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TOTAL CROSS SECTION OF THE HYPERTRITON DIFFRACTION INTERACTION

WITH NUCLEI IN THE FRAMEWORK OF THREE-CLUSTER MODEL

M.V.Evlanov, A.M.Sokolov, V.K.Tartakovsky*

Abstract: Using numerical calculations the investigation of the influence of triple scattering,
finite-range of nuclear Ad - and np — forces and general structure of the hypertriton on the total

cross section of its interaction with different nuclei at high energies is performed. It is shown that the
factors mentioned above can noticeably influence on the cross section.

1. Since the deuteron inside the hypertriton is slightly distorted [ 1 ], the Л

3 Я internal

wave function ^ ( r , ? ) , which depends on the two relative vector Jacobi coordinates

and
Mn

Mp

Mp are the masses of the neutron and proton , respectively ) , can be presented in a good

approximation as a product of the normalized to unity wave function <p(r) of the relative

motion of the Л - hyperon and d and the deuteron wave function (pd{r) in the S-states:

4>b</,s) = <p(r)<pd{s). (1)

Then the form factor of the hypertriton Ф о (q,p) is also factorized

, (2)

G>(q)= $dr\<p(r)\ -exp(-iqr) , Od(p)= jds\(pd(s)\

In this case, the total cross section for the black spherical target-nucleus can be written as

= -2R

q
(3)

A(q"R) Jd\q' R)

q'+q"

* Taras Shevchenko Kiev National University
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where three separate terms cr^,cr^2\ and a*-3-* correspond to single, double, and triple

scattering, respectively. For point-like deuteron cluster ( Ф^ —> 1 ) the cross section (3) is

reduced to the cross section [ 2, 3 ]

x = q'R • (4)

Specific calculations of the cross section ot (3) are performed for the Hulthen function

- ехр(-/?лг) ,
•> PA

 ro ' w

and for the Hulthen function <pd (r) which is obtained from (5) by replacing the parameters

2MnMped

— , sd = 2.226MeV and f5A -> J3d = \2fm'x [ 4, 5 ], that

takes into account the finite radius of the np - forces ( /?J] ~ rOrf ).

As an illustration, Table 1 gives the dependence on the parameters /?л of <jt,

separate terms o^ ' ,o^ \a •* calculated by (3) as well as, for comparison,

^ 0 for t W Q t a r g e t ш с 1 е і 238 f / a n d 27

is seen that the contribution of triple scattering is always positive and rather essential. It is

noticeably less in the magnitude than a^ and <r(2^ which enter into ot with opposite

signs (<J^ < 0 ) and as a result of their partial compensation the contribution a^ to <rf

can reach tens per cent ( 30% and more ). The allowance for the Л

3Я structure leads to the

increase of at by ten and more % as compared with af ( for which Д^1 = rOd - 0 ) .

The dependence at on the finite range of the Ad - forces ( r0 ~ (3^ ) is also noticeable.

2. Accounting for the large sizes of A

3H with the help of the Glauber approximation [6],

which is valid under condition (r2j » R and in which Ф(#) is replaced according to

p2(r) , (6)

one can obtain the expression for the total cross section (3):

^ J j (7)
14



The comparison with calculations by the exact formula (3) shows that (7) can be used for

/ ,\l/2 fp 2 2 i l / 2

rather crude estimates only for the lightest nuclei. Assuming that (s ) = J dss (pd (s)

considerably exceeds R, expression (7) can be approximately written in the explicit form

at =
\ R' \ R' і /R2\IR2

(8)

/ _o\ f -2 2

where (s / = J <$?•? <?><* (*) • However, formula (8) can be used for qualitative consideration

of the interaction of hypertritons practically only with protons.

Table 1. Calculated dependence of the «ross-sections on /3A.

92U

a \

«Ї

«7 ( 3 )

ad+2)

1.2

7.407

8.039

15.841

-10.514

2,714

5.327

1.45

7.359

7.991

15.841

-10.602

2.752

5.239

1.6

7.337

7.97

15.841

-10.642

2.77

5.199

0 0

7.12

7.528

15.841

-11.418

3.105

4.423

a \

^°

aw

a ( 2 )

a ( l + 2 )

1.2

2.806

3.209

5.356

-2.72

0.573

2.636

1.45

2.784

3.188

5.356

-2.759

0.590

2.598

1.6

2.774

3.178

5.356

-2.776

0.597

2.580

0 0

2.67

2.935

5.356

-3.17

0.749

2.185
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Народження векторних мезонів на
поляризованих нуклонах

В.В. Давидовський

Розглянемо процес народження віртуальним фотоном 7* векторного мезона V на
поляризованому нуклоні N.

Нехай 4-імпульси фотона, нуклона та векторного мезона дорівнюють q, p і q — А від-
повідно, причому А - переданий імпульс. Тоді Q2 = — q2, v = (pq), M% = р2, Mv = (q —
А) 2 - віртуальність фотона, його енергія, маси нуклона та векторного мезона відповідно.
Процеси, що будуть розглянуті, відбуваються в області, де Q2,M%, Mv, A2 <C v.

Зручно представити повну амплітуду процеса М^\ У вигляді розкладу по спіральним
амплітудам:

М>ч = У"- МЇ\Х2 (1)

де А7, Ау - спірапьності фотона та векторного мезона, а Аі, Аг - початкова і кінцева
спірапьності нуклона.

У данному випадку маємо 36 спіральних амплітуд, однак не всі вони є незалежними.
Умова збереження спіральності - А7 + Аі — Ау + А2 - скорочує кількість незалежних
амплітуд до 10, а врахування властивостей інваріантності відносно інверсії простору і
обернення часу - до 4. Далі, можна показати, що процеси за участю ультрарелятивист-
ських нуклонів відбуваються без повороту їх спіну, тобто Аі = А2 = А і, як наслідок,
А7 = Ау. Цей факт дозволяє відкинути ще одну амплітуду, після чого залишиться тільки
З незалежні спіральні амплітуди. Виберемо їх наступними:

Таким чином, у рамках даної задачі необхідно обрахувати спіральні амплітуди на-
родження векторного мезона (2).

В однопетльовому наближенні їх можна записати у вигляді (опускаючи спіральні
індекси):

(3)

де М^ - вклад г-ї діаграми.
Згідно загальновідомих правил діаграмної техніки Фейнмана можна записати:

J {Р + гО) ((/ + А) 2 + гО)((р - І)2 - т 2 + гО) '

Де

16

{V

(5)



і, наприклад,

- g + - g - I + - g + A + + m/)]

При цьому припускаємо, що векторний мезон - точкова частинка, а також, що наро-
дження відбувається на одному з кварків нуклона. Суттєво спрощуючою обставиною є
також те, що розрахунки будуть проводитися у рамках моделі двухглюонного обміну.

,V

* Діаграма 1 * Діаграма 3

Діаграма 2 Діаграма 4

Вираз для кваркового струму (5) можна представити у вигляді суми двох тензорів -
симетричного і антисиметричного по індексам \i\v\

А н \з (7)

(8)

(9)

що призводить до розбиття амплітуди (4) на сумму неполяризованої та поляризованої
частин (тобто незалежної та залежної від поляризації нуклона відповідно). Перша ча-
стина, утворена шляхом згортки симетричних по ци частин тензора F^ та адронного
струму H,j,v (8) є амплітудою народження мезона на неполяризованому нуклоні, а друга,
утворена шляхом згортки антисиметричних по цу частин тензора F^p та адронного
струму Hfn, (9) є амплітудою народження мезона на поляризованому нуклоні.
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Неполяризована амплітуда була обрахована в класичних статтях [1], [2]. Результати,
представлені в даній статті суттєво відрізняються від класичних. Тож зупинимось на
основних етапах розрахунку як неполяризованої так і поляризованої амплітуди.

Обрахуємо інтеграли по кварковій петлі (6). Для цього введемо фейнманівські пара-
метри жі, ж2, х3. х4 стандартним чином. Вирази (6) набувають наступного вигляду:

Виконуючи інтегрування по d4k, необхідно зробити заміну змінних к —* к-\-а^. Цей
прийом може бути застосований тільки до збіжних інтегралів. Однак, інтеграли в (6)
містять наступний вираз:

,D, к*і
ft /•» ,

який логарифмічно розбігається у просторі, розмірність якого D = 4. Якщо застосу-
вати розмірну регуляризацію, отримаємо скінченні вирази, які не містять необхідну
енергетичну залежність і тому можуть бути відкинуті. Зауважимо, що подібні про-
блеми виникають тільки при обчисленні симетричної частини F^^ .

Таким чином, не зважаючи на розбіжність, зробимо заміну змінних к —> к + а^ в

(Ю):

Fab» = j0 dx1dx2dx3dx4S(x1 + x2 + х3 + х4 - 1) J d4k _ J(() + (12)

де, наприклад,

(13)
Обчислюючи шпури, треба мати на увазі, що для одержання максимального сту-

пеня енергії v в амплитуді, необхідно виділити з шпура члени, які містять q^qv для
народження на непопяризованому нуклоні і q^A» - на поляризованому. Значить, члени,
які містять g^v,gai/, gpv,д<хр, 90ц можна відкинути, що значно спрощує розрахунки. Для
обчислення шпура від восьми 7-матриць зручно скористатися наступними формулами:

для першої та третьої діаграми і

vSa(j { + ep/3

S — S ееаЄ w ) (15)

для другої та четвертої.
Інтегрування по d4k можна виконати, використавши наступні формули:

(к2 - DW + ГО)4 = Ш*)2 ' J
г2 і к2 гтг2

j (jfe2 _ D{i) + ІОу - Ші)2 ' J d \k2 _ j

Де

+ ГО)4 6DW2 ' J (к2- Р(0 + І0)4 3DW '

2 - ал(1 - <т)д2 + т 2 , - І0 (16)
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~ 7(1 - 7)(* + №? " 0(1 - 0)(1 - т)?2 - 07(1 - 0 ) ^ 3 + ™) - І0 (17)

x3(l - <x)M2 - жхЖзА2 - жх(1 - <r)g2 + m) - гО (18)

і _ / ? ) Д ) 2 - / 3 ( і - / 9 ) ( і - 7 у - ^ 7 ( і - / 9 ) М 2 + т ; - і 0 (19)

ж І = a + (1 — 0)(1 — 7), x2 = 7(1 — 0), x3 = 7/?, a = xi + ж3. Тут було враховано, що при
інтегруванні по х2 і a головний внесок в кінцевий результат дає область ~ 1/(<?0 "С 1.

Запишемо інтеграли по феинманівським параметрам в наступному вигляді:

f1 f1 f1 f1

/ dx\ 1 dx2 / dxs / dxiS(xi -\- x2 + x3 + x4 — 1) =
Jo Jo Jo Jo

= dxx dx3 / dxi (20)
Jo Jo Jo

/ dxi / с?ж2 / с?ж3 / dx^Sixi + a;2 + x3 + x4 — 1) = d/3 J 7 7 / J a (21)
Л> ІО ^0 Vo JO JO J-(l~{3)(l—y)

і проінтегруємо по Х2 (вирази для першої і третьої діаграми) та а (для другої і четвер-
тої).

Якісно результати інтегрування виглядають наступним чином.

1. Симетрична частина.

Амплітуди першої та третьої діаграм мають порядок ~ l/(ql), а другої та четвер-
тої ~ l/(ql)2. Виявляється, що головні члени першої і третьої діаграм однакові
за порядком, але протилежні за знаком і тому скорочують один одного в сумі,
тобто порядок суми понижається порівняно з порядком кожної діаграми окремо і
стає рівним порядку другої та четвертої діаграм (головні члени яких рівні один
одному).

2. Антисиметрична частина.

Головні члени амплітуд, що відповідають першій та третій діаграмам мають поря-
док ~ l/(ql), але на відміну від симетричної частини їх сума має той же порядок
~ l/(ql). Виявляється, що за рахунок появи додаткового множника (ql) в чисель-
нику, порядок другої та четвертої діаграм стає ~ \j{ql) на відміну від симетричної
частини.

Нагадаємо, що симетрична частина містить q^q^, а антисиметрична - ^Д„, Зна-
чить, амплітуди народження на поляризованому і неполяризованому нуклоні мають
однаковий порядок за енергією і поляризаційні ефекти є суттєвими при розгляді про-
цесів народження векторних мезонів. Слід зазначити, що усі чотири діаграми повинні
братися до розгляду при розрахунках подібних процесів.
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ОБЩИЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ ЗНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

СЕЧЕНИЯ СЛИЯНИЯ И ПОЛНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЙНЬІХ РЕАКЦИЙ

ИЗ ДАННЬІХ ПО УПРУГОМУ РАССЕЯНИЮ ТЯЖЕЛЬІХ ИОНОВ.

Ю.А. Поздняков, С.В. Бельчиков

В работе [1] бьіл предложен метод получения сечений слияния OF и полньїх

сечений периферийньїх реакций <3 D из угловьіх распределений упругого

рассеяния (УР) тяжельїх ионов. Зтот метод обладает двумя недостатками. Во-

первьгх, область его применимости ограничена около- и надбарьерньїми

знергиями и, во-вторьіх, метод может бьіть реализован лишь при знергиях, для

которьіх имеются соответствующие сечения УР. В настоящей работе

предложено развитие метода, позволяющее устранить указанньїе недостатки.

Зто стало возможньгм благодаря использованию дисперсионного

соотношения, связьівающего действительную и мнимую части оптического

потенциала (ОП) на радиусе сильного поглощения Т — D [2]

Здесь V и W - соответственно действительная и мнимая части ОП, Еь - опорная

з-нергия, при которой надежно установлено значение ОП на радиусе сильного

поглощения, символ Р означает, что интеграл понимается в смисле главного

значення.

Пусть для какой-либо системи известнн значення ОП при r — D, полу-

ченнне из анализа соответствующих сечений УР для некоторого набора знергий

столкновения { Е{ }. Вибрав подходящую параметризацию мнимой части ОП на

радиусе сильного поглощения, ее параметри можно подогнать так, чтобьі

описать знергетическую зависимость имеющихся значений ОП.

На рисі приведенн результати, получешше для системи 16О + 208РЬ для D

- 12.4 Фм. Знергетическая зависимость мнимой части ОП на радиусе

сильного поглощения вибиралась в виде [2]

0 , Е < Ео и Е > Ео + 1/р,

(Е-Е0)
2+А2 ' °~ ~ °"
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Соответствующие параметрьі приведенім в табл. 1. Из рисунка видно, что тео-

ретические кривьіе хорошо согласуются с феноменологическими значеннями,

заимствованньїми из работьі [1]. Из полученной зависимости V(E) легко найти

необходимую зависимость нормировочного множителя Nf потенциала двойной

свертки [3].

Теперь необходимо найти знергетическую зависимость параметров мнимой

части ОП. В своих расчетах мьі использовали мнимую часть поверхностного

типа

W (r) = 4as

d

dr. ,r-Rs1 + exp( - )
as

(3)

где Ар и Ax - массовьіе числа соответственно налетающей частицьі и ядра -
мишени. Поскольку расчетьі проводились с фиксированной глубиной ямьі

Wg , то возникает необходимость в определении знергетической зависимости

лишь двух параметров - радиуса г$ и диффузности as • Для зтого можно
воспользоваться феноменологическими значеннями у казанних параметров.
Вьібрав затем подходящую параметризацию для одного из них, например, для
as, знергетическую зависимость второго, т. є. г$, можно найти, из
знергетической зависимости мнимой части ОП на радиусе сильного
поглощения, которая использовалась в дисперсионном соотношении (1) при
получении зависимости V(E). Применительно к нашему случаю зто дает

Rs(E) = D-as(Е) InГ(2а -1) + /(2а -1)2 -1] , а = Щ0)/W(E). (4)
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При зтом параметри знергетической зависимости а§ (Е) подгоняются так,

чтобьі описать анергетическую зависимость феноменологических значений rs и

as.

В настоящей работє знергетическая зависимость а$ (Е) бьіла вибрана в виде

(E-Ea)
2V~-b(E-Ea)]

(Е-Ев)
2+А2

а

, Е<Еа,

,Е>Еа.
(5)

Феноменологические значення rs и а$ брались из работьі [1]. Результати

иодгонки для системи 1 6О + 2 0 8 РЬ приведеньї на рис. 2, а соответствующие

параметри - в табл. 2. Как видим, теоретические кривьіе хорошо согласуются с

феноменологическими значеннями г$ и а<$ , что указьівает на надежность

Таблица 2

0.2

Е,

Аа

b

с

= 0.327

= 69.92

= 25.14

- -1.4-ІО-2

= 0.240

Фм

МзВ

МзВ

МзВ"1

Фм

100

Рис. 2

зоо
Е лаб (МзВ)

полученной нами знергетическоіі зависимости зтих иараметров.

Получив знергетическую зависимость лараметров ОП, можно приступать к

расчету функций возбуждения слияния и полного сечения иериферийннх

реакций в соответствии с формулами работн [1]. Результати расчетов

приведеньї на рис. 3. Там же для сравнения даньї зкспериментальнне данньїе

различньїх авторов. Вертикальние линии отвечают положенню кулоновского

барьера. Хотя теоретические кривне получени без свободньїх параметров, они

прекрасно согласуются с зкспериментальньтми данними.
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В верхней части рис. З ломимо

сечения слияния OF даньї его

компоненти - сечение слияния через

входной канал (JEF и сечение слияния

через промежуточнне состояния системьі

Сдр. Из рисунка видно, что при

анергиях ниже ВЬІСОТЬІ кулоновского

барьера слияние происходит в основном

через промежуточньїе состояния сис-

теми. С ростом знергии вклади обоих

механизмов постепенно вьіравниваются,

150

Е лаб (МаВ)
100

Рис. З

а при знергиях, заметно превьшіающих висоту кулоновского барьера,

преобладает слияние через входной канал. Зти результати cor ласу ются с

современньши представленнями о механизме слияния ядер, полученньїми в

основном из расчетов по методу связанньїх каналов [4].

Следует сказать, что настоящий метод расчета G F(E) и GD(E) следует

рассматривать как альтернативу более сложному и трудоемкому методу

связанньїх каналов. Последний едва ли может может бить реализован в

достаточно полном об'ьеме для тяжелнх ионов при знергиях, заметно

превишающих висоту кулоновского барьера, где иснользование предлагаемого

метода не вьізьюает существенньїх затруднении. Отметим также, что настоящий

метод позволяет проводить расчетьі для столкновений с участием радио-

активньїх ядер, для которнх дифференциальньте сечения УР являются

наиболее доступними для зкспериментального измерения наблюдаемнми.
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UA9900749

THE TWO-BODY DISSIPATION OF COLLECTIVE
EXCITATIONS IN COLD HEAVY NUCLEI

V.M. Kolomietz, S.V. Lukyanov, V.A. Plujko

The finite size effects in the equilibrium distribution function are inves-
tigated in the calculations of the two-body contribution to the relaxation
of the fast collective motion in the cold nuclei. The diffusivity and the os-
cillations of the equilibrium distribution function in the momentum space,
and the memory effects in the collision integral are taken into account. The
Woods-Saxon potential is used as an equilibrium mean field.

It is shown that the oscillations of the equilibrium distribution function
lead to the disappearing of the gain- and loss- terms in the collision integral
in the ground state of the system. This reduces strongly the magnitude
of the giant resonances collisional width to the Thomas-Fermi's value with
memory effects. The relaxation width of the isoscalar giant quadrupole res-
onances (GQR) is obtained in the form:

/'drPeqOJT /[1 + (LOT)2]

dfPeq(ujr)2 /[1 + (cor)2}'

where Пси ~ 6ОЛ-1/3 MeV is the GQR
energy, Peg{r) is the equlibrium pres-
sure, r(r,to) is a local relaxation time
[1]. The collisional width of the GQR
(curve 1) does not exceed 30% of the
value, which is obtained by using of the
diffuse equilibrium distribution func-
tion (curve 2). It agrees with the es-
timates of the width when the sharp
Thomas-Fermi distribution function is
used ( dashed line ). The collisional

damping in the cold Fermi systems is governed by the memory effects in
the collision integral only [2].

100 200

A
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ІЗОВЕКТОРНІ К О Л И В А Н Н Я СКІНЧЕННОЇ ФЕРМІ-СИСТЕМИ

В.І.Абросімов, О.І.Давидовська

1. Напівк'ласичну модель краплі фермі-рідини, запропоновану в [1,2], узагальнемо на
випадок двохкомпонентної фермі-рідини. Дана модель грунтується на кінетичному рів-
нянні Власова-Ландау. Будемо вивчати ізовекторні коливання ядерної поверхні муль-
типольності L — 1,2,3. В розділі 2 отримаємо ізовекторну функцію відгуку краплі
фермі-рідини, на періодичну зовнішню силу. В розділі 3 вивчемо розподіл сипи ізовек-
торних коливань ядерної поверхні.

2. Розглянемо двохкомпонентну фермі-систему, обмежену поверхнею

Г,- = ДІ + £ Д І ( # , (?,*), (1)

що являє собою в рівновазі сферу радиуса R{, де і = N,P. Нижче будемо вважати,
що число нейтронів N рівно числу протонів Р. Для вивчення ізовекторних збуджень
введемо величину

6R-(#,<p,t) = 6RN(0,<p,t)-8RP(-d,<p,t)> (2)

яка описує локальне зміщення нейтронної поверхні відносно протонної. Зміна гг- ви-
кликає рух частинок нейтронної (протонної) рідини всередині сфери. Цей рух будемо
описувати функцією розподілу нейтронів npf(r,p,t) (протонів np(r,p,t)) в фазовому
просторі. Вважаємо, що малі відхилення Srti(f,p,t) від рівноважного розподілу пОІ(г,р)
підкоряються лінеарізованному рівнянню Власова при г < Щ

д _ д
ді дг = 0- (3)

Тут v — p/m, FijiPiP1)- функції, що описують взаємодію частинок [8]. Вважаємо, що
J~pp{p,p') — J~NN(P,P'), тобто нехтуємо кулонівською взаємодією. Для dnOi/de викори-
стовуємо наступне наближення

dnoi _ dn0 (л\
= -6(е - eF). (4)=

Віднімаючи рівняння (3), отримаємо з урахуванням (4):

-eF) J dp'^-ip.pyn-^p',^ =0, (5)

Де

6n~(r,p,t) = 6nN(r,p,t) - 6nP(r,p,t), Т~(р,р) = Трр{р,р) - Ррм{р,р). (6)

Доповнимо рівняння (5) граничними умовами. Запишемо умову дзеркального від-
биття нейтронів (протонів) від рухомої поверхні:

^ £ & ( # , ¥ ? , f), (7)
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де рт - радіальний імпульс і р±_ = (и^ря,

[8п~ (У,p±,p r,t)- 8n~(r,p±, -pr,tj]

. Віднімаючи рівняння (7), отримаємо

dn0 д
r=R dt dt (8)

В рівняння (8) входить змінна 6R (#,<,£?,£), див.(2), яка є зовнішним параметром.
Оскільки в ядрі рух протонної ефективної поверхні відносно нейтронної повинен бути
узгодженим з рухом нуклонів в об'ємі ядра, то необхідно добавити умову балансу сил

Тут Рг~ - нормальний компонент тензора потоку импульса P^(f,t) [9]:

,t) = -^ J \8n~{r,p,t) - ~-F~8p~{r,t)

(9)

(10)

де Fo - параметр Ландау, що описує ізотропну ізовекторну взаємодію, 8р (r*, t) - ізо-
векторна зміна густини частинок; Ps - поверхневі сили, які прагнуть встановити рівно-
важний стан між протонною і нейтронною поверхнями [7]:

P.(0,<p,t) = -

де Q - коефіцієнт ізовекторної жорсткості ядерної поверхні.
Зовнішніш ТИСК F[ В (9) виберемо в наступному вигляді:

(11)

(12)

м
де rj — +0 - нескінченно мала величина, яка забезпечує адіабатичне ввімкнення зовніш-
нього поля при і = — сю [9].

