержания

цезия-137 рассчитани козффициентн накопления по цепи "почва-
^астбищная растительность". Значений козффициентов для иссле-
дуемьіх лунктов представлень» в таблице 3.

Таблица З
Козффициентн накопления Cs-137 в трофической цепи:
почва - п~—бищная растительность

Год

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Разгезхее

0.04

0.07

0.08

0.15

0.12

0.12

-

Парьшев

0.07
ч

0.07

0.10

0.10

0.17

0.16

0.18

Ржищев

0.40

0.7?

0.83

0.79

0.32

0.23

0.22

Григоровка

1.44

0.67

1.10

1.64

1.51

1.02

0.85
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Для всех исследуемнх пунктов характерно снияение содер-
жания Cs-137 в почве.и пасто'ищной растительности. В 1994 году
среднее содержание цезия-137 в почве составляло: с. Парншев -
280.3, п.г.т. Ржищев - 244.0, с. Григоровка - 24.3 Бк/кг сухо-
го веса. Среднее содержание цезия-137 в пастбищной раститель-
ности в 1994 году: с. Паршвев - 49.2, п.г.т. Ржищев -
54.2, с. Григоровка - 20.9 Бк/кг сухого веса.

Козффициентн накопления цезия-137 в звене трофической це-
пи "почва-пастбищная растительность" в исследуемнх пунктах
30-ти км зонн ниже, чем в пунктах, относящихся к "юкному" сле-
ду, и в исследуемнй период (1988-1994 год) возрасташт примерно
в 2 раза. Для территорий, относящихся к "юіному" следу, харак-
терно снижение козффициентов накопления; в 1934 году козффи-
циентн накопления цезия-137 составляли: для п.г.т. Ржищев -
0.22, для с. Григорович - 0 85.
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ДИНДМЖА- СОДЕРЖАШЯ ЦЕЗИЯ-І37 В НЕКОТОРУХ ВВДАХ •

РНБ ВОДОЕМОВ ЗОШ В Ж Н И Я ЧАЗС

О.Л. Зарубин

Загрязнение водннх систем в результате любой ядерной ава-
рии, сопровождаемой вибросом радионуклидов в окружающуш среду,
представляє! собой основную опасность в миграции загрязнителей
за пределн зонн аварии.

йвария- на ЧАЗС привела к радиоактивному загрязнениш
обширних территорий, в том числе водоемов и водних бассейнов
р.Припять, р.Уя, р'.Днепр и др. Наиболее вьісокие концентрации
рсционуклидов Б-настоящее время определяштся в водсеме-охл^ди-
теле ЧАЗС (табл.1). Перераспределение радионуклидов во всех ком-
понентах водоема.в т.ч. в гидробионтах, определенним образом
•меняется и во времени. 5иоценозн водоема-охладителя ЧАЗС исгш-
тивают П0ВМШ9ННМЄ дозн сблучения. как от инкорпорированних ра-
дионуклидов, так и за счет внешнего облучения от СЄДИМЄНТОБ.

За П5р;:сд исследований (І385-І334гг. ) било отобрано и про-
анализировано сьише 5000 проб различннх видов риб. Изучено
распределение искусственних радионуклидов в различньїх органах и
тканях некоторух промислових видах риб (табл. і, рис. 2).
Анализ полученних данних показал, что в настоящее время для
больагинства видов риб наиболее значимими являштся радиоизотопм
цозия, накапливаязшиеся преимущест?9нно в мишиах (рис. 2). При
зтом происходит ОТНОСИТРЛЬНО бистрое снижение концентрации це-
зиа-137 во Еремени в жабрах, чешуе, КОЇЄ, плавниках по сравне-
ниш с мншцами. Подразному накапливается оадиоцезий и в различ-
них видах риб. Так. если принять содераание цезия-і37 в мншцах
язя за 1, то получим следующий ряд: язь-і, уклея-1.37. плотва-
І.54. карп-2, густерз-2.31, л<зщ. сом, толстолоб - около 3.
икунь-5.33, яерех-б. 15. судак-8.4Є (рис. 1, та!!', і). Наимень-
шие концентрацик це^ия-137 определенм в плавниках, наиболь-
шие - в ммшечной ткани. К осени 1986 г. основним радионуклидоьі,
формируищим дсзсвие нагрузки на гияробионта,«оказался це-
зий-137. Содержание его з мишечной ткани хищних видов риб водо-
ема-охладит^.,.я ЧАЗС достигало 8*10Е5 Бк/кг сирого веса, в реке
Припять и Ки'бвском водохранилише - 3*10Е4 Бк/кг сирого веса,
в Каневском всдохранилище - 7*10Е2 Бк/кг сирого веса, хотя
средние значення били несколько ниже. З исследуемих водоемах
содержание цезия-137 в мишечной ткани риб-бентофагов ниже,
как правило, на порядок (табл. 1, 2). С лета-осени 1986 г. по
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Рис. 1. Содеряание Cs-137 в мншечной ткани некоторнх
видов рнб водоема-охладителя ЧЙЗС в І989 г.
(относительние ЄДИНИЦМ).

1 - язь
2 - красноперка
3 - уклея
4 - плотва
5 - карп

6 - густера
7 - лещ, сом, тзлстолоб
8 - окунь
9 - жерех
10 - судак

Ж
І
щ
а
Ш

18

Рис. 2. Содержание. Cs—і37 в различньїх органах и тка-
нях карпа водоема-охладителя ЧАЗС в 1990 г.
(относительнне единицн).
1 - плавники ' б - икра
2 - чешуя 7 - кожа
3 - яабрн 8 - голова
4 - внутренние органк 9 - кости
5 - плавательннй пузнрь 10 -
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1> Содеріим Cs-137 і «імечю» тим шаторіа идої риб ІОДОЄМ-О..МЛШІІ ЧАЗС і іврюд с 1986 по 1993 гад (fa/кг сирого »ес»>

to

їм

Гетера "

T.tfB

ТОІСТОЛОЇ

Счдвк

Ієреї

Сов

Сон ( а і м ь в и і

1986

1

246037

97336

137037

440296

•

-

361667 .

2

17410

6947

9259

31145

-

• •

Й822

і

26

2

3

-

-

2

1987

1

92786

66944

85715

164046

-

79888

129229

2

661S

Ші

60«9

11608

-

5654

9147

3

48

35

26

22

4

4

1988

1

35680

43392

50089

127243

116720

99959

25338

2

2526

3071

3544

9002

8258

7071

1794

3

5!

10

31

19

21

5

3

1989

t

18222

- -

25183

124198

39487

49667

33030

2

1292

-

1789

8788

2794

35U

23*7

3

•3

-

8

Є

2

2

4

1990

1

13621

13005

16873

81022

-

32510

15757

2

878

921

1И8

5103

-

2302

961

3

67

5

В

15

-

3

16

1993

1

6854

-

-

28182

1830Я

7939

14936

2

742

-

-

22Н

1134

379

1361

3

1

-

-

3

1

2

1 * средаее мачеме

2 - апбка

3 - колчеспо проб



настоя-щее время концентрация цезия-137 в мьішечной ткани ис-
следуемкх вицов рнб з!іачительно скизилась. Даннне о содеряании
цезия-137 в мьішечной ткани р"* в 1994 году представлену в та6/}.£.

Таблица 2. Содержание Cs-137 в мншечной ткани рнб
в 199,4 году (Бк/кг снрого веса).

хищники

бентофаги

Водоем-
охладитель

1,

45321

12764

2

3198

1667

р. Припять

і
 2

1412 107

370 41

Киевское
водохр.

1

372

185

2

44

25

Каневское
водохр.

1 2

194 29

37' 13

1 - среднее значение
2 - ошибка

Содержание цезия-137 в сьедобной части всех исследуемкх
видов риб Каневского и Киевского водохранилищ. значительно
ниже всех международннх и государственних норм (ВДУ-І99-І
(СССР), ДУ

Г
93 (Украйна), FflO и др.).
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РАДІОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ в РАЙОНАХ

Г.М.Коваль, А.И.Кузьм-іна, О.В.Сваричевська, М.О.ІЙовкрі

Атомні електростанції являються одним.Із суттєвих чинників
антропогенного екологічного впливу на. навколишнє середовище, так
як.навіть'у штатному безаварійному режимі роботи викидають в атмо
сферу і скидають. В гідросферу певну: кількість радіоактивних еле-
ментів.. .Більшість з них, такі як інертні- радіоактивні ..гази-,- мають
короткий період напіврозпаду,. розсіюються в. атмосфері і .не спри-
чиняють до скільки-небудь помітного погіршення радіоекологічної
ситуації навколо АЕС. • Разом з. тим технічна, недосконалість конст-
рукції тепловиділяючйх елементів, а також певні технологічні по-
рушення призводять ір переходу в оточуюче середовище довгоживу-
.чих радіонуклідів <^°Со,

 1 3 4
Cs,

 1 3 7
Cs та ін* ..), які накопичують-

ся в компонентах наземних-та водних екосистем 1 по трофічних лан-
цюгах можуть попадати в організм .-людини.

.. •,/;. радіоекологічний стан на території України на сьогоднішній
день визначається радіоактивним забрудненням, що сформувалося
внаслідок аварії на ЧАЕС: Рівні цього забруднення (яке характе-
ризується- в основному

 1 3 7
G s т а

 9 0
Sr) для різних регіонів відріз-

няється на декілька порядків. На цьому фоні виділити вплив експ-
луатації АЕС з загальної радіаційної картини надзвичайно важко.
•• "З метою.вивчення впливу АЕС на природне середовище були ві-

дібрані зразки води, донних ;відкладень, рослинності і грунту
вздовж річок на різних відстанях від АЕС вверх і вниз по течії.
Роботи виконані на річках Горкнь і Південний Буг, на яких розта-
шовані Хмельницька 1 Пізденно-Украінська станції відповідно. Як-
показали результати . преведенню досліджень, нема достовірної різ-
ниці по. радіоактивності вибраних природних об'єктів як до -АЕС,
так і після'них. У відібраних зразках поряд з природними, радіо-
нуклідами- реєструються, лише

 J 3 7
Cs та - °Sr, 'активність яких для

регіону: ПУАЕС. становить:, у воді <0.14*Бк/л і <0.2 Бк/л; у грунті
15Бк/кг і 12.6 Бк/кг; у трав'яній рослинності 12.5 Бк/кг і 9.5
Бк/кг; .у .донних відкладеннях 15.2 Бк/кг і 15 Бк/кг відповідно.



Для. регіону. Хмельницької АЕС: у воді <0.14 Бк/л і <0..2 Бк/л; ,у
донних, відкладеннях 6.5 Бк/кг'і 5.5 Бк/кг.;.- у грунті 25;Бк/кг і
15.. 7^Бк/кг; у рослинності б Бк/кг та 10 Бк/кг.•;.'..•; - .' . • л-/-.',
•-. Результа.ти вимірів, -вмісту радіонуклідів >

?7
C:s в •грунті,-фос-.'

линноеті, вод і "та донних відкладеннях свідчать, що немає;. достовір-
ная різниці в показниках .радіоактивного забруднення;вище Ш нижче
по. течії від АЕС.; Це говорить про незначний вплив скидів, .радіонук-
лідів станційного походження;. у гідросферу. ' .. ' ' ...

•. Виходячи з отриманих.результатів, , радіоекЬлогічну•ситуацію .
навколо, ІІУАЕС і .ХАЕС можна характеризувати, як, таку, ..що 'He: викли-v
кає занепокоєння. /- - • • •

... Слід, звернути увагу на той. факт, -що 4 АЕС України .і 2 АЕС
Росії-побудовані в басейнах рік, що впадають

л
в основну водну ар- •

терію України - р.Дніпро. Схематично це можна.представити .' .. -
такому' вигляді: . . ' . • . . . .

': . Запорізська і Смоленська-АЕС -р.Дніпро;
 ;

 '
Чорнобильська АЕС.-р.Прип'ять-- р.Дніпро;
Ровенська АЕС - р.Стир. - р.Прип'ять - р. Дніпро;
Хмельницька АЕС -p.. Горинь - р. Прип'ять - р.Дніпро;
Курська АЕС - р. Сейм - р. Десна - р...Дніпро.

' • В Інституті ядерних досліджень НАН України.з 1961 року про-
водяться регулярні спостереження за рівнем.радіоактивного заб-
руднення води в р.Дніпро в районі розташування м.Києва, що доз-
воляє оцінити вплив усіх вищеперечисЛенИх АЕС, окрім.ЗАЕС. Як
свідчать результати багаторічних спостережень, не простежується
(за винятком наслідків аварії на ЧАЕС 1986року).статистично ,
достовірне збільшення радіоактивного забруднення 'води-за рахунок ..
•екеллуатації. атомних станцій.. Це .свідчить: про незначний ..вплив
АЕС при штатному режимі.'.роботи на об'єкти природного/ середови-
щ а . • ' • ' " . ' • ' •'''' • • - . . • • • . ' • • • • . . . '

 :
' . ' . ' • • • • '

Іншим шляхом/ який дозволив -би. оцінити радіоекологічний .вплив•
експлуатації АЕС на довкілля, являється: ретрощективний аналіз ос-
новних показників радіаційно-гігієнічної обстановки.'в до- 'і-.'після-
п у с к о в и й п е р і о д и . . •...., •'•'•. • / / . • .. •'•••-• '.'•'.. '

Узагальнені .результати, вивчення радіоактйіного забруднення/'-•.
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об'єктів природного середовища в районах розташування .АЕС в до-

і ПОСЛЯПУСКОЕІ-Й періоди представлені відповідно в таблицях 1 і 2

Порівняння показників основни:: радіоекологічних параметрів

навколишнього середовища в до- і післяліускові періоди, показало

незначне (в деяких випадках статистично недостовірне) збільшення

значень, що свідчить про відносну екологічну" безпеку експлуата-

ції АЕС в безаварійному режимі ( абсолютний вміст радіонуклідів

станційного походження в усіх компонентах наземних і водних еко-

систем значно нижче допустимих концентрацій для категорії Б на-

селення).