Щоб розв'язати рівняння (5), (8), зручно перейти до нової системи змінних [5]

(r, e,/,a,/9,

Тут є - енергія одночастинкової орбіти, / = f x p

(13)

- п кутовий момент, г - радіус і
(а, /?, 7) - кути Ейлера.

Розв'язки рівнянь (5),(8), що відповідають вигляду зовнішнього тиску (12), шукаємо
у вигляді

= Re -,(p)exp(-iut)
-M

(14)

6nL(f,p,t) =
M,N

x{D^N{aj3 ,-())* ехр(-гші)}.

Тут D^N(a,/3,j) - функція Вігнера,

(15)

',*,W, (16)

де / ± - функція, що описує нейтронну (г = Л̂ ) і протонну (г = Р) систему. Покла-
демо в (5) ̂ F~{PiP') = 0, а взаємодію в об'ємі системи враховуємо наближенно завдяки
другого члена в (10).
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Із урахуванням вказаних наближень знаходимо розв'язки рівнянь (5), (8), за допо-
могою яких розрахуємо нормальний компонент P~r{f,t) тензора потоку импульса (10).

Для вивчення ізовекторних коливань зручно ввести колективну функцію відгука Хь(ш)

[2]:

6R-LM(u>)/R = - X Z H ^ L M M - (17)
Тоді підставляючи в (9) вираз для тензора потоку імпульсу Рг~(г, і), знаходимо колек-
тивну функцію відгуку у вигляді:

1 - 1

(18)

Д е - внутрішня функція відгуку:

г , ч 6 0 7Г UjR •
— Л X

xctgl \/l — А2 — N arccosXl
L vp J

(19)

6ОТГ

Т 5J
vp 6 jJ~_

, 7 Г 7 Г . 2

ixiR , і

xctg] V l - A2 - N arccosX\,
L vp J

(20)

PQ = (2/5)ерр0 - рівноважне значення тиску фермі-газа і А = l/(ppR) - безрозмірний
кутовий момент частинки.

Полюса функції (18) визначають власні частоти ізовекторних коливань краплі фермі-
рідини.

3. За допомогою уявної частини колективної функції відгуку (18) розглянемо розподіл
сили ізовекторних коливань поверхні краплі фермі-рідини мультипольності L — 1,2,3
в залежності від частоти зовнішнього тиску (12). При розрахунках використовуємо
стандартні значення ядерних параметрів: р — 0.17Фм~3, ер — 40МеВ і г0 = 1.12Фм.
Для коефіцієнта зсувової ізовекторної жорсткості ядерної поверхні вибрали значення
Q = ІООМеВ [Щ. Параметр Ландау JP0~, ЩО описує ізотропну ізовекторну взаємодію,
вибрали рівним 1.6 [4]. Залежність результатів розрахунку від параметра FQ Є слабкою.
Для спрощення розрахунків в частоту зовнішнього поля ш включимо малу уявну добавку
щ С 7] = О.ІМеВ.

Спочатку розглянемо розподіл сипи ізовекторних коливань для системи з числом
нуклонів А ~ 20S(N = Z). На р и с і показано розподіл сили (уявна частина колективної
функції відгуку (18)) для ізовекторних коливань мультипольності L = 1,2,3. Основна
частина сили зосереджена в області енергії %и> = 13.4МеВ для L = 1, hu> = 24.2MeB для
L = 2, Ьи = 11.4МеВ і %ш — 36.4МеВ для L — 3. Отримані результати узгоджуються з
експериментальними значеннями енергій центроїдів ядерних ізовекторних резонансів в
ядрі РЬ 2 0 8 [3].

Для системи з числом частинок А — 40(JV = Z) отримано, що основна частина сили
зосереджена в області енергії Тіш = 24.4МеВ для L — 1, Кш = 44.4МеВ для L = 2 і %и =
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22.2МеВ для L = 3. Знайдені результати узгоджуються з отриманими в квантових
розрахунках в наближенні хаотичних фаз [11].

5. В даній роботі ми узагальнили напівкласичний підхід, оснований на кінетичному
рівнянні Власова, на вивчення ізовекторних коливань ядерної поверхні. Даний підхід
спирається на явний розв'язок кінетичного рівняння, дозволяє врахувати однотіпьний
механізм затухання. Розглянуто ізовекторні коливання ядерної поверхні мультиполь-
ності L = 1,2,3. Знайдено, що основна частина сипи зосереджена в області ізовектор-
них гігантських ядерних резонансів. Отримані результати узгоджуються з експери-
ментальними даними [3].
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ДИНАМІКА КОЛЕКТИВНИХ ЗБУДЖЕНЬ fi-l у- ТИПУ В ПАРНО-
ПАРНИХ ЯДРАХ ПРИ КВАДРУПОЛЬНОМУ НАБЛИЖЕННІ ТА її
ВІДОБРАЖЕННЯ В НУКЛОН-ЯДЕРНОМУ РОЗСІЯННІ.

/. Є. Кашуба

/З— and / -dynamic deformation is taken into consideration in assumption that
even-even nucleus surface has a quadropole -type symmetry. Calculation of energies
and wave functions of nucleus excited states is used on the base of disturbance theory.

В ранніх роботах [1-3] парно-парне ядро розглядалось як деформований

м'який по /?-коливанням ротатор з фіксованою неаксиальністю у еф • В рамках

цієї моделі були обчислені неаксиальність у еф та м'якість jufi по (3-коливанням

поверхні для багатьох ядер [1] на основі узгоджень даних по рівням основної та

у-вібраційної смуг з модельними розрахунками. Але щоб описати інші смуги

рівнів, необхідно розглянуті додаткові міркування щодо залежності

гамільтоніана моделі ядра від змінних (і і у в п'ятивимірному просторі ((З, у, кути

Ейлера 0 = {вивг,вз})' В цьому випадку у власній системі координат (ВСК)

гамільтоніан можна записати :

де В- масовий параметр ядра; оператори обертання J1 , кінетичної енергії (3-

коливань J 7 і у-коливань J 7 поверхні ядра є

Оператор J1

 t містить в собі компоненти оператора кутового моменту JJ по

відношенню до осей ВСК; отже, f t залежить від у і кутів Ейлера. Хвильові

функції оператора (1) будуть залежити від внутрішніх змінних 0 </?<<»,

0 < / < я / 3 , котрі описують динаміку сумарної деформації ядра та його

неаксиальності, а кути в - характеризують орієнтацію ядра відносно осей
лабораторної системи координат (ЛСК).

Таким чином маємо рівняння

де І, М -відповідно кутовий момент стану ядра та його проекція на вісь Z в
лабораторній системі координат (ЛСК); % -порядковий номер стану з даним
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значенням спіну І; УІП,УІ квантові числа смуг для Р- і у-коливань поверхні

ядра; а = (І, х, гір)

Будемо позначати деформацію і неаксиальність ядра в основному стані через
J30 та у0; тоді в збудженому стані ядро буде мати відповідно значення параметрів

Якщо рішення рівняння шукати у вигляді

Р Р
(3)

п2

то можна провести в ньому розділення змінних з константою \-—£ - В
V 2В °у

результаті будемо мати систему рівнянь
2 d2%2 d

2BdP2 'cm.
>(Р,

н2

2В*-у 2В*-rot

(4)

(S)

Для функції (р (/?) виконуються умови прямування її до нуля при р-»0 і

р->оо.

Рівняння (4) можна привести до рівняння параболічного циліндра, якщо в
ньому скористатися умовою мінімуму модельної р-потенціальної функції
1 2 h2

~CR\P-PS +——/Г2 £ . Для характеристики р- коливань вводимо величини
2 ^ 2В а

vl/4

(6)

Величина V визначається рівнянням п \р -1 \-Ц £ . Отже, будемо мати
•Г а

 х 17 а \± а І < 0 а

( / V 11
+[Мр/Ра) €а (7)

Функція <р (/?) зводиться до функції параболічного циліндра, власним значення
я к о ї є

Константа £а може бути обчислена з рішення рівняння (5) в просторі

змінних у і 0. В рішенні цього рівняння - відмінна риса нашого підходу від
роботи [4].
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Рівняння (5) розглядаємо у два етапа: спочатку в нульовому наближенні

щодо залежності оператора f від змінної у, а потім використовуємо теорію

збурень, тобто J1 розкладаємо в ряд по степеням (}'-У0) і у нульовому

наближенні маємо J 1

 f(y0>&)- 4 е Д а є П Р И константі розділення - — • 3 / г

( 0 )

(8)

В нашому підході використовується конкретна форма модельної потенціальної
функції у-коливань

У рівняннях (8) і (9) функції нульового наближення шукаємо у вигляді

По аналогії з аналізом (3-коливань поверхні ядра введемо величини

Рішення рівняння (8) визначає 3$ , а рівняння (9) дає нам £° , яке

використовується в теорії збурень для обчислення ga.

Одержані в такий спосіб хвильові функції та енергії збуджених станів
дозволяють обчислити матрицю розсіяння Sa a'

за методом зв'язаних каналів для

системи ядро плюс налітаючий нуклон з гамільтоніаном Н = Ht + T+v(r,e,<p), де

f і v[r,9,<pj- оператор кінетичної енергії нуклона та деформований оптичний

потенціал, відповідно. Згідно з [1, 3] матричні елементи зв'язку каналів розсіяння
будуть мати додатковий множник, що являє собою інтеграл перекриття
хвильових функцій у-коливань, подібний інтегралу перекриття функцій (5-
коливань.
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ON USE OF THE WIGNER FUNCTION IN SEMICLASSICAL
MODEL OF INELASTIC COLLISIONS

V. P. Aleshin, B. I- Sidorenko

We develop a simple model which can be used to describe inelastic collisions
of a two-particle system in the field of a heavy target. The initial state of the
system is described quantum mechanically, whereas the scattering probability
amplitude is treated quasiclassically. With this assumption we show that
transition probabilities to excited states can be expressed in terms of single
particle classical trajectories weighted with the Wigner function of the initial
state. To illustrate the model we consider the excitation of an oscillator under
the action of the external time-dependent force.

Consider a one-dimensional two-particle system with the intrinsic co-
ordinate x and momentum k. Let initially at t — tg the system is in its
stationary state [г) = <fi(x) normalized to unity. Because of the action of
an external time-dependent force the system can be found at time t > to
in its excited or even dissociative eigenstate \f) = (f£(x) labelled by sys-
tem's energy є at time t. These final states are normalized to 1/ (hu)
where ш is the frequency at energy є.

The transition amplitude can be expressed as integral over x of the
(fi{x) by the propagator (є j x). To simplify the expression for the transi-
tion amplitude we assume that the propagator (є \ x) , responsible for the
dynamics, can be treated quasi classically [1]. The wave function <pi(x)
is still treated quantum mechanically.

The transition probability obtained with these assumptions can be
presented as

t0) = /dXdkS [є - et(X, k)] Wi{X, h), (1)

where 6t(X, k) is the instantaneous energy as a function of coordinate X
and momentum k at t = to,

t k) ̂ ^LjdxtfiX - |M-(X + | ) exp (-гкх/П) (2)

is the Wigner function for the initial state [2].
According to Eq. (1) the probability to reach a given final state in an

external time-dependent field is a weighted sum of all trajectories which
end up with the energy of that state the weighting function being the
Wigner distribution corresponding to the initial quantum state.
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In eq. (1) the final states are treated classically. The quantum treat-
ment of both initial and final states combined with the Miller's approach
to the propagator will result in the formula

Pfi(t,t0) = 27rhfdXdkWf[xt(Xik)1kt(X,k)]Wi(Xtk)i (3)

where Xt(X, k) and kt(X,k) are the current values of the intrinsic coor-
dinate and momentum as functions of their initial values.

To illustrate some peculiarities of the Wigner function approach to
nonelastic processes, let us consider a harmonic oscillator with mass m
and frequency u driven by an external time-dependent force

/(t) = / o exp(-fi | t |) .

Assuming that initially the oscillator is in its ground state whose Wigner
function is given by

WdX,k) = Л-
•кТі

( k
- \mTiL)

1
muj хт

h
(4)

we are looking for the total probability Pex{i) to find the system at time
t in any excited state.

The quantum expression for this quantity is given by [3]

with
2ші

1 +
/2} t < 0,

- coscvt) + е~ь*/2, t > 0,

where we put п = w and introduced the notation z/(oo) = /o/(2Q3m?i).
In Fig.l we compare the quantum results for Pex(t) with semiclassical

calculations. We took for m the reduced mass of the intrinsic motion
within the deuteron m — mo/2, where TTIQ is the nucleon mass. The value
of u was taken to be 2 x 1022 s^which is the frequency of classical motion
for Hulthen potential. In Fig 1, we fixed /o by the condition z/(oo) = 1.

The curve marked by eW in Fig. 1 was found from the formula

Pex(t) = JdXdkO [et{X, k) - Тій] Wi(X, k) (5)

obtained by integration of (1) over є from Тіш to infinity. One can notice
in Fig.l that this excitation probability differs from zero even before the
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Figure 1: Total excitation probability of a driven harmonic oscillator vs time.

external force is switched on. This is just because some of the initial
phase space configurations X, k have the classical energy larger than hoj.

The curve marked by WW was calculated from Pex(t) — 1 — Poo(O w ^ h
equations (3), (4) for the ground-to-ground state transition probability.
One observes that it follows very closely the quantum result.

The curve marked by SQ was obtained by using (5) but with 'semi-
quantal' Wigner function

X)] + S[k v

2

t{X), (6)

where кі(єі,Х) = у/2т(єі — U(X)) is the local intrinsic momentum in
the initial state. This formula is applicable only in classically allowed
region of X. It leads to a good overall agreement with quantum results,
especially when the excitation probability is large.
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CALCULATION OF TOTAL CROSS SECTIONS OF 6 # e + 2 3 2 Th
COLLISIONS IN THE FRAMEWORK OF CLASSICAL MODEL

V. P. Aleshin, B. I. Sidorenko

In an earlier work we formulated the semiclassical model of nuclear reactions
induced by projectiles weakly bound with respect to the 2-particle decay. In
the present work the model is extended to projectiles with low 3-particle decay
treshold. Treating 6He as a three-particle system a + n + n, we calculate the
total cross sections of (6He,n), (6He,a), (6He,an), (6He,nn), (6He,ann),
and fusion reactions on 232Th at a beam energy above the Coulomb barrier.

Motivated by the need in transmission coefficients for the emission
of loosely bound fragments from hot nuclei, we extend our semiclassical
model of deuteron dissociation [1] to reactions induced by projectiles
weakly bound with respect to the 3-particle decay. The model is aimed
at calculating the energy integrated cross sections of collision-induced
dissociation followed by absorption of breakup particles. The absorption
is described in terms of individual optical potentials though we do not
employ optical potentials for the projectile as a whole.

The accuracy of the model was tested by comparing inclusive cross sec-
tions of deuteron induced reactions with quantum calculations and avail-
able experimental data. We also explored the time evolution of deuteron
dissociation probabilities at different impact parameters arid found that
it is in fair agreenient with calculations based on the phenomenological
deuteron optical potential.

In our model the initial positions and momenta of the particles which
constitute the projectile are consistent not only with the binding energy
of the projectile, but also with its intrinsic angular momentum and hy-
permomentum. This is the distinctive feature of our model in comparison
to existing classical trajectory simulations of nuclear reactions [2, 3]. Be-
sides, in sampling the initial positions, we use the square of the intrinsic
wave function Ф rather than the microcanonical distribution.

Treating ®He as a three-particle system a + n + n, we describe its
intrinsic state by the Jacobi coordinates introduced in [4]

Х=-^=(Г 2-Гі), у =-^=(2го - Г2 - Гі), (1)

where r a , ri, Г2 are the positions of a, nl, n2. The momenta conjugate
to x and у are denoted by кж and ky, respectively.
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Guided by calculations [5], we assume for 6He a pure K=2 state
with 1ж=0, l y=0. Here K is the hypermomentum quantum number,
\x = x x kx and ly = ух Ц are the orbital angular momenta. Then,
up to normalization factor, the distribution over x, у can be written as

|Ф(х, y) | 2 dxdy ~ ХЧР) sin2 MdOdMy,

where в Є [О, | ] , is the angular variable defined by tan в = x/y.
The hyperradial wave function x{p)i which satisfies the Schrodinger

equation
П2 Г d?X

2m dp2 x V(p)x = -BX, (2)

where m is the nucleon mass, C = K •+ | , and В — 0.95MeV is the
binding energy, was taken from [6].

The specific values of p and В should be sampled in accordance with
X2(p) and sin2 4*9, respectively. Then

x = x/?sin0, у = y/?cos#,

where x, у are isotropic unit vectors.
The assumption lx — ly — 0 allows one to write down for кж and Ц,

k x = U,sin0 + —cos0Jx, (3)

\ay = I p^ cos # sin 0 1 y?

where

Л
2m(~B-V{p)) РІ

P2

= ±hy/C(£

(4)

(5)

(6)
Given x, y, /9, 9. Eq-ns (3), (4) (5), (6) provide specification of the
corresponding momenta кж, к у.

This completes the description of intrinsic state of б Яе. If R and P
are the initial position and momentum of QHe with respect to the target
nucleus, then the initial positions of nl, n2, and a are calculated from
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0
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Figure 1: Partial cross sections for 6He + 2 3 2 Th at 25.5 MeV.
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Pi

P2

Pa

T
л/2 /З

0 -?-
u V5

1

f

To illustrate the model, an example of calculated cross sections of
(6He,n), (6He,a), (6He,nn), (6He,an), (6He,ann), and complete fusion
reactions on n2Th at a beam energy above the Coulomb barrier is given
in the figure. These cross sections and the total reaction cross section
(marked by R) are shown as functions of the angular momentum L of
6He with respect to 22>2Th.
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ANALYTICAL PROPERTIES OF THE 5-MATRIX FOR INTERACTIONS
WITH YUKAWA-POTENTIAL TAILS.

V.S.Olkhovsky

Abstract: Explicit analytical expression of the S-matrix is given for the
case of an arbitrary central interaction inside a sphere of finite radius
with a Yukawa- potential tail at large distance. The method makes use of
the completeness of the wave functions outside the finite sphere, as well as
of the unitarity and symmetry of the S-matrix.

l.At present the analytical structure of the non-relativistic one-channel
S-matrix is known rather completely for a wide class of spherical
interactions (see, for instance, books [1,2] and references [3-5]). It seems
that only the case of interactions with a Yukawa-potential tails, for which
the explicit analytical representations of the S-matrix is unknown is the
relevant exception. In fact, this case is the most realistic one for nuclear
physics, both for nucleon-nucleon and the nucleon-nucleus interactions. The
goal of this communication is to fill up, to some extent, this deficiency, on
the basis of the method developed in ref. [3-5].

2. Let us assume that the interaction between two colliding particles
outside a sphere of radius a ( a<oc ) is described by a central Yukawa
potential

V=V0[(arrUxV(-ar)] (1)
while inside the sphere it has a given arbitrary form.

The radial scattering wave function with outgoing wave boundary
conditions R/+), in the partial wave / and wave number k, for r>a can be
written

(2)

The radial wave function for a bound state R" in the same region can
be written in the form

R" (kni, r) = (2к)-тВ1(кп^/Г>(кпі,г)/г (3)

where knl is the corresponding eigenvalue, and Bt the so-called bound-state
constant.

The S-matrix, or more presicely the function St(k) satisfies the
(extended) unitarity condition

Sl(k)Sl*(k*)=l (4)
and the symmentry condition

S,(k)S,(~k) = l (5)
(see, for instance, [1-5]).
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Presicely as in [3-5], for the study of the analytical structure of the 5-rnatrix we

can use the condition of the wave function completeness

(2/n) \ tfdkRt}(k,r) ЯҐУкУ) + X Ri(n)(kni,r) Rf*'(k*S)= r~2 д(г-ґ) (6)
«

at the range r , r*>a . Firstly we shall use the known analytical properties

of functions fo±(k>r) at the upper half-plane of the complex values of k

and in particularly the logarithmic singularity at the point k—ia/2 [1] and

after rather fine reasonings (which will be presented in a more extensive

paper) we can show that S0(k) contains a singular factor

SY=f2k + ip \n(l + 2ik/a)J [2k - ip \n(l - 2ік/а)Г1 (7)

with p - 2juV/a3h2 < 0, ju being the reduced mass. Then we can extend the treatment

to higher angular momenta l>0, using the integral equation

fUk,r)=fo_(k,r) +1(1+1) f йґв(к;г,ґ)(гТ2ІФЛ (8)

with

and after all transformations quite similar to those which were performed in [3-5]

finally we obtain the following explicit analytical expression for Si(k) :

k)
(9)„ knl+k v k^+к s ( ks,+k )( ka -k

where kyi are zeros of Si(k) on the positive imaginary axis (except those which SY

has) and ksl are zeros of St(k) in the first quadrant.

3. Formula (9) is obtained firstly and it is a direct generalization of the results [3-

5] for interactions with the Yukawa-potential tail. In turn, it can be easily further

generalized for non-central, parity-violating and T-violating interactions and

interactions with absorp-tion, utilizing and slightly extending the methods presented in

[5] and here.

It should be noted that in all kinds of dispersion relations one has to take into

account not only the residues at the poles knl but also at the "redundant poles" for the

interactions with potential tails decreasing exponentially and also the integrals over the

contours around logarithmic singularities for the interactions with the Yukawa-

potential tails.
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On the Validity of the Hartman and Fletcher Effect for the Mean Duration
of Particle and Photon Tunnelling (without Absorption and Dissipation).

J.Jakief, V.S.Olkhovsky, E.Recami2)

The Hartman and Fletcher effect (HFE) was revealed and studied firstly in [1] within the

stationary-phase method for quasi-monochromatic nonrelativistic particles tunnelling through

potential barriers. It consists in the absence of the dependence of'the phase tunnelling time

r™ = M(argA T+ka)/dE (1)

(which is the mean tunnelling time <тіи„> within the stationary-phase method when it is pos-

sible to neglect the interference between incident and reflected waves out of a barrier, AT and

E-^k2^^ being the transmission amplitude and the particle kinetic energy respectively) on

the barrier width a for sufficiently large a. In particular, for a rectangular potential barrier

т™„ -» 2/VK when m » l , tc= [2fj, (V0-E)]1/2/h, Vo and u=M//u being the barrier height

and the particle velocity respectively.

If one consider the mean dwell time <t^n> [2], the mean Larmor time <xL

ytun > [2,3]

and the real part of the complex tunnelling time obtained by averasins over the Feynman

paths Re zF

tun [4], all of which are equal Шк¥0 for quasi-monochromatic particles and
opaque rectangular barriers, we see that there is also no dependence on the barrier width and
consequently HFE is valid. The validity of HFE for mean tunnelling times in cases of
gaussian nonrelativistic wave packets was also confirmed in [5-7] by numerous calculations.

As to the other Larmor time [2]

<,шп = Л[<(й IATI /dE)2>/< | AT1
2>f2 (2)

and the Buttiker-Landauer time rfu'n
l [8] and the imaginary part of the complex tunnelling

time Im хр

ш [4], obtained within the Feynman approach, which are equal to (2), they become

equal to а/УЛк in the opaque rectangular-barrier limit. It was shown in [9,10] that these times

are not mean times but mean-square fluctuations in the tunnelling-time distribution. Hence

they are not connected with the peak(or group) velocities of tunnelling particles but with the

relevant tunnelling velocity distribution over the barrier region.

These conclusions are also valid for photon tunnelling due to the analogy between the

non-relativistic-particle and photon tunnelling, revealed and examined in [11,12, 9,10].

Instead of a potential barrier for nonrelativistic particles, in various photon tunnelling

experiments different kinds of regions with evanescent (decreasing) and anti-evanescent

(increasing) wa-ves were used: waveguides with cutoff regions [13,14], multilayer dielectric

mirrors as realizations of ID photonic band gaps [15,16] and a frustrated total internal

reflection region [17]. In all these cases HFE can bring to so large peak (or effective, or group)

velocities of tunnelling photons that they become superluminal [13-17]. For quasi-

monochromatic wave packets and the relevant measurement conditions (which are realized in

the experiments described in [13, 15-17]), one can use the stationary-phase method and the

phase tunnelling time is defined by the expression (1) with the evident substitution о -> c

^Institute of Nuclear Physics, 31-342 Cracow, Poland;
2) Facolta' di Ingegneria, Universita' di Bergamo, 24044 Dalmine (BG); I.N.F.N, Sezione di Milano,
Milan, Italy. 40



[9,10]. The quantity^-; = а/т™„ , which has the meaning of the effective photon tunnelling

velocity, appeared in the experiments [13,15-17] to be superluminal.

Here we shall briefly analyze the superluminal phenomena observed in the 2D optical

tunnelling experiment described in [17] and presented at Fig.:

f

• evanescent and
anti-evanescent

a wave propagation
: (glass)

: /di..--''

D — Ux T tun
•4 *

X

Fig. Frustrated-total-internal-reflection scheme of the optical tunnelling experiment [17].

Inside a „barrier" region, similarly to quantum-mechanical wave functions,

electromagnetic waves (or „photon" wave functions) are described by the superposition of

evanescent and anti-evanescent waves aexp (-к<х) +J3exp (к<х) with nonzero resulting

fluxes for nonzero complex coefficients a and /? which depend on boundary conditions. The

evanescent-wave wave number ке is defined by the difference between the incidence angle і

and the critical angle ic = sitT1 (1/n) of total internal reflection ( i>ic, glass index n>l, the

rather bulky formula for can be taken from [17] and relevant references therein) . For quasi-

monochromatic wave packets and the relevant measurement conditions, one can use the

stationary-phase method and the phase tunnelling time is defined by the expression [9,10]

тш - 2/ске for кеа»1 . (3)

The quantity uftt = а/т™„ , which has the meaning of the effective photon tunnelling

velocity, appeared in the both experiments [13,15-17] to be superluminal since KeO. >2. For the

optical experiment [17] the quantity т™п was calculated with the help of the simple formula

тш = with ox~c/n sin і (4)

by measuring D and i.

It was also shown in [17] that the angular deviation 5 і of the emerging beam is related to

the „loss time" T^S , which is precisely equal to (2) and so has the meaning of a mean-square

fluctuation tunneiline time, by the formula 8 і =Q т%" where the frequency Q is defined

by /, n and the beam Rayleigh length. We remind here that the quantity T^S is connected not

with effective photon tunnelling velocity but with the tunnelling-velocity distribution .
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All these results are obtained for transparent media (i.e. without absorption and
dissipation). As it was theoretically demonstrated in [18] in nonrelativistic quantum
mechanics, HFE vanishes for barriers with absorption. This was confirmed experimentally
for electromagnetic (microwave) tunnelling in [13]. The influence of dissipation will be
conside-red in following papers later.

And now we present brief remarks on discussions generated by the superluminal pheno-
mena, observed in the experiments [13-17], and by the revived interest for similar phenomena,
observed for the electromagnetic pulse propagation in dispersive media [20-22]. Already for
long there was ascertained that the wave front velocity of the electromagnetic pulse propa-
gation cannot exceed the velocity of light c in vacuum [23,24]. The principally selfconsistent
understanding of superluminal group velocities in such processes without violations of
Einstein causality can be explained on the base of a pulse attenuated reshapins discussed at
the classical limit earlier in [20-24]: The later parts of an input pulse are preferentially
attenuated in such a way that the output peak appears shifted toward earlier times, arising
from the forward tail of the incident pulse in a strictly causal manner [15].
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INSTANTON TUNNELING AND MULTIPHONON GIANT RESONANCES

T. Obikhod

Direct observations of the multiphonon giant resonances in 208Pb
and 136Xe were obtained at the GSI/SIS, Darmstadt [1,2]. Centroid
energies and widths of these resonances are given in Table.

Nucleus

2 0 8 p b

1 3 6 Xe

Centroid energies

^ = 1.93 ±0.07
Ei

^ = 1.86 ±0.05
Ei

Ei
Гі

Ei
Гі

Widths

= 1.4 ±0.4

= 1.3 ± 0.4

The purpose of this paper is to describe the multiphonon giant
resonances in terms of the sine-Gordon model.

The Lagrangian of the sine-Gordon model has the form [3]

where

aV(q) = -(1-cos bq)
о

is the potential, q is a generalized coordinate, т is an imaginary
time, a and b are parameters. The potential V{q) is shown in
Figure 1, where qn = 2тт<х> І лМ is the coordinate of the n-th well,
co - -Jab is the phonon frequency, X = ab3 is the constant of
anharmonicity.

V(q>

Parameters co and Я appear in Taylor expansion

where first two terms represent the anharmonic oscillator potential.
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The transition amplitude between multiphonon states \qn_1> and
\qn> is defined by the Feynman path integral [4]

(1)

where S[q] - \Ldr is the action, є Нт is the evolution operator,
H is the Hamiltonian.

Using the stationary-phase approximation [4] for calculation of
the path integral (1) we find

« «-' "у n

where the classical coordinate qcl satisfies the following condition [31

The classical action is given by
2я(п-1)ІЬ

j
2mlb Ь

The resonance width, which correspond to the transition (2) is equal to

rn=\<qn\e-Hlq^>\2 = ~e-16a/b2. (3)
n

From (3) follows the relation

The experimental data from Table 1 satisfy this relation within
experimental errors.

Note also that the sine-Gordon model describes centroid energies
by the relation

The relation agrees with the experimental data from Table 1.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОВРЕМЕННОГО ИСПУСКАНИЯ
ДВУХ К- ЗЛЕКТРОНОВ ПРИ РАСПАДЕ ЯДЕР "9 r aSn И Ш т Ва.

Бондарьков М.Д., Вишневский И.Н., Желтоножский В.А.,
Зелинский А.Г., Стрильчук Н.В., Хоменков В.П., Шевченко Ю.М.

Probability of simultaneous emission of two K-electrons at n9mSn
decay and at 137mBa decay has been measured.

В данной работе проведеньї результатьі зкспериментальноого
исследования одновременного испускания двух К- злектронов при
распаде изомеров l19mSn и 1 3 7 тВа.

Основой зксперимента бьіл тот факт, что при вьілете
конверсионного злектрона образу ется вакансия на К- оболочке,
заполнение которой сопровождается Кх- излучением. Позтому
одновременное испускание К- злектронов можно определить из
совпадений Кх-Кх - квантов или из пиков суммирования Кх+Кх-
излучения.

При исследовании распада изомерного состояния 137тВа, схема
которого представлена на рис. [1], использовался 137Cs из набора ОСГИ.
Измерения проводились на антикомптоновском спектрометре с Ge-
детектором зффективностью 20% по сравнению с NaJ(Tl)- детектором
3"хЗ", входньїм бериллиевьім окгюм и разрешением 1.4 кзВ на у662 кзВ.
В качестве защитьі в антикомптоновском детекторе использовались
NaJ(Tl)- детектори. Вероятность КК- процесса определялась из пиков
суммирования К а+К а в режиме антисовпадений. Разрешающее время
установки бьіло 100нс. Случайньїе совпадения определялись по у662
кзВ+Ка.

30.07 у
7/2+ 0

Q(J_= 1175.63

94.4% 9.Є\ 11/2" Ч

5.6% 12. 1 3/2+

?' 661.660

0

137R_
5 6 B a

2.552 Пґі

stable

рис. 1
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В результате исследования распада 137тВа, спектр которого
приведен на рис.[2], бьіло получено, что с учетом случайньїх совпадений
вероятность Ркк/Рк составляет (7.7+4.0)*!О"5.

100 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 700
Е, keV

рис.2.

При распаде изомерного состояния 119mSn см. рис.[3] Кх-
излучение возможно только за счет конверсионньїх злектронов М4-
перехода с знергией 65.7 кзВ, т.к знергия связи К- злектронов в олове 29
кзВ. Для определения вероятности одновременного испускания двух К-
злектронов как и в случае с 1 3 7 тВа измерялись пики суммирования К а+К а.

55 у *.
11/2- 6.30

0

121 Sn
Q(i_=383.1
22.4%
22.4% 9.7\

5/2+ ,

37.133

0 stable

рис.З.

11/2-

& &

1 1 9

89.531

3/2+

1/2* г 0

293.1 d

stable
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y23,8+K a S n

рис. 4.

Измерения проводились на Ge спектрометре с обтьемом детектора 12
см3, входньїм бериллиевьім окном и разрешением 300 з В на у24 кзВ
119mSn. C целью уменьшения случайньїх совпадений спектрометрический
сигнал формировался длительностью 2*10"7 сек. В измерениях
использовался мессбаузровский источник, т.е. толщина его бьіла такова,
что самопоглощение бьіло незначительньш. Кх- излучение от у65 кзВ
совпадает с у24 кзВ, позтому в спектре пиков суммирования бьіли линии
у24+Ка и К а+К а . Знєргия Ка олова равна 25 кзВ, т.е в спектре
наблюдались у- линии с знергией 49 кзВ и 50 кзВ (см. рис.4.). Близость
зтих линий позволила с вьісокой точностью определить абсолютное
значение зффективности регистрации у-квантов, которое необходимо для
расчетов. Из пиков суммирования присутствующего в источнике 121Sn
бьіл определен вклад случайньїх совпадений (по пику суммирования
y37+KaSb).

С учетом всех зтих факторов бьіла определена вероятность
одновременного испускания двух К- злектронов при внутренней
конверсии М4- перехода с знергией 65.7 кзВ равная Рк
=(8.9+2.2)*10"4.
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БЕТА-РАСПАД 9 5Ru - » 9 5 Т с

И.Н.Вишневский, Г.Б.Крьігин1, А.А.Куртева, В.Е.Митрошин2

Beta-decay of the 9 5Ru is considered in the framework of the dynamic
collective model. The influences of the zero vibrations oi nuclear shape as
well as the different effects of noncommutativity of one-quasiparticle and
collective modes to the probabilities of beta-transitions are taken into
account.

В настоящее время накоплен большой обгем зкспериментальной

информации по вероятностям бета-перєходов на конкретньіе состояния ядер,

однако, уловить какие-либо закономерности в их поведений очень сложпо, т.к.

диапазон изменения ft для различньїх возбужденньїх состоялий составляет

более 4 норядков.

На основе динамической коллективной модели (ДКМ) [1] в работе [2]

іюлученьї вьіражения для ітриведенньїх матричних злементов гамильтониана

слабого взаимодействия для бета-раснада U-типа (j3 -распад нечетно-

нейтроннмх ядер и J3- распад нечетно-протонньїх ядер) и V-тила (Д~- распад

нечетио-протонньїх ядер и j3+ -распад нечетно-нейтронньдх ядер). С целью

проверки атих вьіражений нами бьіл онисан бета-распад 1ИЛ13,Ш;5Ь [2j, 9 7Ru

[3j, " R h , " Т с [4]. В наших расчетах учитьіваются 12 каналов разрядки,

обьічно учитьшается только прямой бета-распад. В настоящей работе

рассматривается f5+ -распад нєчетно-нейтронного ядра 9 5Ru.

В рамках ДКМ рассчитаиьі зиергии, спиньі, четности возбужденньїх

состояний, вероятности алектромагнитньїх перєходов, а также

среднеквадратичньїе зарядовьіе радиусм, магнитньїе дипольньіе и

алекгрические квадрупольньїе моментьі основного и нижайших возбуждеиньіх

состояний 95Тс. Для сравнения результатов расчетов с зкслериментом

иснользованьї данньїе из текущих Nuclear Data Sheets и Evaluated Nuclear

Structure Data File (ENSDF).

На рисунке 1 представлено сравнение рассчитанньїх анергий

возбужденньїх состояний с акспєриментальньтми. Иеобходимо отметить

следующие моментьі: для уровней 9/2 (1213 кзВ) и 11/2 (1632 кзВ) в

ENSDF не указана четность, в расчетах присутствуют соответствуюідие им

уровни 9/2 + и 11 / 2 \

1 )Санкт-Петербургский государственний университет

2)Харьковский государственньш университет
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Рис. 1. Сравнение зкспериментальньїх и рассчитанньїх знергий возбужденньїх
СОСЇОЯНИЙ

 95Тс (значення спинов удвоенм)

В таблице приведени зкспериментальньіе и рассчитанньїе значення

log(ft) для некоторьіх возбужденньїх состояний 9 5Тс. Рассматривался бета-

распад с основного 5/2+- состояния материнского ядра.

І*

log(ft)
же.

рас.

7/2f

5.3

5.5

5/2J-

5.7

5.7

3/2f

6.9

6.7

5/2J

6.5

6.6

7/2J

-

7.7

3/2J

-

7.8

5/2J

-

7.6

7/2J

-

7.3

На рисунке 2 представлєньї зависимости log(ft) от числа учитьіваемьіх

диаграмм [2] для некотормх возбужденньїх состояний 9 5Тс. Из рисунка видно,

что для рассматриваемьіх состояний основной вклад в значення log(ft) дает

диаграмма 3, открьівающая канальї разрядки с рождением фононов (величиньї

изменений 3og(ft) лропорциональньї амшштудам фононов, участвующих в

образовании конкретних состояний). Тем самим установлен факт влияния
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Рис.2. Значення log(ft) для некоторьіх урозшей 95Тс в зависимости от числа
учитьіваемьіх диаграмм (значення спинов удвоенм, расематриваютея состояния
[юложительной четиосги)

коллективньїх степеней свободи на вероятности бета-переходов. Другие

диаграммьі мало влияют на значений log(ft) (за исключением иерехода на

состояние 7/2^» Д л я которого основной вклад дает диаграмма б). Такие

зависимости log(ft) характерньї для ядер Тс, в отличие от ядер Sn, в которьіх

вклад в значення log(ft) дают практически все классьі учитьшаемьіх диаграмм.

Из раечетов напрашиваетея вьівод: конечное зиачение log(ft) зависит от

структури состояний, которая определяет механизм конкретного перехода,

позтому систематику log(ft) следует проводить с учетом структури состояпии.
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ВОЗБУЖДЕННЬІЕ СОСТОЯНИЯ 108Sn , ЗАСЕЛЯЕМЬІЕ
В РЕАКЦИИ 106Cd(a,2ny)108Sn

Николаев В.И., Пуртов О.А., Тришин В.В., Дей Ю.А., Горюнов О.Ю.

Studied spectra yy-coincidences and angular distributions in-beam experiments to 108Sn have
been performed using the reaction 10fiCd(a,2nY)!08Sn with Ea=27.2 MeV on the cyclotron U-
120 of KINR. In experiment it used two HpGe-detectors with the efficiency 50% and
40% and energy resolution of 2.0 keV about Ey=1332kev. Constructed the levels scheme
of 108Sn, founded new energy levels and y-transitions.

В настоящеи работе на пучке а-частиц с знергией 27.2 МзВ циклотрона У-120
НЦ "Институт ядерньїх исследований" НАН Украиньї проведено исследование
структурн возбужденньїх состояний нейтронодефицитного ядра Sn, заселяемьіх в
(а,2пу)-реакции на мишени 106Cd.

Для проведення зкспериментов по измерению угловьіх распределений и уу-
совпадений использована универсальная корреляционная установка, работающая под
управлением ЗВМ СМ-4 [1].

Пучок а-частиц транспортировался к реакционной камере через
вакуумированную систему щелей, коллиматоров и диафрагм. Интенсивность пучка во
время зксперимента поддерживалась постоянной и бьіла равна близко 20 нА, что
обеспечивало оптимальную загрузку спектрометрических трактов и не приводило к
ухудшению знергетического разрешения. В зксперименте использовалась
самоподдерживающаяся кадмиевая мишень толщиной 10 мг/см2 . Мишень кадмия
имела обогащение 64% по изотопу 106Cd .

Для знергетической калибровки бьши использованьї ОСГИ 152Eu, 228Ra, 60Co,
спектрн которьіх бьши зарегистрированьї при соблюдении всех условий зксперимента.
В спектре бьіли идентифицированьї у-квантьі, связанньїе с є-захватом l 0 8Sn (Тш-10.5

•І Л П

мин.) и In (Ті/2=57 мин. и 40 мин.). Наличие фоновьгх у-квантов в спектре бьіло
учтено при построении схемьі уровней 108Sn.

Для измерения уу-совпадений использовались два детектора из сверхчистого
германия с знергетическим разрешением 2.0 кзВ и зффективностью регистрации 50%
и 40% при знергии у-квантов 1.3 МзВ. Детекторьі размещались на расстоянии 5 см от
мишени под углами 90° и 270° к направленню пучка. Временное разрешение схемьі
бьістро-медленннх совпадений бьшо не более 80 не в знергетическом интервале от 50
до 4000 кзВ. Более подробно методика зксперимента описана в [2]. На рис. 1 показаньї
несколько примеров парциальньїх спектров уу-совпадений.

Измерения угловьіх распределений (УР) бьіли вьшолненьї под углами 30°, 45°,
60 , 75 , 90 , 105°, 120°, 135°, 150° по отношению к направленню пучка детектором
GEM50195 , установленом на расстоянии 25 см от мишени.

Зкспериментальньїе данньїе УР аппроксимировались методом наименьших
квадратов полиномами Лежандра:

W(9) = 1 + A2P2(cos9) + A4P4(cos9) (1)
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где искомне параметри A2,4=a2j4Amax(IH> Ік,8); Атах-козффициентьі УР в случае полной
внстроенности ядер-продуктов реакции, агд-козффициентьі ослаблення
вьістроенности. Козффициентьі аг,4 протабулированьї в [4] в предположении
гауссового распределения заселенности магнитньїх подсостояний с плавно
изменяющейся в зависимости от спина полушириной [3-4].
Полученньїе параметри УР А2,4 8 и интенсивности у-переходов для угла 90°
приведеньї в таблице 1. (*) - вьіделенн у-переходьі которьіе наблюдались впервьіе.

Таблица 1. Интенсивности и козффициентьі углового распределения у-лучей.

Еу, кзВ

253.72
260.80*
453.04

490.19*
513.81*
617.15
695.31
905.29
940.31
1196.23
1206.26
1222.70

1564.56*

IY, %
39.5
1.2
5.8
1.0
1.7

11.5
3.5

60.3
1.8

23.°
100.0

7.1
5.3

А2

0.30(5)

0.34(8)

0.28(32)
- 0.05(8)

0.26(11)
0.32(5)
0.28(9)
0.32(5)
0.33(5)

-0.11(8)
0.35(11)

А4

-0.27(7)

-0.16(11)

0.26(40)
-0.08(11)
0.07(13)

-0.18(7)
-0.59(13)
-0.17(8)
-0.11(7)
-0.07(14)
0.19(15)

aL

Е1,М2
Е2
Е2
Е2
Е2
Е2

Е1,М2

6

0.12(5)

0.37(10)

На оснований анализа спектров уу-совпадений, точной знергии и баланса
интенсивностей у-излучения построена схема уровней I08Sn, которая показана на
рис.2. Критерием размещения у-перехода в схеме уровней являлось его наличие в
парциальньїх спектрах, совпадающих с ним у-переходов, а также наличие зтих у-
переходов в парциальном спектре вьібранного у-перехода. Предлагаемая нами схема
не противоречит схемам из предшествующих работ и дополняет их 3 новьіми
уровнями (2601.6, 2625.3 и 4382.7) и 4 новьіми у-переходами (260.8, 490.2, 513.8 и
1564.6).

корреляционная
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ЗЛЕКТРОНЬІ ОКОЛОНУЛЕВОЙ ЗНЕРГИИ ОТ ОБРАЗЦОВЬІХ
СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ а-ИСТОЧНИКОВ (ОСАИ)

В.Т.Купряшкин, Л.П.Сидоренко, А.И.Феоктистов, И.П.Шаповалова

The (e,y)-coincidence method was used in measurements. The
radioactive standard spectroscopy а-sources (OSAI) were investigated.
The near zero electron yields in different decay mode were obtained.

В настоящей работе продолженьї наши исследования злектронов
околонулевой знергии е0 [1,2]. Измерения проведеньї с образцовьши
спектрометрическими ос-источниками (ОСАИ), которьіе включают в свой
набор 226Ra, 238Pu, 239Pu и сметанний источник 2 3 3U+2 3 8Pu+2 3 9Pu, которьш
содержит также примесь 2 3 3U. Каждьш источник из набора ОСАИ
представляет собой подложку из нержавеющей стали диаметром 24 и
толщиной 2 мм, на которую в центре нанесено и прочно зафиксировано
активное пятно диаметром 12 мм [3]. Источник 226Ra покрьіт тонкой
защитной пленкой ТіО2 толщиной 0.2 мкм, позволяющей сохранить
газообразную зманацию и, следовательно, весь последующий
радиоактивньш ряд. Ниже представленьї схемьі распада данньїх
источников с указанием вида распада и знергии у-лучей в кзВ, которьіе
использовались для изучения е0-злектронов, испускаемьіх при данном
типе распада.

Ra . „ o g - R n — - P o — - Pb..e, , „ , , o e , e , - В i-y186 w yS3,242,295,351 " 'y600,>1000

2 f 4 D « a . » ' n u P 2fO- . p ^ 2 ^ P / > « . 2 Q 6 r > h
r О •- r D Y 4 6 " D і •- г О •- K D

U ̂ r Th-n* ка-,-д> Rn—- Po—-^ Pby57 ' " y84 | х е т у 2 4 1 l x " r u ' " y 1 1 5 , 2 3 9 , 3 0 0

Для изучения злектронов околонулевой знергии бьіл использован
метод (е,у)-совпадений [1]. Для регистрации у-лучей нами использовались
Ge(Li)- и HPGe-детекторьі разного типа, а для регистрации злектронов -

55



шеврон из двух микроканальньїх пластин (МКП). Радиоактивньїй
источник и МКП находились в вакуумной камере, а детектор у-лучей
располагался снаружи камерьі. Определялась вероятность регистрации е0-
злектронов R, приходящаяся на один акт радиоактивного распада
данного типа. Величина R характеризует вьіход злектронов околонулевой
знергии при радиоактивном распаде данного типа. Число испускаемьіх е0-
злектронов п определялось из измеренного значення R по формуле
n=ln(l-2R)/21n(l-s0), где sD - зффективность регистрации е0-злектронов
микроканальньши пластинами.