Таблиця 1

Середні значення радіоекологічних параметрів в районах роз-

ташування АЕС України в допусковий період

ЧАЕС ПУАЕС

1976 1976-1980

Рівень гаммз- 10*2 7
+
2 9*2 9

+
3 5,9*0,7

фону,мкР/гсд
З з о в н . ' 3 в / Р і к 0 . 8 8 * 0 . 2 • 0 . 6 Г 0 . 2 0 , 7 9 * 0 , 2 0 , 7 9 + 0 , 3 0 , 8 9 + 0 , 2
П о в . щ і л ь н і с т ь •
заор. грунт;,-.
Зк/ьг:
Сз-137 670+225 2330*696 1924*480 1702+850 1047*357
Sr-90 570*195 925+280 1147+326 1369+1110 828*330
Пит. активність '

рослинності.

Бк/кг:

7 5-137 0,4*0,25 4,4*3.1 0,3*0,1 11,2*9,614,29*2,3

Зг-90 6.2*4.3 4,8*2,6 . • 3,7*2,2 '3,2*1,8

Радіоеколо-
гічні

параметри

ЗАЕС

1985

ХАЕС

1982

РАЕС

1980

216



Таблиця 2

Середні значення радіоекологічних параметрів в районах роз-
ташування АЕС України в післяпусковий період (1990-1994рр.)

Радіоеколо- ЗАЕС ХАЕС РАЕС . ЧАЕС* ПУАЕС
гічні

параметри

Рівень гайка- 11*3 14*4 15+5 15-6000 16. 0*1'. 2

фону.мкР/год

D 3 0 B H . ,Зв/рІК ' .0,96*0,3 1,22*0.4 1.31*0.5 1,31-526 0,90 + 0,2

Пов. щільність--

забр.грунту,

кБк/м2 :
Cs-137 1,08*0.4 2,34 + 0,7 17,3 + 5,0 2,5-2900 2 , 5 9 + С 8

Sr-90 0,87*0,3 1,76+0,4 1,08*0,4 1.5-670 1,44*0.5

Пит.активність
рослинності,
Бк/кг:
Cs-137 2,8 + 1,7 5,6 + 3,2 - - 12,3*3.5

Sr-90 4 , 2 + 2 , 6 9,5+4,5 - - 9,5*2,9

Примітка.ЧАЕС* - представлені дані з пунктів АСКРО ь 30-км зоні

Додаткові дозові навантаження зовнішнього та внутрішнього
опромінення населення, яке проживає в районах розташування АЕС.
визначали за даними за 1985 рік (останній передаварійник рік..
щоб виключити вплив "чорнобильської" компоненти забруднення. Бу-
ло одержано, що середні ефективні еквівалентні дози опроміненню
населення, яке проживає в районах разташування АЕС, складають
10-15 мкЗв/рік.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЖЖНОСТІ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ЗВ'ЯЗКУ МІЖ

РАДІОЧУТЛИВІСТЮ БІЛИХ ЩУРІВ І НАПРУГОЮ КИСНЮ • В

ПІДШКІРНІЙ КЛІТКОВИНІ ВІД ПОТУЖНОСТІ ДОЗИ РАДІА-

ЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ

В.І.Федорченко, Т.Г.Музика

Виходячи з того, що контингент осіб, які професійно чи з
інших причин зазнають впливу іонізуючого випромінювання постій-
но зростав, питання прогнозування індивідуальної радіочутлизос-
ті організму не втрачає своєї актуальності. І незважаючи на
те, що з метою такого прогнозування було досліджено значну
кількість фізіологічних параметрів, пошук нових радіопрогнос-
ткчних показників продовжується.

В ряді робіт, в тому числі і в опублікованих раніше резуль-
татах наших досліджень, показано, що вихідні значення напруги
кисню-в підшкірній клітковині, що сприяв фіксації індукованих
опроміненням пошкоджень, можуть бути інформативними при прогно-
зуванні індивідуальної радіочутливості лабораторних тварин
/1-3/. Але при цьому значний інтерес становить достеменність та-
кого прогнозу в залежності від потужності дози опромінення.

Метою наших досліджень було виявлення залежності коефіцієн-
ту кореляції між напругою кисню в підшкірній клітковині і пост-
радіаційною тривалістю життя опромінених тварин від потужності
дози опромінення.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКИ

Дослідження проведені на ЗО половозрілих лабораторних тва-
ринах /білі безпородні щури, самці вагою 120-150 г./. Трикратне
попереднє визначення напруги кисню в підшкірній клітковині про-
вадили полярографічним методом на полярографі LP-9 /Чехословач-
чина/ за допомогою кобальтової установки Інституту хімічної фі-
зики в загальній дозі 8 Гр. Потужність дози опромінення для
двох дослідних груп тварин становила відповідно 1,88 і 7,46
сГр/с. Отримані експериментальні дані були обраховані методами
математичної статистики з визначенням середніх значень і довір-
чих інтервалів, а також коефіцієнтів кореляції між тривалістю
життя -тварин і значенням напруги кисню в підшкірній клітковині.

РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ

В результаті проведених досліджень отримані дані, які зас-
вітчують, що для загальної групи тварин /рис../ існує достемен-
я£ різниця в напрузі кисню в підшкірній клітковині між тварина-
ми, що загинули на протязі ЗО діб; і тваринами, що вижили. Для
групи тварин, які були опромінені .при потужності дози 1.88
сГр/с, ця різниця більш значна, ніж для загальної групи, а у
групі тварин, які були опромінені при потужності дози 7.46
сГр/с вона виявилася статистично- не достеменною.

Аналіз кореляційних зв'язків між радіостійкістю організму,
визначеною за тривалістю життя після опромінення, і показниками
напруги кисню в підшкірній клітковині, визначеними до опромі-
нення, засвідчує, що між цими показниками існує кореляційний
зв'язок зі знаком "-", тобто, чим більшу величину складає нап-
руга кисню в підшкірній клітковині, тим меньша тривалість життя
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Значення напруги кисню в підшкірній клітковині білих
щурів при^різних потужностях дози опромінення.
І - загальна група тварин, II - група тварин при по-
тужності дози 1.88 сГр/с, III - група тварин при по-
тужності дози 7.46 сГр/с.
1 - тварини, що загинули, 2 - тварини, що вижили.

після опромінення, а достеменність прогнозу радіорезистентності
за показниками напруги кисню залежить від потужності дози опро-
мінення: зі збільшенням потужності дози достеменність прогнозу
зменшується. Так, при потужності дози опромінення 1.88 сГр/с
коефіцієнт кореляціі має величину, що дорівнює -0.69, а при по-
тужності дози 7.46 сГр/с він дорівнює тільки -0.34. Поясненням
такої залежності, можливо, може бути як зменшення впливу кисню
на ефективність дії іонізуючого випромінекня зі збільшенням по-
тужності дози, так і фактично отримана різниця радіоураження
організму при цих двох значеннях потужності дози.

Таким чином, виходячи з результатів наших досліджень, по-
казники напруги "кисню в підшкірній клітковині, визначені до оп-
ромінення, є інформативними при прогнозуванні радіочутливості і
достеменність прогнозу зростає зі зменшенням потужності дози.

1. Даренская Н.Г., Кузнецова С.С., Чехонадский Н.Д. К оценке
информативности и прогностической значимости

1
 некоторьк показа-

телеи исходного состояния организма для определения индивиду-
альной радиочувствительности // Радиобиология. 1977. Т.17.
Вші.З. С. 409-413.
2. Коваль Г.Н., Музика Т.Г.

г
 Носарь В.И., Шиманов О.А. Изучение

зависимости пострадиационнои гибели крнс от исходного значення
парциального давлення кислорода в подкожной клетчатке // Преп-
ринт КИЯИ-92-13. Киев. 1992. 13 с.
3. Коваль Г.Н.-, Музика Т.Г. Исследование зависимости между
плотностью распределения исходньи знвчений напряжения кислорода
в подкожной клетчатке крьіс и их виживаемость после острого гам-
ма-облучения // Радиобиологический сгьезд, Киев 1993: Тез.докд.
Пущино. 1993. Ч.II. С.460-461.
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ОПРЩШШЕ ШЕНПА Ш Є Т Щ ЙЕИТРОНРВ ,..-
вд. ПОБРАЗІЩ-СВЩЕТШШ:И Еіокі N і жіьвдщщ ш.,;,
:-.. В.Н.Буканов.,

Отдеівние проблем й

. : В.ВJopodef^ Щ . ^ ^
у Хшшшщкая: 130

..••••••• Важннм условием • безопасной зксйлуатации A3G с реакторами

типа ВВЗР язляетея обеспечекие безаваркйной работи корпуса реак-
тора. .С зтои целью-во всех отранах, зксплуатирующих АЗС с кор-
гіусішш-реактораш[, реалкзуются программн контроля металла кор-
пуса по "образцам-свидетелям" (ОС). .

На-реакторах ВВЗР-1000 шесть. кошілектов- контейнерних оборок
с-.ОС располагаются у внутренней стенки шахти реактора в прост-
ранстве между внгородкой. и блоком защитннх труб. Облучаемьіе ОС
трєх ксмплвктов контейнерних сборок размещаются в двух рядах.
Считается, что нейтронннй поток, падаюпшй на образцьг верхнего
ряда, приблизительно равен нейтронному потоку, падающему на
внутреннюю поверхность .корпуса реактора против. центра активний
зони. . Образци .тіжето. ряда.должни воспринимать- несколько боль-
ппш, приблизительно в 2.5 раза, поток бистрих нейтронов и пред-
назначенн для прс'гнозкрования состоякия металла корпуса. В трех
комплектах облучаеше образцн располагаются только в верхнем ря-
ду контейнерної сборки. ; .

• Для определения флюенсзЕ бмстрнх нейтронов, зоздействовав-
шкх на C.G комплектов 1Л и 4Л блока N1 Хмельницкой АЗС, перед
ЕБОДОН реактора; в зкоплуатацию в кайлую контейнерную оборку били
.устаноЕлекн ампулу ':с-. нейтронно^- активационкшіи индикаторами

 ;
(НАИ)

по три ампулу: в
:
 шщои "зтаже" сборки. В качествеї^ использо-

валііф металлические диски из Fe, Сп и Nb. В контейнерних сбор-
ках комшіекта 1Л иопольаоЕался весь набор НАЙ,* а оборках комп-
лерггаі4Л - толвко йндикатрри; из Сії и Nb. При распаковке ампул с.
;НАИ оказалось., что: во всех контекнернш сборках индикатори из Nb
разрушились, что -йсключило возмоашость использования зтих инди- •
"кашров для определения ^шенса бнстрщ нейтронов.
; . Актіівно.сти.тіродуктов порогбвщ •'. реакций активации



и ^Cu(n,ct)^Co определялись с помощью г-спектро-

метрической установки с детектором из сверхчистого германия.
При определении удельной скорости реакции активации учитьі-

вался переменньш во времени характер работи реактора. Для зтого
в расчет вводился козффициент 8Q. Козффициент исгользования но-
минальной тепловой мопщости реактора в момент времени t предс-
тавлялся ступенчатой функцией, т.е. W(t) = W

n
 при t

n
-i< t <t

n

(n=l,2,...,N, to^O, tK-T ). В зтом случае

Bo • L W
n
 • (1-е ) • e , (1),

n=l -
где N - количество интервалов работн реактора; W

n
 - средний

козффициент использования номинальной тепловой мощности реактора
на n-ом интервале; t

o n
 - время работьі реаістора на n-ом интерва-

ле; t
B
n - время от конца п^ го интервала до концє N-ro; X - пос-

тоянная распада продукта активации; Т - время СЬлучения.

Расчетн показали, что величина козффиіглента бо для НАЙ иг
Fe равняется 0.77, для НАИ из Си - 0.37.

Для определения плоткости потока бистрих нейтронов по изме-
ренним скоростям реакций активации использовался метод зффектив-
них пороговьк сечений.

Зффективньїй знергетический порог реакции
 5 4

Fe (n ̂ р) 5 4
МГІ COD-

тавляет 3.0 МзВ. При расчете плотностей потоков нейтронов с Е
г
,
:

3.0 МзВ использовалось рекомендованное в работе СІ] значение зф-
фективного сечения, равное 386 мбарн. Значення плотностей пото-
ков нейтронов с знергиями Е

п
> 0.5 МзВ полученьї с учетом спект-

рального козффициента, взятого И8 работи [2] и равного 4.07.
Зффективньїй знергетический порог реакции актиБацик

б3
Си(п,а)

б0
Со составляет 7.0 МзВ. При расчете плотностей ПОТОКОЕ

нейтронов с Е
п
> 7.0 МзВ использовалось предложенное в работе СЗ]

значеним зффективного сечения, равное 42.4 мбарн. Величини плот-
ностей потоков нейтронов Е

п
> 0.5 МзВ для комплекта 4Л рассчитани

с учетом спектрального козффициента, полуденного из анализа ре-
зультатов активационньїх измерений детектороь из Fe и Си оборки
1Л и равного 48.2. При зтом ми ИСХОДИЛИ из предположения, что
спектри нейтронов в местах расположения комплектов 1Л и 4Л иден-
тичнн.