В качестве примера на рисі показаньї участок одиночного спектра
с у-линиями 239 и 241 кзВ (а) и спектр (е0,у)-совпадений (б) для зтого
же участка. у239 кзВ относится к р-распаду 212РЬ-»212Ві, а у241 кзВ - к а-
распаду 224Ra->220Rn. Из рисунка видно, что если интенсивность у239 кзВ
в одиночном у-спектре (а) больше интенсивности у241 кзВ, то в спектре
(е0,у)-совпадений (б) она становится меньше у241 кзВ. Зто показьівает,
что при а-распаде вьіход злектронов околонулевой знергии намного
больше, чем при (3-распаде.

N

15000 -

10000 -

5000 -

0 -

а)
у239

у241

N

300

200 -

100 -

0 -

у241

Ь)

у239

660 675 N 6 9 0 6 6 0 6 7 5 N 690

Рис. 1. а) Участок у-спектра с у239 кзВ 212Вг и у241 кзВ 220Rn.

б) Участок спектра (е0, у)-совпадений для тех же линий.

В таблице 1 представленьї значення R, n и их отношения для
различного типа распада, а также толщиньї исследованньїх источников.
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Погрешности величин п не приводятся, поскольку значение є0 должно
уточняться.

Таблица 1.

R и п для

разл.типа

распада

Ra

П а

RP

Пр

R B K

Пвк

Па /Пр

Па / П в к

Пвк /Пр

226Ra

0.2

мкм ТіО2

0.23(1)

3.5*

0.0059(4)

0.07

0.013(1)

0.15

50(4)

23(3)

2.1(2)

2 3 3 и

2.9

мкг/см2

0.20(1)

2.9

0.0041(3)

0.05

0.013(2)

0.15

58(5)

19(3)

3.0(5)

238ри

<0.1

мкг/см2

0.21(2)

3.1

239ри

1.6

мкг/см2

0.24(4)

3.7

*Принятпое значение [1].

Из таблицьі видно, что при а-распаде значення R и п для
различньїх изотопов близки между собой. Вьілет одной а-частицьі
приводит к испусканию с поверхности источника 3 - 4 злектронов
околонулевой знергии, в то время как при (З-распаде и внутренней
конверсии их число в источниках ОСГИ будет меньше в 55 и 20 раз
меньше, соответственно.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В

СПЕКТРОСКОПИИ

Н. Ф. Митрохович

The low-energy secondary electrons from sources152'154Ей, mGd, 60Co have
been investigated. Their origin, yields, differentive spectra (energy and
time), and their time dispersions DZ°i have been measured.

Все радиоактивные источники, используемые в спектроскопии
конверсионных электронов, имеют более или менее интенсивный
компонент в области ~1 эВ от вторичных электронов (далее е0) и
измерение его характеристик представляет интерес для идентификации
собственно низкоэнергетичного ядерного излучения и для измерений KB К
[1-2]. В данной работе изучались временные и энергетические спектры
вторичного электронного излучения с Ее < 100 эВ (далее Z) для
конверсионных источников i S 2 ' t 5 4Eu, 153Gd, 60Co.

Аппаратура и геометрия измерений с ео-электронами показаны на
рис.1. Для измерений с низкоэнергетичными электронами использован
безпороговый детектор на основе микроканальных пластин (MCD), а
сами энергетические спектры получались дифференцированием
интегральных кривых собирания е0 в зависимости от разности
потенциалов VrV2. Временные характеристики излучения (задержки и
дисперсии) изучались по старт-стоповой (ео-у) методике с регистрацией у-
квантов NaJ(Tl) или Ge(Li) детектором. Для определения образования е0

от окружения источника служил внешний электрод Е. Изменялись
геометрия измерений ("near" - ближняя, "far" - дальняя), ориентация
источника ("up" - источник обращен подложкой к детектору MCD,
"down" - активностью), геометрия собирания ( 1 - Vt=460 v, 2 - V2=0 v),
что вместе с изменением потенциалов V1( V2, V3 позволило определять е0-
электроны и их характеристики.

В работе исследованы дифференциальные спектры 152'154Eu, 153Gd,
60Со, которые (как видно из рис.1), хотя и отличаются в деталях,
качественно одинаковы. Для l52Eu в геометрии "far" детально исследована
эмиссия е0-электронов от активной стороны источника (Z s f), подложки
(Z s b), окружения источника (Ze), полуширины временных распределений
(DZj, не) в зависимости от электрического поля (Е, в/см) в области
источника, от ориентации источника и геометрии собирания. Данные
приведены в таблице, следующей ниже.
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E

0

(1)

40

(1)

0

(2)

100

(2)

"up"

z r f
DZsf

3500(100)

68(3)

5600(90)

32(1)

2700(40)

9.1(5)

z s b
DZ s b

2200(400)

68(3)

8200(70)

10.7(5)

440(90)

106(5)

1200(30)

8.1(5)

Ze

DZe

6100(400)

67(3)

10800(100)

15.4(5)

530(100)

130(5)

5600(50)

8.8(5)

"down"

z s f
DZsf

4600(100)

69(3)

8700(90)

14.9(5)

700(100)

109(5)

1060(20)

6.2(5)

z s b
DZ s b

1600(160)

68(3)

2700(80)

33(1)

Ze

Dze

4100(400)

66(3)

4500(70)

15.1(5)

820(120)

124(5)

1310(20)

7.9(5)

Можно видеть, что выходы ео-электронов от различных

частей сопоставимы по интенсивности, возрастают с ростом

напряженности электрического поля, а их временные полуширины при

этом уменьшаются. Минимальные значения полуширин можно

использовать для учета дисперсии, связанной с разбросом скоростей, и

квадратично вычесть из DZ,, получив (для слабой коррелляции скоростей

и дисперсий) приближенные истинные значения D Z ^ дисперсий (Ai. / 2 )

ео-электронов в 1 5 2 Еи:

Е v / c m \ DZ°i ns

0

40

z s f

50(10)

14(1)

z s b

32(10)

9(1)

z e

61(10)

14(1)
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ПОШУК КВАЗИВІЛЬНОГО РОЗСІЯННЯ ПРОТОНІВ У РЕАКЦІЇ
2H(d,pp) ПРИ 46.7МэВ

Б. Г. Стружко

Two-dimensional proton-proton and proton-proton-neutron coincidence

spectra from d+d-»p+p+n+n reaction were calculated and fitted to experimental

ones obtained at beam energy Eo=46.7 MeV, proton angles (?1=(?2=38.75°, <pi2~l80°

and the neutron one c^O0. I found that only ~ ! / 4 part of all pp coincidence

events can be attributed to QFS of protons.

Розраховано двовимірні спектри подвійного збігу протон - протон (рр) та

потрійного протон - протон - нейтрон (ррп) реакції d+d, враховуючи

квазивільне розсіяння протонів (КВР) [і] та взаємодію в кінцевому стані обох

пар нейтрон - протон (ДВКС) [2]. Розраховані спектри порівнюються з

експериментальними, отриманими нами на циклотроні П - 240 [3], Енергія

пучка дейтронів Ео ~ 46.7 МеВ, середні кути емісії протонів є?, - #2 ~ 38.75°, <рі2

— 180° та нейтронів &а - 0° визначають кінематику КВР pp. Враховано також

неточкову геометрію та роздільну здатність спектрометрів методом Монте-

Карло. Кількість подій рр збігу в комірці двовимірної матриці з доріжки і -

Еі/ДЕ, і стовпця j = Е2/ДЕ2, де E l f Е,, ДЕ! = 0.3 МеВ, ДЕ2 = 0.3 МеВ -

відповідно енергії протонів та розміри комірки

Ny & NpP(E{,E2) = j ( К Е ^ Ж е , e2)G<E2,e2)de1de2t (1)

G(E,e)=(Vln2/^/H)exp^-(ln2)[(E-e)/Hl2^ - функція Гауса з півшириною

спектральної лінії Н = 1.0 МеВ для обох спектрометрів, а

Y(el,e2)~(STS!S2)
lJ[d4a(El)E2,l&I,S2,f1oi2,)/dDldQ2dEldE2]dxldyldx2dy2dx3dy3.

Sf, St, S2 - відповідно розміри мішені й діафрагм, поставлених перед

телескопами заряджених частинок, а Хі,у5,х2,у2,х3,уз - координати точки на їх

поверхні.

Диференційні перерізи 4-частинкової реакції 2H(d,pp)2n

d4a(E1,E2,&1,S2J912,)/dOIdQ2dE1dE2 =(2ff)V1Jp|F|2dn> (2)

де v = po/2m - швидкість дейтрона в пучку, р„ - його імпульс, т - маса

нуклона, множник фазового простору р ~ ріргкщ, [2], р1 ( р2 - імпульси
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is, F - матричний елемент переходу. В розрахунках кількості подій

подвійного збігу Npp область інтегрування охоплює всі можливі орієнтації

імпульсу відносного руху нейтронів кщ,, а в розрахунках числа потрійного збігу

Nppn вона визначається тілесним кутом детектора нейтронів.

Ірі2 ір |2 + г ір і2. + r I F |2 / Q \
І г ! Ч lrSI т С2 ІГТІ т ^3 !rQFI > V0-'

де F s і F T - синглетна й триплетна амплітуди Мігдала - Ватсона [2], a F Q F -

амплітуда квазивільного розсіяння протонів в імпульсному наближенні

плоских хвиль [1]:

М<Рі+Р2>/2 -kon]l2 do-p p(kp p)/dn,

,пп, Еш = Е0+О-Е гЕ2-(р0-ргР2)2/4т, Q=-4.449MeB

J ^(r)e'*rd3r. В розрахунках було використано як

модифіковане імпульсне наближення (МІН) з радіусом обрізування R=4.6 Fm,

так і просте (ПІН) з R=0.

ф(г)=^аР(а+р)/2я(а-рУ1[ехр(-аг)-ехр(-0г)]/т - функція Гультена,

h2a2-tnEa, Ea=
:2.2245MeB, Ь2Д2=тЕ^, Ее=59.8МеВ.. Зважаючи на те, що

величини імпульсів крР достатньо помірні, щоб задовольнитись S - взаємодією

протонів та наближенням ефективного радіуса, але достатньо високі, щоб

знехтувати кулонівськими

поправками, переріз пружного

розсіяння протонів можна записати в

такій формі [4]:

dcrp p(k)/dO = [k2 - (а1+гк2/2У)1,

а = -7.823 Fm, r = 2.794 Fm.

На рис. 1 показано розріз

отриманої матриці вздовж діагоналі

E t=E2 (суцільна лінія), розрахованої

лише з одним (третім) доданком у

сумі (3), та дані [3]. Коефіцієнт

нормування cN = 0.2. Штрихова та

>

5

CN3

Ш
-а
ш

CM

а
-а

15 18

= Е2 (MeV)
Рисі. пунктирна лінії - моделі ПІН та МІН
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для точкової геометрії та ідеально вузької спектральної лінії, cN=0,2 й 1

відповідно 3 урахуванням ефективності нейтронного детектора тр=37%

відношення кількості подій збігу ррп до рр ^NPPN/Npp=0.026,

експериментальне значення - 0.0061±0.0007.

На рис.2 подано результати

розрахунків з урахуванням усіх трьох

доданків (2). Коефіцієнти ct - с3

визначено в наближенні за методом

найменших квадратів до даних [3] на

діагоналі E t = Е2. Штрих - пунктирною,

штриховою та пунктирною лініями

показано ПІН, синглетна й триплетна

складові. Площі під відповідними

кривими співвідносяться як (0.25 ±

0.28) : (0.58 ± 0.24) : (0.16 ± 0.08).

Таким чином, в кінематично

неповному експерименті 2H(d,pp) досить

значними є ефекти взаємодії в кінцевому

2

ш
3

тз

9 12 15 18

Г Е 2 (MeV)
Рис.2.

стані навіть в кінематичних умовах квазивільного розсіяння, що необхідно

враховувати в проектах експериментальних досліджень дзеркального каналу
2H(d,im) з метою отримання параметрів амплітуди пп розсіяння.
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ЕФЕКТИ ПОДВІЙНОГО СПІН-ФЛІПУ В РЕАКЦІЇ 2H(d,pp)

ПРИ ЕНЕРГІЇ ПУЧКА 50 МеВ

Б. Г. Стружко

Two-dimensional pp coincidence spectra from the 2H (d, pp) reaction are

calculated in the model of neutron - proton double final state interaction (DFSI) using

Watson - Migdal approximation for iSo and 3Si amplitudes . The results are compared to

experimental data at deuteron beam energy Eo = 50 MeV and proton angles д\Ші =

42°/42°, 39°/45°, <pn - 180°, equal to angles of both singlet deuterons from 2H(d,d*)d*

reaction and at Eo = 46.7 MeV, cVc?2 = 38.75°/38.75°, <pn = 180° corresponding to angles

of protons quasi - free scattering. Such calculations reproduce the data qualitatively, so

DFSI process may be quite important in the 2H(d,pp) reaction.

Розраховано спектри рр збігу з реакції 2H(d,pp), враховуючи ефекти

взаємодії в кінцевому стані обох пар нейтрон - протон (ДВКС) в наближенні

Мігдала - Ватсона [1,2]. Для кутів емісії S4, ф^ &2> ф2 протонів та їх енергій Еи

Е2 диференційні перерізи

гі'сКЕ^ЕгДЛ.фі^ЛЮ^О^Е^Ег = |piF|2SinSd3d9, (1)

де р - множник фазового простору [3], F - матричний елемент переходу, а

інтегрування виконується по кутах & й <р, що визначають орієнтацію імпульсу

відносного руху нейтронів. jFp обчислюємо як суму

I F P - C J F J M F J ' + C J F J ' I F J ' + C,, (2)

ct - Сд - константи, a F - амплітуди Мігдала - Ватсона для синглетних (F1 S,

F2S) та триплетних (F1 T,F2 T) пр пар.

F = [r(k2+a2)] / [2(-l/a+(rk 2/2)-ik], а = (1+ Vl+2r/a),hk = VmEnp

Довжина пр розсіяння а й ефективний радіус г відповідно мають значення

-23.748 й 2.75 Фм для синглетного стану пр пари і 5.424 й 1.759 Фм для

триплетного [4].
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На рис. 1, 2 показано диференційні перерізи d3a/dClid£l2dEl, отримані

інтегруванням функції (1) по

енергії Е2 від порогового значення

В=6.0 МеВ до 4-часгинкової

границі при фіксованих E t. При

цьому враховано лише перший

доданок у сумі (1). Енергія пучка

дейтронів Ео = 50 МеВ. Кути емісії

протонів &І/&, = 42°/ 42° та

39°/45°, <рі2 = 180° обрано рівними

кутам вильоту обох синглетних

дейтронів з подвійного спін - фліпу

15 21 27 33

Ei(MeV)
Рисі.

в реакції
2H(d,d*)d*.

15 21 27 33

Ei(MeV)
Рис. 2.

Експериментальні точки - дані

роботи [5]. Як бачимо, внесок

синглетного стану є визначальним

для цих пар кутів. Значення

константи ct одне й те ж на обох

графіках, що свідчить про слабку

залежність кутового розподілу

синглетних дейтронів від д с м в

околі 90°.

На рис. З показано розраховану

подібним чином проекцію

двовимірного спектра для Ео = 46.7

МеВ та кутів #і = #2 = 38.75°, (рі2 - 180°, що визначають кінематичні умови

квазивільного розсіяння протонів (КВР). Значення порогу В=7.5 МеВ.

Коефіцієнти Cj і Cj (при Сз= 0 ) визначено в наближенні за МНК до

експериментальних даних [б]. Показано також внесок триплетної та синглетної

складових суми (2) відповідно штрих - пунктирною та штриховою лініями.
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Як бачимо, розрахунки

якісно відтворюють

особливості перерізів при

Ео ~ 50 МеВ, і свідчать,

що в спектрах рр збігу,

отриманих в геометрії КВР

протонів (тим більше,

ДВКС нейтрона й протона)

може бути значним: внесок

від розпаду синглетних

дейтронів. Більш певні

висновки дасть аналіз, що

враховує обидва процеси.
12 15 18 21 24 27

Ei(MeV)
Рис. 3.
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Дослідження високозбуджених резонансних станів
5Не та 6Li в ot+t взаємодії при Еа = 67.2 МеВ.
О.К.Горпинич, О.М.Поворозник, А.П.Пшедзял, Б.Г.Стружко

The 3H(oc,da)n, 3H( a,dd)t, 3H(a,dt)d sequential reactions through 5He* and
6Li* are investigated in kinematically complete experiment with Ea = 67.2 MeV. The
well-investigated states of 5He* , 6Li*, suggestive exited states of 5He(E]=18.9,
E2=19.9, E3=20.8) and 6ІЛ(Еі=14.5, Е2=1б.О) were observed.

Значення отриманих в різних експериментах параметрів збуджених
рівнів 5Не для енергії збудження 18-21 МеВ досить різняться між собою. В
одних роботах приводяться дані про існування лише одного широкого
збудженого рівня [1] .В інших дані про існування двох [2] чи трьох
збуджених рівнів [3] 5Не.Той факт , що всі збуджені рівні аНе є
нестабільними і тому вимірювання і інтерпретація ширин цих станів є
ускладненими. В такій ситуації кореляційне дослідження вибраного
обмеженого енергетичного діапазону збудження ядер, що розпадаються в
багаточастинкових розпадних реакціях, може бути досить ілюстративним .

В даній роботі в кінематично повному експерименті досліджувався
розпад збудженого ядра 5Не на а+п та d+t канали. Методика
експерименту описана в [4]. На рис .1 та 2 приведено матриці збігів для
3H(a,da)n та 3H(a,dd)t реакцій.
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рисі рис. 2

В попередніх наших дослідженнях a+t взаємодії в кінематично
повному експерименті (реакція 3H(a,da)n) при Еа = 27.2 МеВ) [5]
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домінували механізми збудження та розпаду ядер 5Не та 6Li. Аналогічним
чином проявляє себе 3H(a,da)n реакція при енергії 67.2 МеВ , з тією
різницею , що збуджуються ще і більш високі рівні 5Не, 6Li. На рис.З
приведено проекцію локусу ad збігів на вісь енергії дейтронів . Суцільна
лінія - опис експериментальних даних по моделі послідовного розпаду
(формула Брейта-Вігнера).

6 О

3H(a,da)n
67.2 MeV

1 О 2 0 4 0 5 0ЗО

E d (MeV)

Рис.3

Основний рівень 5Не (3/2", l/2;Ean~0.9 МеВ;), який є домінантним, не
показано на рис.З. Спостерігаються також рівні 5Не (1/2",1/2; Еші~3.
МеВ) та 6 Ш 2 . 1 8 МеВ,3.56 МеВ). При енергії збудження 5Не 18 - 20 МеВ
бачимо три рівні (Elan~18.9 МеВ, E2cm ~ 19.9 MeB,E3an ~ 20.7 МеВ), що
узгоджуються з експериментальними даними, отриманими в роботі [3] на
відміну від загальноприйнятих компіляційних даних [1], в яких у схемі
рівнів 5Не приводиться лише один рівень Е*= 19.8 МеВ( Ean =20.7 МеВ).
Збуджений рівень 5Не Е*=16.76 МеВ слабко проявляється при розпаді
його по каналу a+n, на відміну від каналу d + t у випадку дослідження
реакції 3H(a,dd)t при енергії Еа = 67.2МеВ.
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Спостерігалися й збуджені рівні 6Li* (E/~13 МеВ, Е2* ~16 МеВ), що
розпадаються по каналу a+d , існування яких передбачено в фазовому
аналізі a+d пружного розсіяння [1].На рис.4 приведено проекцію верхньої
гілки локусу dd збігів з реакції 3H(a,dd)t на вісь енергії дейтронів. Як для
випадку розпаду 5Не по a+ n каналу при розпаді 5Не на d+t канал теж
проявляються три рівні ^ е Ч Е ' - ^ і в Д Е*2- 19.8 Е*3

=20.7 МеВ) а такол<
збуджений рівень 5Не* - Е*=16.76 МеВ.
Подальший аналіз експериментальних даних дозволить отримати нову
інформацію про параметри високозбуджених резонансних станів 5Не, 6Li.l
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Вивчення механізмів 3 H(a,tt)p і 3H(a,ti;)n реакцій
при Еос = 67.2 МеВ

О.К.Горпинич, О.М.Поворозник, А.П.Пшедзял, Б.Г.Стружко

Mirror 3H(a,tt)p and 3H(a,tz)n three particle reactions were measured at
Eoc=67.2 MeB. Formations of exited states of 4He and their decay on
t+p and t+n channels were the main mechanisms of these reactions. The
exited states of6He", 6Li~ and one resonance of4H were observed too.

Властивості легких ядер є предметом значного постійного
зацікавлення протягом останніх років , як з боку теоретичного дослідження
так і експериментального. Це пояснюється такими факторами, як мала
кількість нуклонів що міститься в них , що дозволяє отримати доволі
простий і повний теоретичний опис їх структури, а також низьким
кулонівським бар'єром, що приводить до значних перерізів різних каналів
реакцій , як бінарних так і багаточастинкових при достатньо малих енергіях
надлітаючих частинок. Саме вивченню в кінематично повному експерименті
тричастинкових3Н(а,Юр і 3 H(a,tt)n реакцій присвячена дана робота.

Експеримент проводився на циклотроні У-240 . Енергія пучка альфа
частинок:67.2 МеВ. Були використані титан-тритієві мішені без підкладинки
товщиною 2.7 мг/см2 . Співвідношення між кількістю ядер титану та
тритію в мішені було близьким до 1, вміст домішок ХН не перевищував 1%.

16 32 48 64 80 Э6 112 128 114 160

Рис. 1

Продукти ядерних реакцій (протони, дейтрони, тритони , 3Не та альфа
частинки) реєструвалися 4-ма телескопами заряджених частинок типу
АЕхЕ, що складалися з кремнієвих поверхнево-бар'єрних ДЕ детекторів
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товщиною 100 та 400 мк та сцинтиляційних Е детекторів, що являли собою
кристали Nal(Tl), з'єднані з фотокатодами фотопомножувачів ФЭУ-31.
Для калібровок спектрометрів заряджених частинок були використані
спектри ачастинок 226Ra, а також продуктів бінарних та тричастинкових
реакцій на ядрах *Н ,2Н, 3Н, 1 2С. Два детектори було розташовано під
кутами 15° та 27.5° до осі пучка з правого боку два інші симетрично з
лівого. Відстані до мішені тих що були під меншими кутами становили
120мм, а інших-100мм , діаметр визначальної діафрагми перед всіма ДЕ
детекторами -6мм. Опрацювання експериментальної інформації проводилось
за допомогою стандартної схеми швидко-повільних збігів та ЕОМ CM-1420.