Проведенннй расчет дает среднюю величину плотности потока
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нейтронсв, соответствующую номинальному уровню мощности реакто-

ра. Учитьгаая зто,"флюенс нейтронов рзссчитьгаался по формуле

Ф = Ф • t S f l M > } (2),

где Ф - платності потока нейтрснов при работе реактора на
номинальной мощности; t

3 < w p
- зффективное время облучения, рассчи-

тнваемое по формуле
N ;

іаоф » Е W
n
 • t

O
n
 r
 (3).

n-1
Результати определения флюенсов нейтронов для сборок 1Л и

4Л прсдставленн в таблице.

Сборка 1Л

Нижний ряд

Марки-
ровка
ампул
с НАИ

1.23

1.30

1.32

1.34

1.36

1.38

1.40

1.42 '

1.44

1.46

1.43

1.50

•

Флюенс
нейтронов

с Еп>0.5 МзВ
(н-см

 л
)

2.38-10
19

1.80-1Q
19

1.31-10
19

1.62-10
19

9.08-10
18

1.32-10
19

1.23-10
19

6.54-10
18

9.77-10
18

1.61-10
19

8.35-10
18

1.06-10
19
 •

Верхний ряд

Марки-
ровка
ампул
с НАЙ

1.01

1.03

1.05

1.07

1.09

1.11

1.13

1.15

1.17

1.19

1.21

1.23

Флюенс
нейтронов

с Еп>0.5 МзВ
(п см *)

1.17-10
19

7.14-10
18

5.45-10
18

7.31-10
18

3.62-10
18

7.74-10
18

7.01-10
18

3.32-10
18

5.63-10
18

4.18-10
18

6.81-10
18

6.82-ХО
18

(Зборка 4Л

Верхний ряд

Марки-
ровка
ампул
с НАИ

4.01

4.03

4.05

4.07

4.09

4.11

4.13

4.15

4.17

4.19

4.21

4
t
23

4.25

4.26

4.27

Флюенс
нейтронов

с Е
п
>0.5 МзВ
(н-см

 г
)

6.97-10
18

1.05-10
і9

8.64-10
18

6.02-10
18

5.01-10
18

7.50-10
18

5.30-10
18

4.04-10
18

7.03-10
18

7.63-10
18

8.76-10
16

5.36-10
18

8.22-10
18

1.14-10
19

7.10-10
16
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Анализ акслериментальньїх ревультатов покааьівает, что флюен'

си бистрих нейтронов с Ч.п>О.Ь МзВ в пределах верхнєго >ряда одно-

го комплекта ОС отличаются более, чем в 3 раза. Зто говорит о

том, что ОС облучаются в условиях нєсопоставимих по плотности

потока нейтронов. Следовательно, компановка и размещение ОС в

реакторах ВВЗР-1000 не удовлетворяют условию приблизительнрго

равенства нейтронних потоков, падающих на ОС верхнєго ряда кон-

тейнерних оборок и корпус реактора. Не вьшолняется и условие уп-

реддающего облучения ОС нижнего ряда.

Достоверное определение флюенса нейтронов с Е
п
>0.5 МзВ тре-

бует знання спектра нейтронов в месте расположения ОС. Использу-

е/«нй В настоящее время набор НАИ не позволяет активационним ме-

тодом определить спектр нейтронов, воздействующих на ОС.

Сложная геометрия места установки контейнеров в реакторе

затрудняет теоретические расчети спектров нейтронов, воздейству-

ющих на ОС. Установка на действующем блоке в месте расположения

ОС оптимального набора НАИ позволит восстановить спектр нейтро-

нов по скоростям реакций активации. Зто даст возможность рассчи-

тать усредненние по полученному спектру сечения реаіщий, исполь-

зуемьк для определения плотности потока нейтронов, и оценить

погрешности величин флюенсов нейтронов с Е
п
>0.5 МзВ.

Разброс величин флюенсов нейтронов в вернем ряду контейнер-

них сборок не позволяет перенести даннне, полученние с помощью

ОС, на материал корпуса и, следовательно, необходимо определение

флюенса нейтронов с E
n
>Q.5 МзВ на корпус реактора.

1. Васильєв Р.Д., Григорьев Е.Ц., Тарновский Г.Б. Значення

зффективннх порогових знергий и сечений реакций активации и де-

ления // Метрология нейтронних измерений на ядерно-физических

установках: Материали І Всесоюз. школи.- М.:ЦНИИатоминформ,1976.

-Т.1.-С.218-2Й0.

2. Бродкин З.В., Бородин А.В., Вихров В.И,, Хрусталев А.В.

Расчетно-зкспериментальние характеристики поля бистрих нейтронов

в околокорпусном пространстве //Радиационная безопасность и за-

щита АЗС. Сб. стат.
?
вьш.і2. - М. :3нергоатомиздат, 1987.-С. 19-22.

3. Ярнна В.П. Методические указания. МИ 1393-86. -М.:

ВНИИФТРИЛ986. -21с.
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ВЛМЯНИЕ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВНГОРОДЇШ
B B 3 P - I 0 Q 0 НА РЕЗУЛЬТАТИ РАСЧЕТА ІШРЕНОСА НЕИТРОНОВ

В ОКОЛОКОРПУСНОМ.ПРОСТРАНСТВЕ РЕАКТОРА

С.И.Азаров, В.Н.Буканов, В.И.Гаврилюк, В.Л.Демехин,
В.В.Токаревский

Отделение проблем зтомной знергетики МНМ НАН Украиш

ЕХВороС«5І О.В.Неделин, Р.В.Петров
Киевский политехнический институт

Корпус реактора (КР) ВВЗР-1000 в процессе зксплуатации под-
вергается воздейстзию интенсивньїх потоков бистрих нейтронов.
Оиасним результатом такого воздействия являєтся охрупчивание
:-:орпусной стали. Обеспечение безаварийной работи корпуса требует
определєния флюенса нейтронов с Е

п
> 0.5 МзВ, воздействующих на

внутрениюю поверхность КР. Без знання зтой величини НЄЕОЗМОЖНО
дать сбосновакное заключєние о состоянии металла корпуса, его
сварньк :твов, даже ш е я результати испьітаний "обрагцов-свидєте-
лей".