Записані на магнітні стрічки on-line події збігу в подальшому
сортувались, визначались межі локусів відповідних типів частинок ,
коефіцієнти калібровок для кожного типу частинок , а потім будувались
гістограми, tt, та tx збігів. На рисі та 2 приведені такі матриці збігів для
3 H(a,tt)p і 3H(a,tx)n реакцій . Отримані матриці збігів проектувались на
вісь енергії тритонів. На рис.З та 4 приведено проекції верхньої гілки
локусів для 3 H(a,tt)p і 3 H(a,tt)n реакцій для однакової пари кутів
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(15D,15D). Виявлено, що основним механізмом протікання 3H(a,tt)p реакції
є збудження рівнів 4Не* (21.1 МеВ та 22.1 МеВ) та розпад їх на тритон та
протон . Окрім рівнів 4Не* при відносній енергії Ett«1.3 МеВ проявляється
резонансна структура , яка може відповідати.збудженню 6Не*(13.6 МеВ).

При аналізі 3H(a,ti;)n реакції вияснилось, що утворення збуджених
рівнів 4Не*(21.1 МеВ та 21.1 МеВ) та їх розпад, але вже на 3Не та нейтрон
теж переважає над іншими проявленими механізмами реакції такими, як
утворенню ядра 4Н (Etn«3 МеВ) та 6Li* (-20-21 МеВ, E,t~5.5 + 6. МеВ)..
Але окрім того для пари кутів (15°, 15°) при енергії тритонів ~ 13.5 МеВ
спостерігається резонанс , який, можливо, відповідає проходженню

з о
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2 О
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ю -

о
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4 O

цієї тричастинкової реакції через таку квазивільну реакцію, як a + d-> t +x,
оскільки енергія третьої частинки нейтрона в даних кінематичних умовах
близька до нуля.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВОЛКОВА
ДЛЯ ОПИСАНИЯ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ

Ю.Е.Козырь (ОЯР)

Calculated polarisation data for multichannel scattering 6Li(a,a:')6Li*
demonstrate the equivalence of modified Volkov nucleon-nucleon potential
and commonly used soft-core potential.

При микроскопических расчетах ядерных реакций с двухчастич-
ными каналами существенным препятствием является громоздкость
радиальных формфакторов современных нуклон-нуклонных потенциа-
лов с мягкой сердцевиной (ПМС), разработанных на данных по рассе-
янию нуклонов. Среди существующих простых выражений для эффек-
тивного нуклон-нуклонного потенциала наиболее распространен, по-
жалуй, потенциал Волкова [1], непосредственное применение которого
в расчетах ядерных реакций при не слишком малой энергии, вообще,
не является достаточно обоснованным, поскольку по самому способу
получения он передает взаимодействие только в s-состоянии. При от-
носительной энергии >10 МэВ центральная часть нуклон-нуклонного
потенциала согласно современным представлениям должна зависеть
от спина и четности, причем взаимодействие в четных состояниях
доминирует, и вкладом нечетных состояний, как правило, можно пре-
небречь. Целью настоящей работы было изучение преобразованного в
соответствии с этими положениями потенциала [1] путем сопоставле-
ния расчитанных с ним и с обычно применяемым ПМС характеристик
реакции, в каналах которой присутствуют ядра 4Не и Чл. В этом
случае при достаточной энергии относительного движения в каналах
можно применять расчетную методику [2], позволяющую провести вы-
числения с наиболее сложными ПМС. Исходный потенциал Волкова [1]
был преобразован к представлению:

yc(r i j-)==2.V(ni)-[P(0+) + F(l + )] (1)

где г,;- - межнуклонное расстояние, Р(0+) и Р(1+) ~ проекционные опе-
раторы синглетных и триплетных четных состояний, V(r-ij) - потен-
циал [1]. Множитель 2 необходим для сшивки с исходной формой [1]
в случае, когда нуклоны взаимодействуют только в л-состоянии. Рас-
читывались тензоры поляризации остаточного ядра вЦ(2.18МэВ, 3+)
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в реакции прямого многоканального рассеяния eLi(a,«')6Li(ocH. и воз-
бужденные сост.). Учитывались каналы, содержащие ядро 6Li в че-
тырех первых состояниях нулевого изоспина: основное состояние и
состояния с Е* = 2.185 МэВ (3+), 4.31 МэВ (2+), 5.65 МэВ (1+). Энер-
гия относительного движения в каналах при этом менялась от 16.3
МеВ (упругий канал) до 10.7 МэВ (6Li с Е* = 5.65 МэВ). Ио-оа доста-
точно сильной связи каналов результаты расчета зависели от взаимо-
действия во всех включенных каналах. В качестве "образцового" был
взят приводимый в [3] ПМС, который в обозначениях (1) имеет вид:

P(l+) + Vs(rij) • Р(0+)]. [(1 - т) + тР® (2)

Vt(rij) = ELi УІк) exp(-aW. г?.), Vsinj) = ELi Vs^exp(-a^. г?.). Зна-
чения параметров V^k\ V} \ af\ ds приведены в [3] на с.93. Пара-
метр вклада пространственного обмена т менялся в пределах 0.5 - 0.8.
Параметры осцилляторного потенциала 4Не и 61Л брались равными
0.54 фм~2 и 0.44 фм" 2. Волновые функции 9Li строились по осцил-
ляторной модели оболочек согласно схеме LS-свжш. Значения и вклад
различных L брались согласно [4], причем для состояний 1 + (основное
и 5.65 МеВ) учитывалось смешивание только S и D состояний. Расчет-
ные значения тензоров поляризации %ш для обоих потенциалов были
слабо чувствительны к вариации параметров оболочечного потенци-
ала и амплитуд примесных оболочечных L в состояниях 1+. Различные
варианты потенциала Волкова, приведенные в Табл.1 [1], давали прак-
тически одинаковые результаты. Тензоры с L>2 были мало чувстви-
тельны к впзменеию параметра пространственного обмена межнуклон-
ных потенциалов в интервале 0.5 < т < 0.75. Расчетные дифференци-
альные сечения неупругого рассеяния в выходной канал по абсолют-
ной величине заметно зависели от га. Они практически совпадали при
га = 0.75 для потенциала (1)иго = 0.5 для потенциала (2). Тензоры с
L > 2 были достаточно близки, хотя полностью и не совпадали. Харак-
терные примеры представлены на рисунке. Расчет с потенциалом [1]
помечен буквой V. Следует иметь в виду, что потенциал (2), использу-
емый в качестве образцового, в полном смысле таковым не является, и
в ряде случаев другие ПМС дают более близкие к эксперименту резуль-
таты, как описывается, в частности, и в [3]. Поэтому для добавочной

ориентировки на рисунке даны имеющиеся экспериментальные ре-
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зультаты [5]. При оценке близости расчетных и экспериментальных
тенооров нужно учитывать, что на поляризационные результаты мо-
гут заметно влиять нецентральные составляющие нуклон-нуклонного
потенциала, которые в данном случае не рассматривались. Тем не ме-
нее видно, что по передаче эксперимента трудно отдать предпочтение
какому-либо потенциалу. Таким образом можно полагать, что в обла-
сти энергии относительного движения < 16.3 МэВ где нуклоны взаимо-
действуют не только в s-состоянии, потенциал Волкова в представле-
нии (1) столь же правомочен, как и другие формы ПМС, учитывающие
те же физические факторы. Важным преимуществом потенциала (1)
остается, однако, его простота, открывающая возможность микроско-
пических расчетов для реакций с более сложными ядрами.
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ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ ДОЗИ у-ВИПРОМІНЮВАННЯ
У ВЕРТИКАЛЬНИХ КАНАЛАХ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ЯДЕРНОГО
РЕАКТОРА ВВР-М НЦ "ІЯД" НАН УКРАЇНИ

В.С.Прокопенко, В.М.Домніков, В.Д.Скляренко,В.І.Слісенко,
Ю.С.Стрюк, С.А.Тарновський, В.М.Шевель

При складанні програми робіт по зняттю з експлуатації ядерного
реактора потрібно мати номенклатурний перелік радіоактивно
забруднених і активованих елементів установки та картограми
радіаційного забруднення. З метою отримання інформації для складання
картограми радіаційного забруднення систем і елементів реактора ВВР-М
поміряно розподіл по висоті потужностей дози у-випромінювання у
вертикальних каналах берилієвого відбивача 20/61, 46/60, 14/61, у
каналі теплової колони ТК-1 ("сухі" канали), "мокрому" каналі 88/60
та біля внутрішньої поверхні бака реактора.

Вимірювання проведені з використанням приладу "Дозиметр клі-
нічний VJ" з детектуючою камерою 70108 (виробництво Німеччини).

Калібровка36/60 ТК1

29/60
42/60

46/50

20/61
18/61

14/61'

62/60

ИКЗ-11-1

7/60
95/60'

88/60

1 3 7Cs
ІЯД

прове-
дена в радіаційних
полях на установці
УПД ІНТЕР з
джерелом у-випро-
мінювання
( С К Т Б з ДВ
Н А Н У ) .

Для транспор-
тування детектора у-
випромінювання в
місця замірів на
відстань до 5 метрів

забезпечує установку

69/60
ИКС

75/60
ИКР-11

ИКЗ-11-2

розроблено дистанційний маніпулятор, який
детектора на певній висоті від рівня горизонтальних каналів з інтервалом
в десять сантиметрів.

Ми поміряли розподіл по вертикалі потужностей доз у-
випромінювання у напрямку технологічної кришки реактора. Результати
вимірювання приведені в таблиці, де D - відстань від рівня
горизонтальних каналів, R - потужність дози. Похибка приведених даних
досягає 6%. Максимальні потужності дози у-випромінювання
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зареєстровані у каналах 20/61 ("сухій") та 88/60 ("мокрий") - 465
Р/год і 640 Р/год відповідно. В усіх досліджених каналах найбільші
потужності дози у-випромінювання зареєстровано на рівні горизонтальних
каналів. Наші результати добре узгоджуються з потужністю дози,
поміряною службою радіаційної безпеки реактора раніше, в
горизонтальному каналі, над яким знаходиться вертикальний канал
88/60. Вона дорівнює 600 Р/год. Це добре узгоджується з нашими
результатами. Потужності дози у-випромінювання в ТК-2 та на поверхні
бака реактора (за межами берилієвого відбивача) не перевищують З
Р/год.

Таблиця. Розподіл по вертикалі потужностей доз у-випромінювання

20

D,
см
-3
7
17
27*
37
47
57
67

/61

R,
Р/год
465
400
320
250
150
90
50
35

ТК
D,
см
0
10
20
ЗО
40
50
60
70

- 1

R,
Р/год
160
156
126
98
72
49
32
27

46
D,
см

0
5
15
25
35
45
55
65

/60

R,
Р/год
243
234
205
205
210
130
87
68

88
D,
см

0
10
20
ЗО

/60

R,
Р/год
640
490
250
150

14

см

0
10
20
ЗО
40
50
60

/61

R,
Р/год
192
144
96
66
42
ЗО
24

• - верхня межа берилієвого відбивача.

З внутрішньої поверхні каналу 20/61 було взято мазок, аналіз
якого щодо р- та у-випромінювання дав такі результати:
• у-випромінювання мазка визначається радіонуклідами 60Со та 65Zn

(біля 85% активності), 134' l37Cs, 152Eu та деякими іншими, на які
припадає біля 15% активності,

• (3-забрудненість - ЗО част./хвхмазок, що вказує на незначне
нефіксоване радіоактивне забруднення внутрішньої поверхні каналу.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПОЛНЫХ
НЕЙТРОННЫХ СЕЧЕНИЙ АТОМНЫХ ЯДЕР В ОБЛАСТИ ЭНЕРГИЙ

НЕЙТРОНОВ 2-610 КЭВ НА РЕАКТОРЕ FRM (МТУ, ГАРХИНГ)

А.В.Мурзин, Е.П.Кадкин, П. Н. Ворона, А.И.Кислицкий,
Е.П.Саенко, В.В.Зеркин, В.Вашковски, А.Хагхигхат-Талаб

В отделе нейтронной физики НЦ "ИЯИ" НАНУ более 15 лет.про-
водятся измерения эффектов резонансной самоэкранировки в усредненных по
резонансам полных нейтронных сечениях атомных ядер crt в области энергий
нейтронов Е=2-610 кэВ. В этих измерениях используются квазимоноэнер-
гетические пучки нейтронов (КПН), формируемые на горизонтальном канале
атомного реактора с помощью набора нейтронных фильтров из природных
элементов Sc, Al, S, V, Мп и обогащенных изотопов 52Cr, 5 4 i 5 6Fe, 58-60№.

Указанные КПН могут также использоваться для измерения плавных
зависимостей между резонансами <?t для легких ядер, используемых в
качестве стандартов ( Н, С, В, О и др), а также для тяжелых изотопов РЬ и
Bi для определения фундаментальной величины электрической
поляризуемости нейтрона ап. Последняя определяется путем анализа
энергетической зависимости <rt(E) и выделения составляющей <jt(E)~tfVE,
возникающей вследствие поляризуемости нейтрона в кулоновском поле
тяжелого ядра. Прецизионные измерения ot(E) для ядра 208РЬ [1] на
ускорителе ORELA в диапазоне Е=50 эВн-40 кэВ дали возможность впервые
получить значение осп = (1.20 ±0.15 ±0.20)10"3 fm3 с погрешностью д а п < ttn.
Однако, как показано в [2], приведенная в [1] систематическая погрешность
дссп=0,2.10'3гт3 должна быть увеличена в несколько раз, что опять приводит к
неопределенности значения а „ - Поскольку величина a-JE составляет ~0,3%
по отношению к с,(Е) при Е» 10 кэВ, то для получения удовлетворительной
погрешности ttn измерения CTt(E) должны быть проведены с погрешностью
нескольких сотых процента.

Для решения этой задачи на реакторе FRM в Гархинге (Мюнхенский
Технический Университет) оборудован горизонтальный канал Р2, внутри
которого размещаются нейтронные фильтры, а на выходе канала расположена
установка для измерения a t. В качестве первого варианта взят фильтр из 56Fe
длиной L=40CM, Al (L=50-97 см) и S (L=7CM), формирующий нейтроны с
основной энергией 24кэВ. Диаметры фильтров составляют 40-46 мм.. Диаметр
образца 2 0 8РЬ, расположенного на расстоянии 1 м от выхода канала, равен 15
мм, диаметр коллиматора перед образцом равен 13,5 мм. Для регистрации
нейтронов используются расположенные один за другим на расстоянии 1,5 м
от образца два пропорциональных водородных счетчика СНМ-38 и СНМ-58.

Блок-схема автоматизированной двухканальной системы,
обеспечивающей анализ и накопление спектров протонов отдачи от счетчиков,
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показана на рис.1. Для учета мертвого времени, соответствующего
длительности анализируемого импульса, используется сигнал, "занято",
формируемый в усилителе БУИ-ЗК. Кроме того для запрещения
регистрации событий, соответствующих наложению одного импульса на фронт
или вершину другого поступающего на АЦП, импульса, используется
формируемый в БУИ-ЗК сигнал "запрет".

ОБРАЗЦЫ
НЕЙТРОНЫ п ВХОД 2-ГО

КАНАЛА

СИСТЕМА
СМЕНЫ
ОБРАЗЦОВ БУИ-ЗК

ЛИНЕЙНЫЙ
ВХОД

ВОРОТА
ЛИНЕЙНАЯ СХЕМА
ПРОПУСКАНИЯ

СИСТЕМА
РЕЖЕКЦИИ

АЦП-1 АЦП-2

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
И НАКОПЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ

Рис. 1. Блок-схема электроники установки.
Этот же сигнал, поступающий на ворота линейной схемы пропускания

Л СП дает возможность измерить спектр наложенных импульсов.
На рис.2 представлен спектр регистрируемых счетчиком СНМ-

38протонов отдачи от нейтронов с Е=24 кэВ, формируемых нейтронным
фильтром с максимальной длинной алюминия L=97 см.

Показанный на рис.2 фон у-излучения, связанный в основном с
внешним у-фоном в зале реактора, измерялся с пучком, перекрытым 6 см
полиэтилена. Форма спектра протонов отдачи апроксимировалась функцией
Ферми : с дополнительными коэффициентами в ж к, учитывающими
соответственно наклон в горизонтальной части функции и отличие между
экспериментальной формой спектра и апроксимирующей функцией в
высокоэнергетической части спектра (280-320 каналы).

Одной из основных проблем в измерениях с достаточно высокой
скоростью счета (до 103 имп/с) является учет числа наложенных импульсов,
регистрируемых АЦП как один импульс с амплитудой, соответствующей
сумме амплитуд этих импульсов. Режекцию таких событий осуществляет
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указанная на рис.1, система режекции, использующая сигнал "запрет" с
БУИ-ЗК и регистрирующая количество этих событий в одном из начальных
каналов 10000

1000
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о 100
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400 600
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Рис. 2. Аппаратурный спектр нейтронов Е=24 кэВ
и спектр фонового гамма-излучения
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Рис. 3. Спектр наложенных импульсов

анализатора, свободных от регистрации основного спектра. Спектр
наложенных импульсов, измеренный с управлением блока Л СП сигналами
"запрет", показан на рис.3.
Проведенные пробные измерения a t для образцов полиэтилена показали
хорошее согласие получаемых значений a t при различных скоростях счета от
250 до 1300 имп/сек.
Литература:
1. Schmiedmayer J, Riehs P., Harvey J.A., Hill N.W., Phys.Lett., 1991,

v.66, p.1015.
2. Nikolenko V.G., Popov A.B. JINR E3-92-254, Dubna,1992
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОТКОЖИВУЧИХ ІЗОТОПІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
ЛАЗЕРНОЇ РЕЗОНАНСНОЇ ЮНІЗАЦЇ.

Ю.П.Гангрськии, Ч.Градечний", В.І.Жеменік, С.Г.Земляний ,
Д.В.Караіванов', Б.Н.Марков', Г.В.Мишинськии, Т.Тетгал"

Знання ізотопічних зсувів та надтонкої структури оптичних ліній в
атомних спектрах дозволяє визначати спіни, зарядові радіуси ядер, магнітний
дипольний та електричний квадрупольний моменти, параметри деформації, дає
уявлення про розподіл в просторі електричного заряду і струму в ядрі, що є
важливим джерелом інформації про структуру ядра,

З наближенням досліджуваних ядер до границі нуклонної стабільності
ростуть вимоги до чутливості, селективності та швидкодії використовуваних
методик. Одним із найбільш адекватних в таких умовах методів є резонансна
лазерна іонізація зупинених і нейтралізованих в газовому потоці ядер віддачі
досліджуваного елемента, з транспортуванням утворених іонів до детекторів
ядерних випромінювань за допомогою електричного поля [ 1 ].

Такий метод реалізовано в створеній в ЛЯР ОІЯД установці. Вона
складається з камери для збору і транспортування продуктів ядерних реакцій,
лазерного іонізаційного спектрометра та системи реєстрації. Пучок циклотрона
падає на мішень, розміщену всередині газової камери. Вибиті з мішені ядра
віддачі зупиняються в газі, тиск якого вибирається таким, щоб їх пробіг був
порівняним із розмірами камери. Спочатку зупинені ядра віддачі знаходяться у
вигляді іонів, тому для резонансної іонізації вибраного ізотопу потрібна їх
попередня нейтралізація. її ефективність визначається густиною плазми,
утвореної при проходженні пучка циклотрона через газ. При концентрації
зарядів у плазмі п>1013 см"3 домінує трьохтільна рекомбінація з участю
додаткового електрона [2], концентрація іонів падає швидко, і за долі
мілісекунд досягає значення п<10и см"3. При такій низькій концентрації іонів
домінує трьохтільна рекомбінація з участю атомів газу, і падіння концентрації
стає повільним. В цей час (через сотні мікросекунд після імпульсу
бомбардуючих частинок і до зменшення кількості досліджуваних атомів за
рахунок дифузії), коли основна частина продуктів реакцій уже
нейтралізувалась, а втрати за рахунок рекомбінації новоутворених іонів
незначні, проводиться повторна резонансна лазерна іонізація. Газовий потік
виносить іони в детекторну камеру, яка неперервно відкачується для
забезпечення вакууму [3]. В цій камері розміщена транспортна система із 7

"алюмінієвих дисків, на які подається напруга, і кремнієвий поверхнево-
барєрний детектор.

Для оптимізації установки і визначення її параметрів проведено
методичні експерименти. Для визначення ефективності і швидкості дії

Об'єднаний Інститут Ядерних Досліджень, м. Дубна, Росія
* Інститут ядерної фізики, м.Ржеж, Чехія ол



використовувались іони 212>212mAt, одержані в реакції 209Bi(4He,n)212At на
циклотроні У-200 ЛЯР ОІЯД. Вибиті з мішені ядра віддачі зупинялись в газі,
переносились ним в детекторну камеру і електричним полем до детектора а-
частинок. Вивчались спектри а-частинок при різних умовах експерименту
(інтенсивність пучка 4Не, тиск газу, швидкість газового потоку, напруга на
електродах). Ці експерименти показали [4]:
1. Максимальна ефективність збору продуктів реакцій відповідає їх зупинці в
центрі газової камери.
2. Після зупинки в буферному газі - 80% ядер віддачі нейтралізується в
гелієвій плазмі і ~ 98% в аргоновій. Ця величина практично не залежить від
інтенсивності пучка 4Не в диапазоні 0,1 - 0,6 мкА.
3. Через отвір діаметром 0,8 мм переноситься в детекторну камеру 30%
зупинених ядер віддачі для гелію при швидкості газового потоку 10 м/с і 15%
для аргону при швидкості газового потоку 3 м / с .
4. Ефективність транспортування іонів електростатичною системою складає
80% при напрузі на електродах 180 В.
5. Повна ефективність збору продуктів реакцій на детекторі досягає 2,5% для
гелію при тиску 150 торр та 0,25% для аргону при тиску 80 торр.

Для визначення параметрів лазерного спектрометра було використано
пучок атомів 23Na, одержаний випаровуванням NaCl із танталового тигля.
Фотоіонізація проводилась в два ступені: на першім збуджувався рівень 2P t / 2

випромінюванням з 1=589,6 нм, на другім проводилась нерезонансна іонізація
випромінюванням з 1=355 нм. В цих експериментах встановлено [1]:
1. Ширина лінії лазера складає 1,6 ГГц.
2. Ефективність роботи в режимі випаровування атомів з тигля 5-10"'.
3. Ймовірність іонізації складає 10"1.

Низька ефективність установки в експерименті з 2oNa пояснюється
втратами атомів при формуванні атомного пучка і тим, що іонізація атомів
проводиться лише в момент лазерного імпульсу, а випаровування неперервне.
При роботі на пучку циклотрона, використовуючи газову камеру, де всі атоми
знаходяться в зоні взаємодії з випромінюванням лазера, і синхронізуючи
імпульси лазера з пучком циклотрону, можна досягти ефективності 1%.

Ефективність і швидкодія установки дозволяють вимірювати оптичні
спектри атомів з ядрами на межі b-стабільності, котрі характеризуються
тривалістю життя до 1 мс і виходами до кількох ядер в секунду. Виділення
ізотопів по енергії їх радіоактивного розпаду дозволяє одержувати окремі
спектри для кожного ізотопу без використання масс-сепаратора.
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ВИМІРЮВАННЯ ПОВНИХ ПЕРЕРІЗІВ ТА ВТОРИННИХ ПРОДУКТІВ
ЯДЕРНИХ РЕАКЦІЙ ПІД ДІЄЮ ВАЖКИХ ІОНІВ

С. М. Кондратьев, С. Є. Омельчук, В. Д. Скляренко,
Л. І. Слюсаренко, М. П. Юркуц

The installation for precise measurements of total reactions cross sections of heavy
ions with nuclei is presented. This experimental setup is based up on beam
attenuation method and uses coincidence-anticoincidence technique. The experimental
approach is proposed can be used for detection of reaction's products as well.

Нуклон-ядерні повні перерізи реакцій досить ретельно досліджені в
широкому діапазоні енергій. Визначенню ітегральних характеристик взаємодії
легких та важких іонів з речовиною присвячено небагато робіт, особливо це
стосується експериментальних даних з повних перерізів на ізотопах.
Дослідження взаємодії радіоактивних пучків з ядрами тільки починається.

Сконструйовано установку для дослідження повних перерізів і
вторинних продуктів ядерних реакцій при взаємодії важких та радіоактивних
пучків іонів середніх та високих енергій з ядрами. В основу установки
покладено метод пропускання з застосуванням техніки збігу - антизбігу .
Важлива перевага цього методу полягає в можливості використання пучків
іонів з низькою інтенсивністю.

Суть метода пропускання з застосуванням техніки збігу- антизбігу
полягає в одночасному вимірюванні з мішенью (М) та без неї (F) величин
початкової інтенсивності струменя іонів (Іо) та його послаблення в мішені (ДІ):

аг =(1/пх)[(ДІ/І 0 ) м - ( Д І / Ш , (1)
де стг - повний переріз реакцій, пх - товщина мішені.
Реалізація методу пропускання приводить до схеми вимірювання, яку

зображено на р и с і .
струмінь

ЛІ

]Д0

Л2

Ді Д2 Да

Ds
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Ds

Рис.1. Схема вимірювання повних перерізів реакцій
ЛІ, Л2 - квадрупольні лінзи; ДО, ДІ, Д2, Да - діафрагми; Dn -

детектори нейтронів та у - квантів; Df, Da, Db, Ds - детектори заряджених
частинок.
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Детектори Df (прострільний, число відліків - N0 та Da (число відліків -
Na) призначаються для реєстрації інтенсивності пучка іонів, які потрапляють
на мішень. Втрати в прострільному детекторі менше, ніж 0,001 Іо. Детектори
Db(Nb) та Ds забезпечують реєстрацію інтенсивності послабленого в мішені
пучка іонів.Складна система детектування послабленого в мішені пучка іонів
обумовлена особливостями взаємодії важких іонів середніх та високих енергій з
ядрами. Для зменшення похибки вимірювання повного перерізу реакцій,
бажано при реєстрації ДІ0 автоматично враховувати переріз пружного розсіяння
на малі кути. Також необхідно відокремлювати вторинні продукти реакцій від
частинок початкового пучка. Цей процес здійснюється за допомогою часово -
про льотної методики.

Повні перерізи реакцій взаємодії частинок з ядрами згідно з виразами
(1) визначаються як:

a r = ( l / n x ) [ ( N f - N a - N b ) / ( N f - N a ) ] M - (2)
(l/nx)[(Nf - Na - Nb )/(Nf - Na)]F,

де перший доданок - вимірювання з мішенню, другий - без мішені (фон).
Установка сконструйована таким чином, що відстань між детекторами Df

та Db можна змінювати. Це, в свою чергу, дозволяє проводити вимірювання з
різними за типом та енергіями іонами.

Пучок частинок з циклотрону - це послідовність згустків тривалістю 4
не, що прямують з періодом 50-100 не та модульовані з частотою 50 Гц,
скважність 2-5. Період надходження згустків та скважність пучка постійні для
заданого режиму роботи прискорювача. Блок-схема моніторуючого детектора
зображена на рис.2.

пучок

/ ч
ш
Е
П

г

45 РВ

ДД1 СЧ1

• ДД4 СЧ4

Рис. 2. Блок-схема електроніки моніторуючого детектора
1 - пластиковий сцинтилятор; 2 - світловод; ФЕП - фотоелектричний
помножувач; У Б - підсилювач наносекундних імпульсів; РВ - розгалуджувач
імпульсів; ДД - диференційний дискримінатор; СЧ - лічильник імпульсів.

Енергетичний спектр з Df являє собою набір піків з енергіями ДЕ, 2ДЕ,
ЗДЕ, . . . пДЕ ( ДЕ - це енергія, втрачена однією частинкою в Df детекторі) ,
які відповідають наявності в згустках однієї, двох, трьох, . . . п частинок.
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При проходженні одного згустку через сцинтилятор сигнал з ф.е.п.
підсилюється швидким підсилювачем УБ, розмножується та подається на входи
чотирьох диференційних дискримінаторів амплітуди ДД1-4. Надходження
однієї, двох, трьох або чотирьох частинок приводить до спрацьовування
відповідного дискримінатора. Кількість частинок, що потрапили на мішень,
визначається як

N = Nf -Na = Nlf + 2N2f + ...+ nNif-Na, (3)
де Nlf, N2f,..., Nif - кількість згустків з однією, двома, , п - частинками.

Аналогічно, кількість частинок, що пройшли мішень та потрапили в
детектор Db, є

Nb = Nib + 2N2b + ...+ nNib. (4)

Кількість частинок, що викликали ядерні реакції в мішені, згідно (1)
дорівнює

AN = (Nlf + 2N2f + ...+ nNif - Na) - (Nib + 2N2b + ... + nNib). (5)

Вираз (5) зручно переписати в такому вигляді:

AN = AN1 +2AN2 + ...+nANi - Na, (6)

де AN1 = Nlf - Nib; AN2 = (N2f - N2b); ANi = (Nif - Nib). В реальному
експерименті підрахувати компоненти AN: ANI, AN2, ... ANi дуже складно з
огляду на те, що Nib (а також і N2b, ...) відповідають як Nlf, так, можливо, і
N2f, і N3f, і ... Nif. За допомогою схем збігу-антизбігу може бути визначено:

N' = Nlf + N2f + ...+ Nif;
N'b = Nlb + N2b+ ...+ Nib;
AN1 = N' - N'b - Na;
N2f, ... Nif;
N2b, ... Nib. (7)

AN = AN' + [N2f - N2b] + ...+ [(n-l)(Nif - Nib)] (8)

Вираз (І) для повного перерізу реакцій згідно з (3)-(8) перетворюється
в

or = l/(nx)[(AN/N) M - (AN/N)F] (9)

Відбором подій, які відповідають реєстрації частинок одного згустку
детекторами Df та Db, керують схеми збігу - антизбігу.

Детектор Ds використовується для вимірювання перерізів пружного
розсіяння, інклюзивних та кореляційних спектрів продуктів реакцій під малими
кутами. Інформація накопичується у вигляді двомірних Е-Т спектрів для
кожного Ds-детектору. Для оперативного контролю проводиться підрахунок
імпульсів з часового тракту кожного детектора.
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A Xenon Solar Neutrino Detector

A.Sh. Georgadze, H.V. Klapdor-Kleingrothaus *, H. Pas * and Yu.G. Zdesenko

The neutrino capture reaction by 131Xe with the threshold of 352 keV is suggested for solar neutrinos detec-
tion. The most important feature of this process is its high sensitivity to beryllium neutrinos, that contribute
approximately 40% to the total capture rate predicted in the Standard Solar Model (45 SNU). The expected
counting rate of the xenon detector from the main solar neutrino sources predicted by the Standard Solar Model
is «1500 events/yr.

1. INTRODUCTION

Lower neutrino fluxes compared to those predicted by Standard Solar Models (SSM) [1] have been
observed in most currently available solar neutrino experiments [2-5].

From the Kamiokande and Homestake experiments the conclusion was obtained that not only 8B but
7Be neutrinos suffer considerable reduction with respect to predictions of the SSM. After calibration
of the GALLEX experiment with a 5ICr neutrino source a deficit of 7Be neutrinos was claimed at a 3a
confidence level [6]. The 7Be neutrino deficit can lead to many important conclusions (in frame of so-
called «terrestrial», «astrophysical» and «new particle physics» solutions of the solar neutrino prob-
lem [7]) and therefore should be proved in another experiment with essential sensitivity to beryllium
neutrinos. In such an attempt we are discussing here the possibility to use the neutrino capture reac-
tion on I31Xe with the threshold at 352 keV for detection of the 7Be solar neutrinos.

2. CAPTURE RATES

The neutrino detection is based on the capture reaction v+ ' Xe —> J Cs+e"\ Its threshold of .£^=352
keV [8] allows to record approximately one a fifth of the solar neutrino flux from the p-p reaction and
both lines from 7Be decay. The reduced transition probability for neutrino capture by the 13lXe

• 131/
(ground-state to ground-state transition) can be derived from electron capture of Cs. The half-life of
13lCs is T1/2=9.689 days [8] and log(/t-c4rC)=5.53 [9], that gives [Я>+Я%,т]=0.018. The capture rates
predicted for the ' Xe by the SSM [1] for the ground-state to ground-state transitions
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Fig. 1. Level scheme representing neutrino capture
transitions between 131Xe and ground and excited
states of 131Cs. At the right side the energies (in
MeV) of the main solar neutrino sources and of the
51Cr calibration source are shown.

are presented in Table 1 (in raw a). They indi-
cate the least neutrino capture rate, based on
experimentally known transition strength. The
contribution of the excited states was calculated
by pn-QRPA model [10-11]. The chosen
parameter set included the Nilsson potential
parameter of Ragnarsson and Sheline [12], the
nuclear deformation obtained from the mass
formulae of Moeller and Nix [13]. The proton
separation threshold of 5.47 MeV excitation
energy in l 3 ICs was taken from [14]. From the
level scheme presented in Fig. 1, one can see
that four excited states, which are below the
7Be neutrino capture threshold, can increase the
part of the beryllium neutrinos in the total
absorption rate. The performed pn—QRPA
calculations produce for beryllium neutrinos

*Max-Planck-Institut fur Kernphysik, D-69029 Heidelberg, Germany
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Table 1. Capture rates calculated in this work for the ш Х е in accordance with the SSM [1] and capture rates for
some other targets (taken from [1]), given in SNU.

Isotope
3 7C1

7 1 G a
n 5 I n
127j

I 3 1Xe a

1 3 I Xe b

P-P

• 0.0

70.8

468.0

8.7
9.7

pep

0.2
3.0
8.1
1.85

0.9
1.6

7Be

1.1
34.3

116.0

14.0

13.6

17.8

8B

6.1
14.0

14.4

18.4

0.5
12.7

13N

0.1
3.8
13.6

0.727

1.1
1.6

15O

0.3
6.1
18.5

2.43

1.3
1.8

Total

7.9
132.0

639.0

36.4

26.1
45.2

acapture rates for the ground-state to ground-state transitions;
bcapture rates including excited states transitions.

the total capture rate of 17.8 SNU, which is not significantly larger compared with that to the ground-

state of I 3 1 Cs (13.6 SNU). To check the results of our model calculations we have evaluated the con-

tribution of excited states phenomenologically from the systematic of known beta-decay rates in the

vicinity of mass number 131. It was found that for all known cases the transition strength to the first

5/2+i state is systematically several times larger then for the second 5/2+

2 state. The 3/2+—>3IT~ and

3/2+—»l/2+ transitions are considerably weaker comparing to those to the 5/2+ excited level. Conse-

quently, the contribution of the low-lying excited states to the beryllium neutrinos rate estimated in

this way does not exceed 10% of the ground state rate.

The calculated total neutrino capture rate for 1 3 IXe from the main solar neutrino sources predicted

by the SSM [1] is equal to 4 5 . 2 ^ 2 SNU. The uncertainty of the total capture rate is estimated to be of

the order of «=25% and has been determined mainly by variations of the parameters in the mode!

calculations for the transitions to the highly excited states of I 3 1Cs.

It should be mentioned that the xenon detector can be calibrated with a 5 1Cr neutrino source, as it

was successfully performed for GALLEX [4]. Such a procedure can precisely determine the effi-

ciency of beryllium neutrino detection.

The integral rate of absorption events (including contribution of the excited states) for the xenon

detector from the main neutrino sources predicted by the SSM is R « 1500 events/kt-yr.

3. POSSIBLE DETECTOR REALIZATION AND BACKGROUND PROBLEM

The half-life of 1 3 1Cs (T 1 / 2= 9.689 d) and the physical properties of xenon allow to build up a detec-

tor of neutrino capture events based on the extraction of the reaction products 1 3 1Cs from the xenon

target and subsequent observation of their decays. The abundance of I 3 1Xe is as large as 21.18% and

therefore natural xenon may be used as a target. For reasonable dimensions of the vessel the xenon

must be kept in liquid form. For cesium extraction the considerable difference of chemical properties

of xenon and cesium can be used. The ionization potential of cesium atoms (3.8 eV) is much lower

than for xenon atoms (12.1 eV). Therefore Cs^ ions formed in the neutrino capture will be kept in this

state because there will be no free electrons to recombine with cesium ions. The possible procedure of

the extraction of the daughters would be developed on the base of [15,16], where the Ba++ ions ware

collected in gaseous and liquid xenon with aim to detect the daughter products of double beta decay

of 1 3 6Xe [16]. In that way one or several electrodes can be placed in the dewar with LXe and biased

with high negative potential (electric field of «1 kV/cm). The drifting mobility of positively charged

ions in LXe is of the order of 3 • 10"4 cm2/V • s [17], thus the collection time of produced Cs+ ions over

several meters distance will not exceed half an hour. Such a possibility, but for liquid argon (LAr),

was demonstrated in [18]. It was found that charged Cl ions (formed by (n,p) and (n,d) reactions) exist

in LAr during several hours and can be collected with help of electric field on the electrode (with an
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efficiency of» 100%) and kept there for a long time [18]. Therefore, Cs+ ions, produced in LXe and
collected on the electrode, will be kept on its surface for the whole exposure time. Then the collector
electrode will be removed from the dewar (with proper precautions to exclude any possible contami-
nation) to prepare the cesium sample, following the technique which was developed in [19].

The measurement of the electron capture of 131Cs can be performed by means of detection of the
Auger electrons and X-rays in a low background counter.

One of the most crucial issues for the detection of neutrino capture events is the background related
with side reactions that may produce cesium isotopes decaying by electron capture with life-time long
enough in order to penetrate to the counter. There are four cesium isotopes, 129Cs, l30Cs, 131Cs and
I32Cs, whose half-lives are longer than several seconds. The contribution of 130Cs is limited due to the
low abundance of this isotope (4.1%). Two of them, 129Cs and I32Cs are decaying to excited states of
xenon and therefore can be eliminated due to y-rays signature. The same is true for 134Cs, 136Cs and
137Cs, which may be present in xenon or can be produced in spontaneous fission of 2 3 SU. They are
decaying to excited states of barium and can be eliminated by means of their characteristic y- rays.
Thus mainly ! 3 l Cs created in side reactions can produce a substantial background.

The most important sources of side reactions are protons created by cosmic rays muons. They pro-
duce cesium via reaction 131Xe(p,n)13lCs. The muons generate 7t-mesons and neutrons, which contrib-
ute to the background via the reactions (%+,n°), (n,p) -» (p,n). But their relative yield is smaller com-
pared to the reactions with primary protons.

Cesium isotopes can be produced in spontaneous fission of 2 3 8U, which impurities can be present in
xenon. Fortunately the relative yield of 131Cs is quite small, since the cesium isotopes fission products
appear with mass numbers mainly above 136. The xenon purification to a level of 10~15 g/g for ura-
nium and thorium impurities will reduce the amount of 13iCs to a negligible level.
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Pulse shape discrimination with CdWO4 crystal scintillators

P.G. Bizzeti1, F.A. Danevich, T. Fazzini1, V.V. Kobychev, P.R. Maurenzig1, C. Stramaccioni1,
V.I. Tretyak, Yu.G. Zdesenko

The properties of the light emission from a CdWO4 crystal scintillator were investigated with different
kinds of sources (a's, protons, cosmic muons and y's). At least three components of scintillation signal
were recognized with decay time of « 1 JUS, « 6 jxs and «14 (is. By using the dependence of the
relative amplitudes of these components on the nature of incoming radiation, the pulse shape
discrimination method based on the optimal digital filter was developed to process the scintillation
pulses from the CdWO4 crystal. The clear discrimination between у rays and a particles was achieved,
that permits to use this technique in the PP decay research.

1. Introduction. The experiment to study the pp decay of Cd was carried out with help of CdWO4

scintillators enriched with 116Cd to 83% , which were developed for this research [1,2,3]. In spite of
the small volumes of the crystals used (10-20 cm3), one of the best results on the neutrinoless
PP decay investigation was achieved [3,4].

An intrinsic limit to the sensitivity of this experiment is determined by radioactive
contamination in the counter itself. In particular, overlap of 212Bi P decay (Qp=2.25 MeV) and
a decay of 2 1 2Po, daughter of 212Bi (Ea=8.8 MeV, T1/2=0.3 \xs), contained in traces (21(3) JiBq/kg)
within the u 6CdWO4 crystal, would produce pulses in a region of the expected peak of neutrinoless
pp decay of1 1 6Cd (Qpp=2.8 MeV). A pulse shape of inorganic crystals depends on the local density of
the energy released. Therefore, possible using of pulse shape discrimination (PSD) with CdWO4

crystal scintillators can allow to reduce inner background of these detectors additionally and, as a
result, to promote the PP decay research to a higher level.

The possibility of the a/p pulse shape discrimination with CdWO4 crystals was demonstrated
in [5,6] with the help of comparison between the fast and total components of scintillation signal.
However the best characteristics (energy threshold and discrimination factor) could be obtained using
optimal filter method [7]. The main goal of the present work was to develop the optimal PSD
technique suitable for low background measurements with CdWO4 crystal scintillators.

2. Experimental set-up. The crystal used for the measurement has cylindrical shape, 42 mm diameter
and 25 mm height. It has been coupled to an EMI 9256B photomultiplier by a thin layer of silicone
grease. Apart from a small window, through which low-energy protons and a's could enter, the crystal
was surrounded by a thin Teflon layer. The photomultiplier was shielded from magnetic fields by а ц-
metal tube. Particular care has been devoted in avoiding any effect of charge loading that could alter
the shape of the current pulse, with respect to that of the light signal. The current pulse from the
anode, integrated over an RC circuit having a time constant of 0.18 u.s, was analyzed with the 12 bit
flash-ADC based on the Analog Devices AD9022, operated at the sample frequency of 20 MS/s. The
time spectra, of up to 8192 channels, were transferred on-line to a personal computer, and stored in
the mass memory for further analysis.

In addition to cosmic rays, y- and X-rays from radioactive sources (57Co, 60Co) and a particles
from a source of mixed nuclides (239Pu, 241Am and 244Cm) have been used. Protons of different
energies, from 1.0 MeV to 3.4 MeV, have been provided by the KN3000 accelerator of INFN,
Firenze. A thin window of kapton (of 3 mm diameter) separated the external counter from the vacuum
system of the accelerator.

'i.N.F.N. and Universita di Firenze, Firenze, Italy
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Fig. 1. Shape of the light pulses produced by
low-energy a particles (part A) and by
minimum-ionizing particles of cosmic rays
(part B), compared with the analytic fit
discussed in the text (dashed lines). Fitted
shapes of a pulses (full line) and of cosmic-ray
pulses (dashed line), normalized to equal
integral, are compared in part C. In the insets,
details of the very first part of each pulse are
shown m a linear scale.
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Fig. 2. Distribution of the "shape parameter" R
for pulses produced by different modes of
excitation. In the part A, pulses from cosmic
muons (full line) and 60Co y-rays (dashed line)
are compared with those from a particles of a
radioactive source (dotted line). In part B,
pulses from protons of 2.8-3.4 MeV (full line)
and low-energy y's from a 57Co source (dashed
line) are shown.

3. Results.
Energy resolution and light yield. The energy resolution for у rays with the time shaping 50 JUS was
equal to 8.3% for the 1.33 MeV у rays. This value is comparable to the best ones reported so far [8,9],
and much better than the older values reported, e.g., in ref. [10]. After correction for energy loss in air
and/or in windows, the light yield results to be reduced by almost a factor of 3 (or a factor of 7.5)
when going from cosmic rays and y's to low energy protons (or a's). The observed energy resolution
turns out to be rather poor in our measurements with charged particles (15% for protons, 45% for a's).
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Pulse shape and decay time. Typical pulse shapes, produced by a particles and cosmic rays are
depicted in fig. 1A and IB, respectively. Signals from cosmic rays were selected in the energy
window 2.2-3 MeV. Each line in fig. 1 shows the average of a relatively large number of individual
pulses. To obtain this result, row data were first filtered by means of an interactive procedure in order
to eliminate instrumental artifacts or pulses showing pile-up. Then, individual pulses were normalized
to equal integral and shifted, in order to make them to overlap exactly in time. Comparison of fitted
pulse shapes for these two cases is presented in fig. 1С and demonstrates the essential difference
between them.

To provide an analytic description for each mode of excitation, the pulse shape resulting from
the average of a large number of individual pulses has been fitted with a function corresponding to the
sum of two or more exponentials, having an exponential rise time r0 and one or more decay times tk:
f(t)=YAi£\\)(-t/Tk) (t> 0), with the condition Ao= -?,{k> \}Ak in order to obtainX0)=0. The rise-time
of the pulses resulted to be, in all cases, close to the integration time of the apparatus. None of the
observed pulse shapes can be reproduced by fitting with one single decay time. Values of 0.2 JXS,
0.9 {as, 6 jus and 14 |us have been used to obtain the fits reported in fig. 3. A rather accurate
reproduction of the pulse shape in the entire region of interest (0 < t < 50 \xs) is obtained in this way,
and this is all what we need for present purposes.

Pulse shape discrimination. A numerical filter discussed in [7] has been used to process the
scintillation signals. First, the time origin of each signal was reconstructed and then two different
digital filters were applied to the experimental signal to obtain the "total charge" Q, and the "pulse
shape discrimination" parameter Qd: Qitj=

rL'Pt4(tk-to)f(t0 and define the "shape parameter" R=QJQL

Good results are obtained with the following choice of the weight functions: Pt(t)-1, Pd(t)=fa(t)-fc(t)
for 0 < t< tmax=\6 \xs and Pt(t)=Pci(t)=0 elsewhere. Herefa(t) and fc(t) are the average experimental
pulse shapes (normalized to equal integral) for cc's and cosmic muons (or y's). Distributions of the
obtained values for the shape parameter R are shown in fig. 2.

An excellent discrimination is obtained between a and у pulses, for pulse height
corresponding to у ray (or electron) energies above 0.2 MeV. This is sufficient to identify (and, if
necessary, eliminate) most of the a's from radioactive contamination of the counter material.
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Моделювання інструментального нейтронно-активаційного аналізу

А.М.Берлізов, В.В.Тришин

The program for instrumental neutron activation analysis simulation was developed. Special
attention was given to the gamma-ray yield from irradiated sample calculations as well as the
spectrometer apparature distribution modeling.