Конструкция реактора ВВЗР-1000 не поз воля є т зксперик^енталь-
но опред-'лить флюенс бистрих нейтронов на Енутреннюю поверхность
-•орпуса. На действутощих реакторах возможньї измерения пространс-
тзекно-знергетических характеристик поля нейтрснов только у
вн^^кей ПОЕЄРХНОСТИ КР. Флюенс нейтронов на внутреннюю поверх-
ІІССТЬ корпуса и Б толще металла может бить, рассчитзн с учетом
зксперкк«ентальких данньгх, получєнних ка внепшей поверхности КР.

Задача определєния флюенса бистрих нейтронов на знутреннкзю
псверхность корпуса включает расчет пространственно-знергеткчес-
ких характеристик поля нейтронсв в околокорпусном пространстве.
Расчеткой областью (PC) в зтом случае служит, каі-; правило,
ЗО-градусний сектор симметрии поперечного разреза реактора, что
обуславлизается как конструктивншли ассбенностями установки, так
и принятими подхсдакгл к топливной ксмпановке активной зони (АКЗ)
при перегрузках.

Важним злементом повишения достоверности расчета характе-
ристик поля нейтронов в околокорпусном пространстве реактора, а
значит и флюенса бистрих нейтроноЕ на КР, являєтся учет неодно-
родностей, входящих в РО, главним образом в вигородке. Для оцен-
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ки влияния неоднородностей, представлягощик собой цилиндрические
вертикаль ниє канали •запоаненньїе водой, на спектральние и прост-
ранственние характеристики поля бистрих нейтрошв в околокорпус-
ном пространстве наші била разработана програмна расчета перено-
са нейтронов в РО, имитирующей характерний участок жєлезоводнои
защити (ІВЗ) КР (см.рис.)•

Ri

Расчетная область: 1 - вьігородка; 2 - цшшндрическик
канал; 3 - шахта; 4 - "холодная вода"; 5 - корпус реактора;
RI*157.3CM; R2

=r
164.25cM; к^17А,5си; R4- 180.5см; КБ

Re* 226.6см; ROK*3.25CM; LI=3,59CM; L2=5.17CM.

K особенностям разработанной программи можно отнести
1
 следу-

ющеє:
- из-за конструктивних особенностей ЖВЗ РО представляется і.

двумерной геометрии;
- в качестве константного обеспечения используется спеша-

лизированная библиотека нейтронно-физических констант БНАБ-78
СІ3 для всех алементов.кроме водорода, для которого используются
данние ENDF/B-V C23;

- упругое рассеїшание прагагуется как вероятность межгруппо-
вого перехода, неупругое - описивается матрицей увода;

- аниаотропия упругого рассеивания учитьшается набором из
32 равновероятяих косинусов утла рассеивания для каждой знерге-
тической группц нейтронов;

- в качестве исходного прянят спектр нейтронов деления
 2 3 5

U
тепловиші нейтронами, источник нейтронов изотропньїй, плоский
расположен на левой границе РО;

- отслеживание траектории нейтрона прекращается при виходе
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нейтрона за ЛЄЕУЮ или правую гранкцу РО, поглощении или замедле-

нии до знергии ниже 0.2 МзВ;

- на зєрхней и нижней грачицах РО принятн граничннє условия

зеркальнсго стражения нейтронов;

- имеется возможность изменять геометрические размери и ма-

териагьннй состав зон РО;

- программа написана на алгоритмическом язнке MS FORTRAN.

В качестве метода расуета бил вибран метод Монте-Карло, как

дающий возможность списать РО каьоническими уравнениями, в то

зре,мя как проводимиє в настоящее время расчети характеристик

нейтронних пслей в околокорпусном пространстве ВВЗР, Б основном,

лспользуют метод дискретних ординат [3,4] с разбивкой РО на сег-

мента. При наличии неоднородностей в сегменте производится его

г.'.мсгеяизащга. Цель насего исследовакия состояла в оценке

"огрєшкостей, ЕНССИМЬІХ гомогенизацией сегмента при расчете флю-

знса бистрих нейтронов на внутрєннюга поєерхность КР.

°-зсчет проЕодился для двух композиций: гетерогенной среди и

.-;смі:сзицик, Б ксторсй випслнека гсмогенизация содержимого верти-

кального шакала с материалом Енгородки. В качестве материала ви-

гсродки, шахтц и УР использовалась естественная смесь изотопсв

Хсл^са, . а в канал ч спускной участок реактора помещалась Еода с

7-15.5 МПа и t~2BS°C , что соответствует параі^етрам теплоносите-

ля на зхсде в АКЗ ВВЗР-1С00. При гомсгенизации число ядер железа

•л вода в Еьігсрсдке не изменялись. Рассчитаїш плотности потока

іігйтрохісз ; Ю ) на ЕНЄЗ-ІЄЙ ПОЕЄРХНОСТИ ша>:ть; реактора и вкутрен-

.'.~іі ліпсрхнсгтн КР в cew,:: знергєтітческих группах. Знергєтическое

"азбиение ссстьетствует прккятому в БНАБ-78. Отношения величин

ППН, пглучекіГй&с при "гсмстьнном" и "гетерогенном" расчетах на

'інепшей псЕерхкости шахтн (фц.гсм/Фиі.гет
41
 и Бнутренней поєерх-

мссти РР (?K.
rcM
/?K.rGTJ представлена в таблице. В обоих расче-

N гр

гом
//!
?ш.

гсм/Фк.

гет

гет

1.

3.

1

66

21

1.

2.

59

90

1.

О

(J.

48

69

"і.

4

31

48

1

2

,09

.37

0.

2.

6

91

21

0.

О

•

88

20

тах било отслежєно по 120 млн. траекторий нейтронов, что дало
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возможность свести статистическую погрешность расчета до 4% в
диапазоне знергий 14*1С5 МзВ, в остальньїх - до величини ка по-
рядок ниже.

Анализ результатав показьшает, что отношение величин ППН
возрастает с УЕЄЛИЧЄНИЄМ знергии нейтронов. Абсолютние значення
отношений ваше в случае расчета ППН на внутренней поверхности
корпуса. Сравнение йнтегральних величин ППН на корпус показьша-
ет, что "гомогенний" расчет дает величину в 2.42 раза большую,
чем "гетерогенний". Следовательно, гомогенизация материала Eurc-
родки и содержимого вертикальних каналов Е РО ПРИЕОДИТ к завше-
нию расчетной величини флюенса бистрих нейтроноЕ ка Енутрекніс::
поверхность КР.

Следует отмєтить, что в данной вердии програмш характерк:\*
время отслеживания траекторий 1000 нейтронов составило для гом.:--
генной.среди 7.75 с. для гетерогенной - 9.97 сі при иг-
пользовании PC/AT 3S6/7 с тактовой частотой 40 МГц.