В рамках вирішення задачі оптимізації методики інструментального

нейтронно-активаційного аналізу (ШАА) визначення вмісту важких металів в

об'єктах навколишнього середовища створено програму моделювання

активаційного експерименту, що дозволяє:

• розраховувати виходи у-ліній для заданого часового режиму аналізу;

• розраховувати потужність дози у-випромінювання зразка на довільний

момент часу після його опромінення;

• моделювати спектри у-квантів з урахуванням елементного складу зразка,

конкретного режиму і геометрії вимірювань та особливостей у-спектрометра;

• визначати аналітичні у-лінії та розраховувати точність визначення вмісту

мікроелементів та границі їх виявлення.

Значну увагу при створенні програми приділено розробці розрахункової

схеми обчислення виходу у-ліній та її ефективної програмної реалізації. У

найбільш загальному випадку активацію ізотопів можна описати наступною

системою диференціальних рівнянь:

Тут П}(0 - число ядер і-го нукліда на момент часу t; Jjj (A,jj)- швидкість ядерної

реакції (радіоактивного розпаду), що іде на і-му ізотопі з наробкою j-ro

нукліда. Перша сума в (1) описує накопичення n-го нукліду за рахунок всіх

можливих реакцій і розпадів на всіх інших ізотопах, друга - зменшення числа

ядер n-го нукліду за рахунок всіх можливих реакцій і мод його розпаду.

Початкові умови для системи (1):

відображають той факт, що на початок опромінення існують тільки стабільні

ізотопи хімічного елементу, активація якого розглядається.

У наближенні стаціонарності потоку нейтронів задача Коші (1,2) допускає

розбиття за початковими умовами. Тобто її можна вирішувати окремо для

кожного із стабільних ізотопів, вважаючи, що інші ізотопи при t=0 відсутні.

Більш того, система дозволяє розгляд для окремого ланцюжка в дереві ядерних
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перетворень, що будується для

кожного стабільного ізотопу.

Загальний вигляд такого дерева

показаний на рисунку. Тут кожний

нуклід характеризується узагальненою

швидкістю ядерних перетворень ЛІ, що

є сумою всіх парціальних сталих

розпаду і швидкостей всіх можливих

реакцій, а також узагальненими

коефіцієнтами галуження: Уц=Л,у/Лі -

для радіоактивного розпаду та YipJij/Aj - для ядерних реакцій.

Вирішення задачі (1,2) для певного ланцюжка 'с' дерева ядерних

перетворень n-го стабільного ізотопу дає можливість отримати наступний вираз

для імовірності розпаду і-го нукліда протягом часу At вимірювання спектру

наведеної активності:
\ З Л it* п *• *7*

' Z - ! ^ — Е ^ . о).-Ш"

к=т k=0

ш
де t і х - час опромінення і витримки зразка, N - номер нукліда, що є вершиною

ланцюжка радіоактивного розпаду, до якого належить і-й нуклід. Зокрема, N=i

якщо і-й нуклід утворюється за рахунок реакції. Сумарне число розпадів

отримується сумуванням по всіх ланцюжках всіх стабільних ізотопів:

і?, (4)

ЯКІ

7=1

що з точністю до величини квантового виходу дає число у-квантів,

випромінюються і-им радіонуклідом протягом часу вимірювання спектру.

Наведена схема розрахунку коректно враховує перерозподіл стабільних та

радіоактивних ізотопів, що може бути суттєвим при активації багатоізотопних

елементів, а також при наявності ланцюжка в розпаді продукту активації.

Наприклад, нехтування перерозподілом стабільних ізотопів Cd і Gd вже при

значеннях флюєнсу теплових нейтронів 1017-И018 см""2 може призводити до

значних похибок розрахунку виходу продуктів активації, що складатимуть

~20-ь30% для 1 1 5Cd і ~20-f60% для 1 5 9Gd. А нехтування накопиченням ізотопів в

ланцюжку розпаду протягом опромінення призводитиме до значної

систематичної похибки аналізу, особливо коли час витримки зразка порівняний

з часом життя радіонуклідів ланцюжка (наприклад, до 400% при визначенні Мо
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і Cd, серед продуктів активації яких є довгоживучі ізомерні стани).

В основу процедури проходження ланцюжків ядерних перетворень

покладено рекурсивний алгоритм, який дозволив отримати найбільш просту та

ефективну програмну реалізацію розглянутої розрахункової схеми. Константну

підтримку розрахунків забезпечують файли бібліотек ядерно-фізичних даних,

при створенні яких використано програму PCNuDat, бібліотеку активаційних

даних ADL-3, довідники нейтронних та розпадних даних.

Наступним кроком було моделювання апаратурного розподілу у-

випромінювання зразка. Для цього застосовано модельне представлення

функції відгуку у вигляді суперпозиції нормального розподілу, що описує пік

повного поглинання, і згортки нормованого перерізу комптон-ефекту з

функцією Гаусса для опису неперервної комптонівської підставки.

Диференціальний переріз комптонівського розсіювання розраховується за

формулою Клейна-Нішини-Тамма. Відносний внесок обох компонент функції

відгуку визначається величиною фотовнеску, яка обраховується за

напівемпіричним співвідношенням [1]. Повна ефективність реєстрації, що

нормує функцію відгуку, обчислюється у наближенні точкового джерела з

урахуванням поглинання випромінювання в екрануючому та мертвому шарах.

Застосування описаного модельного представлення дозволить проводити

оптимізацію не тільки часових режимів аналізу, що реалізовано в усіх відомих

на сьогодні програмах оптимізації, а також і параметрів вимірювального

спектрометричного комплексу. Можливість використання експериментальних

функцій відгуку передбачено реалізувати у подальшому.

На основі отриманого модельного спектру розраховуються точність

визначення вмісту мікроелементів та границі їх виявлення для кожної з

характерних у-ліній. Серед останніх вибирається аналітична лінія, аналіз за

якою в даних умовах експерименту буде найбільш ефективним.

Таким чином, створений комплекс програм дозволяє прогнозувати

результати активаційного аналізу з урахуванням реальних умов його

проведення. У подальшому він буде застосований до вирішення задачі

оптимізації ШАА з метою покращання багатоелементного охоплення,

експресності, точності та меж виявлення мікроелементів в об'єктах

навколишнього середовища.

Література:

1. A.Cesana,M.Terrani/An empirical method for peak-to-total ratio computation

of gamma-ray detector / / N u c l . Instr. and Meth.-A.-v.281.-1989.-p. 172-175.
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Пакет програм для обробки гамма- та альфа-спектрів

А.М.Берлізов

The program package for gamma- and alpha-spectrum processing was created. A rather
universal parametrizations for peak fitting functions as well as the automatic and half-automatic
regimes of processing make the package to be applicable to a wide range of experimental and
other practical needs.

Створений пакет складається з програм обробки одновимірних у- та а-

спектрів, що отримуються у дослідженнях з використанням напівпровідникових

спектрометрів. Він також включає бібліотеку енергій та інтенсивностей ~7500 у-

ліній та характеристик радіоактивного розпаду ~500 у-випромінюючих нуклідів.

Крім того, до пакету входять програми зв'язку IBM PC з аналізаторами АИ-

1024 та NOKIA LP4900B, а також програми-конвертори формату даних. Пакет

орієнтований на IBM-сумісні ЕОМ під керуванням операційної системи DOS.

Програма обробки у-спектрів дозволяє: проводити автоматичний пошук

піків та розшифровку мультиплетів за обраною ділянкою або усім спектром як

в покроковому так і в потоковому режимах; автоматично визначати параметри

піків шляхом їх апроксимації аналітичною залежністю; проводити калібровку

енергетичної шкали спектрометра та калібровку за ефективністю реєстрації;

визначати енергії та інтенсивності у-ліній; визначати ізотопний склад у-

випромінюючих нуклідів та розраховувати їх питомі концентрації; проводити

обробку складних ділянок спектру в напівавтоматичному режимі.

Для описання ділянки у-спектру застосовано параметризацію, що в

загальному випадку є суперпозицією асиметричних гаусіанів для описання піків

повного поглинання, arctg-сходинки для опису стрибкоподібної зміни фону під

піками, а також поліному, який описує плавну складову фонової підставки на

ділянці, що обробляється. При описанні мультиплету вважається, що всі піки

характеризуються однаковою дисперсією та однаковим відношенням площі до

амплітуди arctg-сходинки, за рахунок чого досягається суттєве зменшення

числа параметрів апроксимуючої залежності і, що більш важливо, звужуються

границі пошуку їх оптимальних значень.

В межах даної параметризації програма надає можливість адаптації моделі

опису ділянки спектру до властивостей конкретного апаратурного розподілу

та/або до вимог поставленої задачі. Зокрема, в автоматичному режимі обробки

надається можливість вибору між описанням симетричним або асиметричним

гаусіаном, зі сходинкою або без неї, лінійним або сталим фоном.

Напівавтоматичний режим надає додаткову можливість зміни та фіксації
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довільних параметрів аналітичної залежності, а також описання неперервного

фонового розподілу поліномом більш високого (до 4-го) ступеню.

Автоматичний пошук піків проводиться з використанням варіанту методу

"плаваючого відрізка" [1]. Визначення числа компонент в мультиплеті, а також

наближених значень для їх параметрів проводиться за методом інкрементальної

деконволюції [2], що включає аналіз форми спектрального розподілу, а також

реального значення ПШПВ. Мінімізація відхилення аналітичної залежності від

експериментальних точок, критерієм якого служить величина хі-квадрат,

проводиться за методом змінної метрики [3]. Ідентифікація у-випромінюючих

нуклідів здійснюється з використанням наступних критеріїв: енергія піка

збігається в межах заданого енергетичного діапазону з енергією у-променів, що

належать тому чи іншому ізотопу; найбільш інтенсивна у-лінія нукліду

присутня в спектрі; період напіврозпаду ізотопу більший за встановлену межу;

нуклід входить до переліку ізотопів, який може задаватися оператором.

Похибки визначення параметрів піків поряд із похибками апроксимації та

калібровочних залежностей (за енергією та ефективністю) включають також

похибку, що обумовлена статистикою відліків в спектрі. У випадку, коли пік

належить мультиплету, обчислення фонової підставки проводиться з

урахуванням внеску з боку всіх інших піків, що входять до його складу.

Програма обробки а-спектрів дозволяє проводити пошук піків та в

напівавтоматичному режимі обробляти складні ділянки спектру шляхом

описання їх аналітичною залежністю. Для параметризації апаратурної лінії

використана наступна аналітична залежність:

Г 0, x < t 0

f(x)= U ( x ) , t 0 < x < x 0 - t l 5 де

[f2(x), x > x o - t 1

(x) = a- —- 2 — +b- —-2— L fe(x) = -j==- expp ^
V 2cr )

Функцію І2, яка описує форму лінії при великих значеннях аргументу, взято у

вигляді звичайного симетричного гаусіана. Для опису затяжки з боку малих

енергій використано поліноміальну функцію і\, яка визначена на інтервалі

[to XQ-t̂ j і залежить від п'яти параметрів: а>0, b>0, n>l, t 0 і t\. Два з них

визначаються з умов зшивання значень функцій і\ і і2 та їх похідних в точці

x=xo-ti, що дає:
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В результаті, незалежними є тільки три з п'яти введених параметрів, за які

вважаються - а, Ь і to- Перший з них можна назвати параметром симетрії піка,

оскільки його підвищення робить пік більш симетричним, а другий -

параметром підставки, що пов'язано з тим, що він переважно відповідає за опис

пологої ділянки ("хвоста") апаратурної лінії. Параметр відсічки to зручно

представити у вигляді to=^-xo, де новий параметр ^>0 є безрозмірним, а його

типові значення не виходять за межи інтервалу (к-0.5. Цей параметр вважається

фіксованим для всіх піків, а його величина задається у конфігураційному файлі

програми і може бути змінена при необхідності.

З урахуванням вищесказаного,

отримуємо п'ятипараметричну аналітичну

залежність для описання апаратурної

лінії напівпровідникового а-спектрометра,

вигляд якої зображено на рисунку.

Апробація цієї залежності при обробці

різних a-спектрів дала гарні результати.

При обробці спектру кожний пік

описується своїм набором параметрів,

який не залежить від параметрів інших піків на цій же ділянці. Обчислення

фонової підставки, а, отже, і похибки визначення площі піка, проводиться з

урахуванням вкладу від всіх піків, що розташовані вище за енергією або

входять до складу мультиплета, який обробляється. Розрахунок питомих

. активностей a-випромінюючих нуклідів проводиться за методом реперної лінії.

Створений пакет програм надає широкі можливості і може бути ефективно

використаний як при обробці результатів ядерно-фізичного експерименту так і

для цілей екологічного моніторингу.

Література:

1. Бялко А.А., Волков Н.Г., Чураков А.К. / / В сб.: Аппаратное и

программное обеспечение систем автоматизации ядерно-физического

эксперимента. М.:Энергоатомиздат, 1982, с. 61-65.

2. Коваленко В.В. В сб.: Автоматизация физических исследований.

М.:Энергоатомиздат, 1985, с. 173-177.

3. Булла Ф. и др. / / Препринт ОИЯИ, Р10-80-104, Дубна, 1980.
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NIM/VME Crate Remote Control Software (HERA-B project).
V.Zerkin

New VME and NIM crates have build in micro-processors with CAN (Controller Area
Network) bus interface which allows to control/handle status of crate and some
other crate parameters remotely. The aim of the present project is to develop
software tool in order to provide parameters' remote monitoring and handling of big
amount of NIM and VME crates for several subsystem of HERA-B experiment.

Basis. VME-cpu: Cetia, operating system: LynxOS. VME-modules VM0D-ICAN2
(Intelligent CAN adapter) are used as an interface between VME and CAN buses in order
to handle CAN-bus attached crates from VME-cpu side (see Fig. 1).

*• Internet
Local Area Network

Fig.l.

Main functions.
• reading of status signals, all voltages and currents, temperatures, speed of each fan;
• periodical indication of errors and dysplay of essential parameters;
• on/off power of crate(s);
• sending of VME-SYSRES signal (remote vme-cpu reboot);
• set fans speed.

Software organisation is presented on Fig. 2. Main loop receives input string from user,
interpretes names of crates and executes commands. Driver of access to NIM/VME
parameters is set of subroutines which read/write data via CAN-bus (based on ican2
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G.Leffers* library). Thread of Periodical Indication shows from time to time critical
information from crate.
• See URL: http://www.desy.de/ftp/pub/herab/daq/projects/CAN.html

Essential features.
• hardware composition is described in Config-files and it can be rather complicated

(several ICAN2 modules, CAN-bus speed, crates, links,...); cpu name is included to
Config-file to prevent wrong invoking of the software;

• the software can be used by several users on the same cpu simultaneously (users login
to vme-cpu with ICAN2-VM0D module via telnet). Special software tool was
developed in order to share access to CAN-bus attached crates;

• access to crate(s) is provided by using logical names (they are in Config-files), naming
mechanism and Names Interpreter allows also to operate with groups/subgroups of
crates;

• simple and universal mechanism (and subroutines) for monopoly access to any
resources was developed; it can be used under LynxOS for various tasks of
synchronization, for example, to prevent double run of program on the same cpu.

Components.
• Driver of access to crates parameters.
• Stand Alone version of NIM/VME crate remote control software (source: -5000 lines

onC).
• Documentation: User's Manual and Programer's Manual (-20 pages), available

through WWW HERA-B projects list:
URL: ht^://www.desy.de/ftp/pub/herab/daq/projectsATMECAN.html.

System has been tested by Target Group of the HERA-B Collaboration. Now it is in
operation.
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ПРЕЦИЗІЙНА ЕЛЕКТРОНІКА ДЛЯ СИСТЕМИ

МОНІТОРИНГУ МІШЕНЕЙ (ПРОЕКТ HERA-B)

М.М.Ткач, Ю.М.Павленко, В.М.Пугач

Two-channel charge sensitive preamplifier, eight channel amplifier and
charge integrator were produced for HERA-B target monitoring system
(TMS). The developed electronics as well as a whole TMS operated
successfully during long term HERA-B test measurements.

Успіх експерименту HERA-B [1] в значній мірі залежить від забезепечення

режиму довготривалого продукування В-мезонів при збереженні фонових умов,

толерантних для інших експериментів, що проводяться паралельно на

накопичувальному кільці протонів HERA (DESY, Hamburg). Висока ефективність

накопичувального кільця HERA досягається за рахунок використання в експерименті

HERA-B периферійної частини (гало) протонного пучка. Мішенна система повинна

забезпечити продукування В-мезонів із стабільністю 10% протягом 3000 годин та їх

рівномірний розподіл між 8 мішенями, одночасно введеними в протонний пучок.

Необхідна статистична точність досліджуваних даних може бути досягнута при

забезпеченні високої (40 МГц) частоти взаємодії протонів з мішенями. Необхідною

умовою є також однозначна реконструкція місця народження В—мезона з точністю 100

мкм. Перелічені фактори обумовлюють високі вимоги до системи моніторування та

управління мішенями (СМУМ).

СМУМ побудовано на основі розробленого методу ідентифікації вкладу кожної

з мішеней шляхом реєстрації продуктів ядерної фрагментації, що відбувається при

взаємодії налітаючих протонів (820 ГеВ) з ядрами мішені [2]. Реєстрація протонів та

більш важких продуктів фрагментації забезпечується за допомогою подвійних

телескопів напівпровідникових детекторів (Si, ЗООмкм), встановлених в двох площинах,

перпендикулярних напрямку пучка, на фіксованій відстані L=24MM ВІД КОЖНОЇ З

мішеней і під кутами Є = 90° і <р = 0°, 90°, 180°, 270°.

Для підсилення та формування сигналів напівпровідникових детекторів

розроблені подвійний зарядочутливий попередній підсилювач (ЗЧПП) та

восьмиканальний формуючий підсилювач (ФП). На мал.1 показана принципова схема

ЗЧПП. Вхідний каскад попереднього підсилювача зібрано на основі малогабаритного

(2x4x1 мм) польового транзистора 2SK322 виробництва фірми "HITACHI". Малі

розміри польового транзистора (2x4x1 мм) та інших використаних радіодеталей

дозволяють розмістити вхідний каскад близько до телескопів детекторів і окремо від

основної частини ЗЧПП, не порушуючи при цьому вимоги щодо розміщення

мінімальної кількості речовини в конусі HERA-B детектора. При струмі стоку І с = 5 мА
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та U c = 5 В транзистор 2SK322 мае крутизну S = 20 тАУВ. Основне підсилення

сигналів забезпечується за допомогою операційного підсилювача КР140УД30. Вихідні

сигнали позитивної полярності мають фронт зростання 50 не, а спаду - 500 не.

Живлення ЗЧПП здійснюється від джерела постійної напруги ±12 В.

Сумарна енергетична роздільна здатність ЗЧПП та напівпровідникового

детектора (Si, ЗхЗхО,Змм3) визначалась при реєстрації у-квантів з енергією Еу = 60 кеВ

ISOmkH

Рисі. Принципова схема зарядочутливого попереднього підсилювача.

(джерело у-випромінювання 2 4 І Ат). ГОППВ відповідної апаратурної лінії (фотопіку)

становила ДЕ = 18-20 кеВ. Тестувались також шумові характеристики власне ЗЧПП

(АЕШ [кеВ] = 13.8+0.017 С в х [пф]).

Подальше підсилення та формування сигналів відбувалось за допомогою

восьмиканального формуючого підсилювача, виготовленого в стандарті NIM.

Принципова схема одного каналу ФП приведена на мал.2. Базовим елементом ФП є

операційний підсилювач OP37GP. ФП має коефіцієнт підсилення k = 100.

Забезпечується також стабілізація нульового потенціалу на виході ФП. Вихідний сигнал

має негативну полярність ( U m a x = 5 В при Urn < 10 мВ, т о.5 = 3 мкс). Споживання

струму для одного каналу не перевищує 20 мА.
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Моніторування положення мішеней здійснювалось шляхом реєстрації збігів

сигналів детекторів Д1 та Д2 кожного з 8-ми телескопів. Перед схемою збігів сигнали з

виходів ФП подавались на дискримінатори нижнього рівня, за допомогою яких для

зменшення впливу фонових частинок з мінімальною іонізуючою здатністю

встановлювався нижній поріг реєстрації ЕПОр > AEm.j.p.. При товщині Si-детекторів 0.3мм

найбільш імовірні втрати енергії мінімально іонізуючих частинок (максимум розподілу

Ландау) становлять AEm.j.p.= 90 кеВ.

Незалежний дублюючий спосіб визначення вкладу кожної з мішеней

здійснювався шляхом вимірювання зарядів, що генеруються внаслідок взаємодії

протонів з атомами мішеней. Для цього розроблені зарядові інтегратори з чутливістю

75 с^нА"1. До переваг цього методу слід віднести відсутність радіаційно-нестійких

елементів - Si-детекторів, а також відсутність впливу сусідніх мішеней.

1Ы4448 150МШ

•12V

ISOMkH -M2V

Рис.2. Принципова схема формуючого підсилювача.

Алгоритм моніторингу побудовано на одночасному вимірюванні частоти збігів

для всіх телескопів детекторів та порівнянні цих даних з геометричним місцем

знаходження відповідних мішеней і величиною досягнутої на даний момент часу

частоти взаємодії протонів з усіма мішенями, введеними в гало пучка.

Використовувався також метод асиметрій частот збігів для телескопів, розташованих по

різні сторони пучка [3,4].

На мал.З показані результати тестових вимірювань, проведених для однієї з

мішеней. При введенні в пучок цієї мішені частота подій, зареєстрованих за допомогою

встановленого біля неї телескопу (позначено TMSI2), зростає до величини ~2600 с"1
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Рие.З. а),б) - Часові розподіли (в годинах) частоти взаємодії (кГц) протонів з
мішенню 12 та частоти подій (Гц), зареєстрованих за допомогою телескопу
TMSI2. в) - Кореляція величини індукованих в мішені 12 зарядів (позначено
SPARE4) та частоти збігів для телескопу 12.

(мал.Зб). При цьому частота взаємодії (RIAT) в середньому зростає до 5000 кГц

(мал.За). Всі зміни частот зареєстрованих подій корелюють з частотою взаємодії (отже,

і з числом продукованих В—мезонів), а також з даними, отриманими за допомогою

вимірювання індукованих в мішені зарядів (мал.Зв). Проведені довготривалі

випробування [2] свідчать про відповідність розробленої системи моніторування та

управління мішеней вимогам HERA-B експерименту.
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COMPUTER SIMULATIONS OF THE CENTRAL REGION AND SPIRAL
INFLECTOR FOR THE CATANIA K800 CYCLOTRON

AJ.Papash

This paper presents some details of Computer Simulations of the Central Region and Spiral
Inflector for the Catania K800 Superconducting Cyclotron.