Использование специальньїх мер по снижению дисперсии нейт-
ронного потока в участках околокорпусного пространства реактора,
для которьіх производится определение ППН, позволит существеннс
снизить длительность расчета по данной программе и провести ря:
дополнителььш исследований.

1. Абагян Л.П., Базаянц Н.О., Николаев М.Н., Цибуля /,.1,
Групповие константи для расчета реакторов и защитьі: СпраЕОч;:::..
-М.: Знергоиздат, 1981.

2. Бичков В.М., Корнилов Н.В., Пащенко А.Б., Скрипоьа U.I
Сечения ядерних реакций, рекомендуемие Е качестЕе опорньїх і:;:.;
нейтронних измерениях.- М.: Знергоатомиздат, 199G.

3. МашкоЕич В.Н. Новие исследования в области фпзики радиа-
ционной защити //Атомная знергия -1990. -Т.68, вші.6. С.427-42С.

4. Lois L. Reactor Vessel Fluence Evaluation and Dosimetry
//Int. Conf. 50 Years Control1 Nucl. Chain React.: Past, Present
and Future, Chicago, 1992.// Trans. Amer. Nucl. Soc. -1992. -56.
P.509-510.
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РАСЧЕТШЕ ИСОЩОВАНИЯ ТЕШЮТЕШІЧЕСКОЙ

Н&ДЕШОСТИ твам ї м РАЗЛИЧШХ ЗАКОНАХ
М ТЕМПЕРАТУР

С.И.Азаров

Ншбюм* распростраивинмм зпвментом активних зад ядерньїх

процес» зксплуатацш шигштт воадайстше теплова ь а г р у ^

S S , ^ Р 8 3 0 М ЙЄНЯЮІЧИХСЯ « 8 Є е " е м в "- ^ м е т і т ь , ^ р
гармоничвсш меняющаяся температура твгаюносителя, или тепловьщелвшГе
тошнюе в виде фатковремвннь.х ішпульсов, ггавторяющився с определенньйи

и т. д. Теплотехническая кадежность - св^ство ТВЗЛа с о х ^ ^ Г

^ Г t S T ^ L T 1 " ^ И О р М а л ь н * й ^плоотвод не только в стационарном
режиме работь. реактора, но и при переходньїх процессах и в
случаинь.х отклонений параметров от а

П О Г Р Є Ш Н О С Т ^ -готовления

Оценіш тепловой устойчивости и прочности ТВЗЛа в зтих условиях имеет
свою спецификуиможетпроаодитсяследуклдим образом

Представилі ТВЗЛ как систему, состоящую из двух злементов - сердечника

Рис. 1
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q(t),= C,dT(t) y /dt -A.,

" (D
q(t)0 = C. dT(l)./dt - X . [dT(t). / dr. ] . . ,

где q(t), C, X - соответственно удельньїй тепловой поток, теплоемкость и
теплопроводность в данном сечении ТВЗЛа.

В качестве граничних условий задаємся:
равенством потока нулю в центре сердечника;
условиями сшивки на фаницах слоев;
усзювиями третьего рода на внешней границе ТВЗЛа.

Тогда с учетом зтого, система (1) будет иметь вид

Tffl, / dp) + A, (dT(t)v /dt) + A J ( t ) , = Аз q (t)t + AJ(t) ;
( 2 )

где А,= Zj + z,,; Aj= z> z,,; A3, A4, A,, A,, A7- постоянньїе козффициентьі.
Решение уравнения (2) найдем при помощи квадратур из решениг.

однородного уравнения при следующих значеннях zi и z,, •

, T( t ) .=C I exp(-N u t )+C,exp(-N u t ) ; ( 3 )

; T(t), = (C, +C 4 t) exp(-N u t ) , (4>

;, T(t)0 = exp (-A, / 2t) (C, cosp t + C6 s in^ t ) , . ( 5 )

где С„ С2, С„ С4, С„ С6- константьі интегрирования, N u - корни характеристического
уравнения

N,;= A , / 2 ± [ ( A , / 2 ) J - A J i e . ( 6 )

Из уравнений (3) и (5) следует, что в зависимости от правильности вьібора
соотношения между z, и z, , т.е. правильности конструирования ТВЗЛс.:

возможньї различньїе тепловьіе переходньїе процессьі в ТВЗЛе.
На рис.2 и 3 представленьї рассчитанньїе тепловьіе процессьі, происходящие

в ТВЗЛе при ступенчатом изменении температурьі в ТВЗЛе и импульсном
шменении температурьі теплоносителя при различньїх значеннях ẑ  и z,,. Видно,
что в переходньїх режимах температура оболонки ТВЗЛа может превьішать при
определенньіх условиях максимально предельную температуру Т,,4"0.
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Рис.2. Рі*с.З.

Основньїм параметром, определяющим работоспособность ТВЗЛа, будет
являться максимально допустимая температура оболочки Т,4"», причвм
таплотехническая надежность ТВЗЛа обеспечивается при вьіполнении условия

Поскольку температура T(t)0 является случайной величиной, разброс которой
около Т,™ характеризуется дисперсией a:T(t,), а закон изменения зависимости
f(t) является иормальньім вследствие нормальности величиньї T(t)c ™, то
аероятность собьітия f(t) > 0 найдем из вьіражения

( 8 )

где Ф - функция Лалласа
1 U

0(U)= f exp(
Дії 0 2

Таким образом, зная величину T(t)0, полученную по формулам (3) и (5), можно
рассчмтать теллотехническую надежность ТВЗЛа при импульсном, ступенчатом и
гармоничесхом воздейстаии, напри мер, при изменении температурьі
теплоносителя или о&ьемиом знерговьщеление в топливе.
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ШЯОДИЧНА РОЗРОБКА АНАЛІЗУ МПСРОЯДЕР

• * НА ПРОТОЧНОМУ ЩТОШЛУОРИЖГРІ

О.П.Романова, O.K.Калинавський, М.М.Любинський,

€.0.Федик, О.Е.Меленевський

Зростання масштабів використання атомної енергетики та
джерел іонізуючого випромінювання збільшує ризик переопромінен-
ня перешалу та частини населення внаслідок аварій, викликаних
різниш причинами. Як відомо, дані фізичної дозиметрії при
аварійних ситуаціях бувають відсутні або недостатні для
визначеная виду випромінювання, розподілу поглиненої дози та
індивідуальної чутливості організму [1]. Тому протягом останніх
десятиріч ведуться інтенсивні пошуки більш досконалих методів
дозшіетрії, в тому числі і біодоЗиметрії, які дозволяють
проводити раттю діагностику та адекватно оцінювати отупінь
радіаційного пошкодження потерпілих.

Останнім часом широко вивчається можливість використання
для біодозиметрії цитогенетичного методу обліку мікроядер (МЯ)
в опромінених клітинах. Відомо, що внаслідок дії фізичних або
хімічних мутагенів в ядрах клітин утворюються розриви хромосом
чи порушення веретена ділення. Тому після ділення клітин деякі
фрагменти хромосом або навіть цілі хромосоми не здатні
включатися в дочірні ядра і утворюють МЯ, які розташовуються
поруч з ядром. Вони значно менші від ядра, але забарвлюються як
і ядро специфічними до молекули ДНК барвниками. Для знаходження
МЯ останнім часом широко використовують метод цитокінетичного
блокування [2], який завдяки дії цитохалазину Б дає змогу
аналізувати МЯ лише в тих клітинах, що поділилися тільки один
раз після опромінення. В препаратах аналізують, як правило, до
1000 двоядерних клітин. У зв'язку з тим, що мікроскопічний
аналіз с досить трудомістким нещодавно були зроблені спроби
автоматизувати мікроядерний тест за допомогою" систем розпізна-
вання образів [3] або проточної цитометрії [4].

Нами була розроблена автоматизована система проточного
цитофлуориметричного обліку МЯ [5]. В зв'зку з особливостями її
виникла потреба відпрацювання спеціальної методики отримання
суспензії добре розділених клітинних ядер і МЯ з мінімальним
вмістом фрагментів ДНК зруйнованих ядер, які утворюються
внаслідок механічних пошкоджень під час приготування досліджу-
ваних зразків. Експерименти по виділенню та забарвленню ядер
проводили на промисловому проточному цитофлуориметрі FACStar-
Pltis. Як біологічний стандарт при проведенні дослідів викорис-
товували лімфоцити Периферичної крові людини, які не знаходи^-
лись під дією мутагенів і не були забарвлені флуорохромами. Для
індукування Ш лімфоцити вносили у флакони з середовищем
ИШІ-1640, 20£ телячої ембріональної сироватки та антибіотиками
і опромінювали клітини гашаа-квантами від джерела &* Os в дозі
З Гр при потужності дози 1 сГр/с, далі додавали ФГА і культиву-
вали при 37°С.

Для встановлення ступені очищення лімфоцитів, що відпові-
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дає вимогам проточного цитофлуориметричного аналізу-, проводили
ФГА-стимулювання•лімфоцитів з цільної крові, а також виділених
на градієнтах: декстрана та фікол-верографінс. Кращі результати
були досягнені при виділенні лімфоцитів методом центрифугування
на градієнті фікол-верографін. Для вибору .оптимального часу
фіксациї клітин, тобто часу коли більша частина стимульованих
лімфоцитів знаходиться в S стадії другого клітинного циклу,
були проаналізовані мічені BrdUrd клітині! на проточному
цитофлуориметрі. На підставі даних досліджень, проведених на
лімфоцитах крові від 5 донорів (у трьох повторностях), встанов-
лено, що оптимальний чаг фіксації становить біля 54 годин.

Наступним етапом була розробка методики лізису клітин.
„Відомо багато методів ізоляції клітинних ядер, але вони у
нашому випадку не призводили до повного розділення ядер і МЯ.
Крім того, багато ядер, які знаходились у фазі мітозу, пошкод-
жувались і звільнені при цьому хромосоми ресструвЕлись під час
цитометрії як МЯ. Тому в нашій роботі була використана нова
методика, подана у роботі [6]. Але в зв'язку з тим, що були
використані інші барвники, вказану методику потрібно було
пристосувати до нових умов забарвлення. Для забарвлення Д Ж ми
використовували два флуорохроми - етідій бромід (SB), який
інтеркалює між* двома ланцюгами молекул ДНК, і олівоміцин (ОлМ),
який з'єднується з основами ДНК хімічними зв'язками в присутно-
сті іонів магнії-о. Було вивчено вплив рН середовища, концентра-
ції іонів магнію, іонної сили розчину та концентрації барвників
на інтенсивність сигналу флуоресценції. При визначенні оптима-
льної концентрації іонів магнію для забарвлення клітини
обробляли розчином, що містив 50 мкг ОлМ і хлорид магнію в
різних концентраціях в діапазоні від 0 до 100 мМ. Було зареєст-
роване різке зростання ІКТЄНС;ІЕНОСТІ флуоресценції при збільше-
і-гні концентрації MgCla від 0 до 15мМ, подальше збільшення
концентрації майке не змінювало інтенсивності флуоресценції,то-
му нами використовувалась концентрація KgCl2- 15MM.

При вивченні залежності інтенсивності флуоресценції від
концентрацій барвників встановлено, що оптимальною для ОлМ є
концентрація біля 20 мкг/мл і для ЕВ - 10 мкг/мл. Оптимальні
значення рН становили 7,2-7,4-. На основі даних по впливу
температура розчинів на лізис клітин виділення ядер проводили
при температурі не вищій за 20°С. З серії деолідів, проведених
з різнга/и ЛІЗУЮЧЇЗЛЇ розчинами, були отримані оптимальні умови
для якісного розділення ядер і МЯ.

На цій основі була створена така методика.
Лімфоцити культивують в присутності ФТА протягом 54 год при
37^0, після чого суспензію клітин (5х10

е
 кл/мл) центрифугують,

відбирають ссадкову рідину і додають' до осадку 1 мл лізуючого
розчину, що містить у своєму складі 15мМ NaCl, ЗмМ цитрату Na,
0.01 % тритон X - 100, 250 мМ сахарози, 10 мкг/мл РНКази, 15
мМ MgCl2, а також барвники 20 мкг/мл ОлМ та 10 мкг/мл ЕВ.
Через 30-40 хв клітини аналізують або зберігають при 4"С не
довше двох діб.
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На малюнку зображені спектри сигналів проточного цитофлуо-
риметричного аналізу .суспензія ядер і МЯ, забарвлених ЕВ і ОлМ.
Як можна бачити, в опромінених лімфоцитах (б) в частині локусу
2 збільшується кількість сигналів, які відповідають МЯ, в той
час як в контрольних зразках (а) сигналів в цьому районі локусу
дуже мало.

а

FVl-H

Розподіл сигналів флуоресценції від ядер (1)
і МЯ (2) неопромінених (а) і опромінених в дозі
З Гр (б) лімфоцитів при проточно-цитофлуоримет-
ричному аналізі.

Таким чином,на основі проведених досліджень розроблена
методика вилучення, розділення та забарвлення ядер та МЯ, яка
дозволяє значно зменшити кількість зруйнованих ядер і відпо-
відно неспецифічних сигналів флуоресценції від їх фрагментів,
підвищити чутливість метод:/ для визначення доз опромінення, а
також виявляти дрібні МЯ з вмістом ДНК до 0,5% від її кількості
в ядрах, що знаходяться в фазах G

Q
 та G.,.
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