INTRODUCTION
At present the beam is radially injected into Catania K800 Superconducting Cyclotron

from Tandem Generator (Umax=15MV) and after stripping on the foil is accelerated up to
energy Emax^lOO MeV/A for mass to charge ratio A/Q=2. Using of Superconducting ECR Ion
Source would increase beam intensities in a few orders of magnitude. Second harmonic mode
of acceleration (h-2) was chosen as a main one due to possibility to accelerate ions in the
wide energy range from 8 to 100 MeV/A. Present Dees are machined down to the radius 9 cm
and should be reconstructed from this radius inwards. Inflector, Dees and ground electrodes as
well as central electrodes and posts shape and position should be calculated in order to
optimize beam motion in the central region. It was nesessary take into account the real exit
coordinates of the beam from Inflector because it's affect beam centering. Ions with mass-to-
charge ratio A/Q=2. accelerating to final energy 100 MeV/A (central field Bo=31.3 kGs, RF
frequency /RF=48 MHZ) have been selected as reference one since it's required maximum
Injection and Dee voltage. Minimum distance between ground and dee electrodes was set at 8
mm. Other ions will be accelerated in Constant Orbit Mode with corresponding scaling down
of the injection voltage, voltage between Inflector electordes and Dee voltage.

SPIRAL INFLECTOR CALCULATIONS
The spiral Inflector was chosen as basic one. Some input parameters were reconsidered

with respect to the preliminary design to fit new requirements. Maximum voltage of ECR ion
source was increased from 20 to 30 kV for reference particle in order to improve extraction
conditioins of ions from source. Height of inflector -ELECTRIC RADIUS was set at value
Aei=27 mm. (instead of 20 mm). As a consequence it was possible to increase gap between
electrodes from 4 mm to 6 mm. Computer code "CASINO"[1] was chosen as basic one to
calculate motion of ions in the Inflector. Because of the height of inflector is small and
magnetic field deviate not to much the real value of the magnetic field in the center -Bo=31.4
kGs was used as basic one. Electric field inside of Inflector might be presented by analytic
expression (so called ANALYTIC field) or calculated by using RELAX3D code [2]. Program
INFLECTOR written by Milinkovic [3] was used to specify boundary conditions (electrodes
surface). Central ray coordinates from CASINO have been chosen as input for INFLECTOR.
Electrodes length was set at value Lef=2def= 12 mm. Gap between electrodes is constant.
"INFLECTOR" then completes analytic description of electrodes and produce geometric file
of all the mesh points that lie within electrodes and on the ground surface. Output file from
INFLECTOR is read by RELAX3D via special BND subroutine which transverse mesh points
to integer values. Because of the Catania K800 Central Region design is quite similar to new
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MSU K500 design for second RF harmonic of acceleration [6] it was decided to fix so-called
Inflector Parameter at the value K=l.205944,
Firstly, results of CASINO calculations with ANALYTIC field have been found in excellent

agreement with central ray calculations by using analytical expressions from L.Root [4]. Next
step was to create RELAX field on the base of ANALYTIC central trajectory, run CASINO
again and compare trajectories. Horizontal and vertical projections of central ray and electrode
edges trajectories are pritty different for abovementioned cases due to fringe field effects. By
reducing of Electrode gaps voltage from 22.15 kV/cm down to 21 kV/cm it was possible to
correct situation and central particle will leave Inflector just in the median plane but real Exit
Angle will be 3° less than Analytic one. Exit Radius is 18.7mm (0.5 mm more then
analytically calculated one). The acceptance of Inflector should be 20% less then theoretical
value. F.Marti and B.Milton have suggested to improve Inflector design. On the base of
central trajectory received by running CASINO with reduced Electrodes voltage (21 kV/cm)
new geometry was constructed and all set of calculations have been repeated. Correspondance
between designed and real coordinates of central rays for Inflector based on RELAX geometry
is much better than for Inflector constructed on base of analytical formula. In any case final
exit conditions from Inflector should be taken into account when corrections of Central
Region are made on.

CENTRAL REGION CALCULATIONS
Preliminary calculations of K800 Central Region have been performed by Moscatello [5].
Some changings have been made with respect to the preliminary design-Maximum Injection
Voltage was set at 30 kV and peak Dee voltage - 86 kV instead of 100 kV. Last version of
K500 MSU cyclotron central region [6] was chosen as a prototype for redesign (fig.l). Central
posts have been moved to accomodate beam from K800 Spiral Inflector.Computer Program
Z3 CYCLONE [7] was used to study beam dynamics. Program calculates equations of motion
and consists from three parts which are combined such a way that allow start from Inflector
exit and continue all the way out to the extraction. In the Inflector-Puller region 3D Puller
electric field map with small step was used. Program allows to move and rotate "Puller field"
map in order to optimize the beam centering for real exit conditions from Inflector.
Two electric field maps which are created on the base of one geometric file but with different
step size and dimension namely "SMALL" and "LARGE" have been used to simulate electric
potential distribution in the main region. Input geometric file for RELAX3D computer code
[2] was made as follows. Constructor drawings of Dees, Ground Electrodes, Posts as well as
Inflector housing made by "AUTOCAD" program were sliced on 25 vertical levels starting
from median plane (step hz=1.27 mm) and geometric coordinates of all elements have been
input consequently into initial geometric file. Actually it was created three independent
geometric files: first one with DEE1 under potential and DEE2, DEE3 off and so on. Special
BND subroutine was applied to convert geometric values to integer numbers (RELAX3D
working with point numbers) and after - three electric field maps were created by RELAX3D.
Auxilliary Computer Code "CYELFIELD" [7] was used to combine three maps into one

106



Comporlsion of MSU K500 <md Cotonio K800 Cyclotron Central regions
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Electric Field file. 120° RF phase shift between Dees for second harmonic mode of

acceleration was taken into account. Final corrections of Central Region have been made for

real exit conditions from Inflector. Minimum distance between Inflector Housing and Puller

as well as gap between Puller and Ground Post were reduced to 7.5 mm. Central trajectories

for RF phase band 20° with moderate

Dispersion are well centered. Injected particles

with radial emittance of 60 n mm • mrad may

pass through central posts without losses.

Vertical size of beam should not exceed 5 mm

in the main region of acceleration. To avoid

smearing in the radial phase space beam leaving

Inflector was matched to Central Region

Acceptance. It is nesessary to mention here that

K800 stable region area where beam oscillations

are linear is very small. Movable Central

-, collimator will be used to regulate phase band.
Fig.l. K800 Central Region geometry. | I n t h e m a i n r e g i o n s u c c e s s i v e t u m s ^ и b e

overlapped due to transverse-to-longitudional phase space mixing and some additional
movable posts should be installed in the main region of acceleration in order to avoid
Deflector overloads during extraction process and enhance extraction efficiency.
CONCLUSION
Computer simulations presented here take into account 3D Electric Field distribution and real
maps of magnetic field. Successful experience of MSU and TRIUMF cyclotrons design with
using of such computer codes allow us come into conclusion that construction of K800
cyclotron Central Region and Inflector could be based on our calculations. It is still nesessary
to match beam emittance at the Inflector entrance to cyclotron central region aceptance for
both planes.
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ПЕРЕСТРОЮВАНИИ С0
2
~ЛАЗЕР

НА БАЗІ ЛАЗЕРНОГО АКТИВНОГО ЕЛЕМЕНТА'ГЛ-501

М.В.Арцимович, I.Ф.Могильник, В.I.Сорока

' ' Потреба у створенні лазерної установки з'явилася у зв'яз-
ку з продовженням розпочатих нами раніше експериментів [13
по дослідженню ефекту резонансної лазерностимульованої дифу-
зії легких домішок у кристалах. Один із етапів цих дос-
ліджень, лазерне опромінювання зразків, виконувався у Фізи-
чному -інституті АН Росії. Використовувався лабораторний, пе-
рестроюваний, неперервної дії, газовий лазер на (Х^- Проте
повністю досягти необхідних параметрів випромінювання, зок-
рема, необхідної довжини хвилі 9 мкм, на цьому лазері не бу-
ло можливості. Без сумніву, це могло стати однією із причин
порівняно слабкого проявлення ефекту.

У даний час готується серія нових експериментів. Умови їх,
порівняно із попередніми, значно змінені. Так, довжина хви-
лі резонансного поглинання для нових зразків тепер стано-
вить 9.45 мкм. Оскільки з'ясувалося, що немає реальної мож-
ливості придбати лазер, який генерував би випромінювання не-
обхідної потужності в області 9.45 мкм, було вирішено пере-
робити наявний, промисловий, технологічний лазер ШІГН-704.
Активний елемент ЛГ-501 цього лазера є, згідно інструкції,
генератором неперервного випромінювання, що працює на довжи-
ні хвилі 10.6 мкм і призначений для використання в техноло-
гічних і медицинських установках. Елемент наповнено сумішшю
вуглекислого газу, повітря, гелію і ксенону. Оптичний резо-
натор генератора складається із двох дзеркал: сферичного,
щільного, з великим коефіцієнтом відбивання, і плоского, на-
півпрозорого. Плоске дзеркало винесено за активний елемент.

Відомо, що один із способів керування спектром лазерного
випромінювання полягає в застосуванні дифракційної ґратки як
дисперсійного резонатора С23. Ми скористалися цим способом,
замінивши напівпрозоре дзеркало відбивною, профільною, диф-
ракційною граткою нарізного типу. Відомо також, що одним із
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типів дисперсійного резонатора з дифракційною граткою, зас-
тосованого і нами, є резонатор з кінцевими дзеркалом і грат-
кою в автоколімаційному розміщенні. Гратка у цьому випадку
суміщує функції дисперсійного елемента і кінцевого дзеркала
резонатора. При автоколімаційному розміщенні перший порядок
дифракційного максимуму використовується для . зворотного
зв'язку, а нульовий - для вихідного випромінювання.

На рис. 1 показана схема лазерної установки і схема опро-
мінення зразків. Використовувана нами гратка має трикутний
профіль штриха і такі параметри: період - 10. мкм, кут блиску
-31°, робочі порядки спектра - O i l . Розрахунок довжини
хвилі блиску для цієї ґратки дає величину 10,3 мкм, що, ура-
ховуючи постановку задачі, цілком прийнятно.

юстувальний і дзеркало ірисова активний
поворотний ме- , , J^ діафрагма елемент ГЛ-501

хан і з ми ґратки^ к \ і \ І /•

приймач

Ж

дзеркало сферичне
дзеркало

\
монохроматор

лінза

мікрометричний
столик

зразок

-термодатчик

•приймач

Рис. 1. Схема перестроюваного СХ^-лазера і його використання
для опромінювання зразків

Спектр випромінювання лазера показано на рис. 2. За допо-
могою операцій юстування ґратки і діафрагмування променя ви-
ділялася мода TEMQQ. На рисунку показані типові для С02~ла-
зера [3] дві полоси: в області 10.4 мкм (Р- і R-гілки, ко-
ливально-обертальні переходи 00°1 - 10°) і в області 9.4 мкм
СР- і R-гілки, коливально-обертальні переходи 00°1 - 02°0).
Зрозуміло, що без системи стабілізації частоти, яка практич-
но зводиться до автоматичної підстройки довжини резонатора,
ми не могли виділити окремі лінії переходів, яких, як відо-
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Рис. 2. Спектр випромінюванняСО^-лазера.

мо, налічується більше двохсот. Проте на проявлення ефекту

резонансної лазерностимульованоі дифузії це не повинно сут-

тєво вплинути, оскільки ширина полоси резонансного поглинан-

ня підготовлених для дослідження об'єктів становить ^0.3 мкм.

Важливою також є потужність випромінювання. Вона, в пев-

ній мірі, залежить від взаємної орієнтації електричного век-

тора променя і штрихів ґратки [4]. Повертаючи активний еле-

мент навколо осі, знаходилося положення, в якому потужність

максимальна. Із рисунка видно, що на довжині хвилі 9.45 мкм

отримати випромінювання потужністю ^2 Вт цілком реально Сді-

аметр пучка ̂ 3 мм). При фокусуванні променя за допомогою лі-
4 2

нзи можна досягти інтенсивності >10 Вт/см . За розрахунками

цього достатньо для стимулювання процесів дифузії.
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РАДІАЦІИНА-ТЕХНОЛОГІЧНА УСТАНОВКА З ЛІНІЙНИМ ПРИСКОРЮВАЧЕМ
ЕЛЕКТРОНІВ НЦ "ІЯД" НАН УКРАЇНИ.

Вишневський І.М., Сахно В.І., Томчай С.П., Халова Н.В.

Науковими планами НЦ"ІЯД" НАН України передбачена
організація досліджень фізичних процесів, характерних для радіаційних
технологій. Технічною базою таких досліджень є спеціалізована
експериментальна установка, що створюється в інституті для робіт з
інтенсивними електронними пучками. Установка створюється в рамках
виконання Національних програм України по розвитку нових технологій
для опрацювання методів промислового застосування прискорювачів та
радіаційних технологій, а також для дослідно-промислових випробувань
і досліджень при розробці нормативної бази по впровадженню
радіаційних технологій у промисловість.

В установці використовується прискорювач електронів на середню
енергію 4 МеВ. Створення таких установок вимагає виконання ряду
обов'язкових технічних та організаційних заходів. Створювана в НЦ
"ІЯД" установка буде мати таку конструкцію, що дозволятиме
виконувати не тільки наукові дослідження, але й відпрацювувати
технологічні регламенті дії реальних радіаційних процесів в умовах,
близьких до виробництва. Це обумовило необхідність залучення
великого обсягу додаткового устаткування та обладнання, що не
властиві попереднім експериментальним науковим установкам і для нової
установки були створені нестандартні системи захисту, технічної
діагностики та дозиметрії, системи стабілізації дози та режимів обробки,
технологічні пристосування.

Проектні параметри установки передбачають експерименти з
пучками електронів інтенсивністю до 1 А і потужністю в пучку до
5 кВт. Установка з технологічним обладнанням споживає від мережі
менше 100 кВт електричної потужності. Основні параметри установки
зведено в таблицю 1. Прискорювач розміщено в окремому боксі, для
якого було спеціально сконструйовано і споруджено біологічний
захист, оптимізований за техніко-економічними критеріями. Основою
проектування такого захисту було попередні дослідження реальної
конфігурації поля випромінювання від працюючого прискорювача типу
"Електроніка", при розміщенні на його виході мішені з важких
елементів. Для цого в приміщенні, де розміщено прискорювач було
встановлено 25 дозиметрів, практично в усіх точках робочого об'єму.
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1
Параметр
Енергія електронів
(МеВ)

2 Струм пучка в
імпульсі (А)

3 Тривалість
імпульсу (мкс)

4 Частота повторення
імпульсів (Гц)
Довжина розгортки
пучка (мм)
Споживання

потужності (кВт)
7 Витрати води на

охолодж. (м.куб/г)!
8 Довжина розгортки

пучка (мм)

Таблиця 1
Значення Примітка

Ці вимірювання дозволили встановити об'ємну топографію
випромінювання від мішені та власного випромінювання прискорювача.

Було показано, що прискорювач серії "Електроніка" у самих
важких режимах експлуатації (повне поглинання пучка важкою
мішенню) характеризується дуже незначним випромінюванням назад.
При проектуванні захисту в першу чергу необхідно захищати реакційну

камеру,
характеризується
дуже незначним

випро-мінюванням
назад. Тому, при
проектуванні захисту
в першу чергу
необхідно захищати
реакційну камеру, де
пучок безпосередньо
контактує з опро-
мінюваними
об'єктами. Інші

частини установки,
як такі що не
становлять суттєвої
радіаційної

небезпеки, можуть розміщуватися в боксах з звичайною технологічною
товщиною стіни. Це дозволяє оптимізувати конструкцію біологічного
захисту та запобігти надмірних і необгрунтованих витрат на
спорудження установки.

При проектуванні біологічного захисту враховувалась відсутність
наведеної радіоактивності при радіаційних технологічних процесах.
Основними факторами випромінювання прийняті гальмівне фотонне
випромінювання при взаємодії виведеного пучка з матеріалом мішені, а
також утворення продуктів радіолізу в результаті іонізації повітря.

В конструкції установки радіаційний захист прискорювача
здійснюється за рахунок вибору відповідної товщини бетону. Для
евакуації продуктів радіолізу повітря передбачена вентиляція робочої
камери та боксу прискорювача з кратністю більше 5, а також приточно-
витяжна вентиляція усіх апаратних приміщень, причому відбір повітря з
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боксу прискорювача здійснюється безпосередньо з місця випуску та
взаємодії пучка з об'єктом.

Все обладнання установки розміщено в приміщеннях, загальною
площею 300 кв.метрів. Блок прискорювача знаходиться в боксі з
біологічним захистом. Там же знаходяться джерело живлення резонатора
прискорювача (магнетронний генератор), пристрій живлення інжектора
електронів, а також датчики випромінювання. Об'єкти на опромінення
подаються транспортером.

Технологічне забезпечення прискорювача, що складається з
автономної системи водяного охолодження, системи подачі стисненого
повітря, знаходяться в підвальних приміщеннях боксу. Пристрої
вторинного електроживлення прискорювача (модулятор) розміщено
в окремому приміщенні за межами біологічного захисту.

В окремому приміщенні зібрані пульт управління установкою,
стійки апаратури управління . вакуумним обладнанням та
технологічними пристроями сканування пучка, пристрої комутації
силової мережі, прилади вимірювання та автоматики. В суміжному з
пультом приміщенні розміщена система технічної діагностики та
дозиметрії. В її складі апаратура прийому та обробки дозиметричної
інформації від датчиків, що керується ЕОМ, відповідні пристрої
узгодження.

Обладнання установки розміщено на різних поверхах. При такій
компановці маршрути руху персоналу ніколи не пересікають місця,
де можлива дія іонізуючих випромінювань. Радіаційну та загальну
безпеку забезпечують троє незалежних дверей, обладнаних незалежними
системами блокування і запобігання попадання людей під дію
небезпечних факторів. Перші двері запобігають проникненню людей на
технологічну площадку перед вхідними дверима прискорювача. Другі
двері забезпечують затримку відкривання в часі до повної евакуації
продуктів радіолізу та вимкнення вторинних джерел живлення
прискорювача. Треті двері запобігають проникненню персоналу в
реакційну камеру по радіаційних показниках.

На установку підготовлена до затвердження нормативна
документація у органи Держнагляду, змонтовано все основне
обладнання прискорювача і розпочато налагоджувальні роботи.
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НЕРАВНОВЕСНАЯ ТЕРМОДИНАМИКА СИСТЕМ С ВРЕМЕНЕМ ЖИЗНИ.
СВЯЗЬ С РАСШИРЕННОЙ НЕРАВНОВЕСНОЙ ТЕРМОДИНАМИКОЙ.

В.В.Рязанов, С.Г.Шпырко

Abstract. The generalized thermodynamics with additional thermodynamical parameter
lifetime of system is built.

В последние годы широкое распространение в решении различных
неравновесных задач получила расширенная неравновесная термодинамика,
содержащая в качестве независимого параметра величину потока в системе [1].
Однако, в ряде задач, например, в физике нейтронов в ядерном реакторе,
существенными оказываются времена жизни самой системы и ее элементов.
Выберем в качестве дополнительного термодинамического параметра время жизни
системы, определив его как момент первого достижения нуля некоторым
случайным процессом q(t), описывающим параметр порядка системы. В качестве
q(t) выберем Е - энергию системы. Используя принцип максимума информации,
можно показать, что совместное распределение величин Е и времени жизни Г
имеет вид

P(E,r)=exp{-pE-yr}ro(r,E)/Z(P,y); Z(p,y)=//exp{-pE-yr}co(E,r)dEdr (1)

где со(Т,Е)-"структурный фактор", обобщающий со(Е); Joo(E,r)dr=co(E). При у=0
распределение (1) переходит в равновесное гиббсовское каноническое
распределение. Распределение (1) может описывать появление аттракторов в
системе, метастабильность, фазовые переходы или другие возможности нарушения
постулата равновероятности точек фазового пространства с одной и той же
энергией Е. Уточнение описания приводит к детализации фазового пространства.
Если в равновесной гиббсовской статистике пространство элементарных событий
совпадает с фазовым пространством динамических координат системы, то для
распределения (1) реализации пространства элементарных событий обобщаются.
Параметры Р и у определяются из выражений для средних значений

= - 51nZ(p,y)/ap|y; <Г> = - SlnZ(p,y)/dy|p (2)

Энтропию, соответствующую распределению (1), определим соотношением

S r =. - <!np(z;E,r)>=p<E>+y<T>+lnZ(p\y); dS r = рсКЕ>+у<і<Г> , (3)

где z - координаты расширенного фазового пространства. Проинтегрируем (1) по Г,
получив распределение

Рру(Е) = exp{-pE-yTy(E)}u)(E)/Z(p,y), (4)

где уту(Е)= -lnL(y,E); L(y,E)=lexp{-yr}co(r,E)dr/co(E); т = -<lnL>/y , и введем
энтропию, соответствующую распределению (4),
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S = -<lnp(z,E)>=p<E>+yx+lnZ(p,y); dS=pd<E>+ydx-xody = р э ф d<E> ; (5)

S r = S+yxo; T0 = <Г> - x; X0 < О при у > 0.

Величина уто представляет собой потерю информации при переходе от
распределения (1) к распределению (4). Записываются все термодинамические
производные переменных Е,Г,х,р,у. Можно сделать предположение о том, что на
масштабах времени порядка Г выполняется соотношение

d<I>/dt = A-l; 0<А<1; dI7dt=rj5(ti), t==ti; di7dt = -l,t?% (6)

tj - моменты скачкообразного изменения величины <Г>; величины г; могут быть и
>0 и <0. Если рассматривать систему на масштабгх времен <Г, то ее можно считать
стационарной по переменной Е, но стационарность по Г не устанавливается.

Предположим, что в стационарном случае (по Е)

y(l-A) = a s = p 2 q X (7)

где as - производство энтропии в системе, q - тепловой поток, X - коэффициент
теплопроводности. (Это предположение обосновывается при сопоставлении
изменения энтропии Sr с потоком энтропии, втекающей в систему, равным в
стационарном случае производству энтропии.) Из (5)-(7) получаем, что

d(xo/A-l)=l; V A - l = t + c (8)

где с не зависит от і Предполагая, что А-1< 0, Г>0, у>0, рассмотрим при малых у
поведение то(у) = -уВ, В= Э(ДГг-Аг)/Эу|р/2|г=0- Тогда y=(as(c+t)/B)1/2; d<D>/dt=
- (Bas/(c+t))1/2; r=r(t=0)-2(Bas(c+t))1/2.

Для сравнения с расширенной неравновесной термодинамикой сопоставим
дифференциалы энтропии (5) и dS из расширенной неравновесной термодинамики

[1]
dS=pdE+ydx-xody=e-1dU-aqdq; dU/dt= -Vq; E=<E>, Г=<Г>; (9)

U-внугренняя энергия ; G ^ T ^ U ) - l(5a/aU|q)qdq = 9S/aU|q; a = xq/XT2, T -
локально-равновесная температура, xq -время релаксации тепловых потоков [1].
Для упрощения рассматриваем случай постоянной и единичной плотности р=1.
Если выбрать

p = T4(U), U=E(p,y=O),
то для xq=const получаем, что

1-А= -2(S-S0) /ytq; Г = r°+2(S-S0)t/yxq; Г°= r(t=O);

CTS=-2(S-S0)/Tq; S0=S(y=0)=pU+lnZo(P); ZO=Z(Y=O) (10)
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; dS=pdU-Tq(das/dy|p)dy/2;

pAu=pAE+yAET. (11)

Величина <За/Ш|ч<0 и Э<Т. Чтобы определить из (10) явную зависимость Г от as,
надо выразить y(S). Но зависимость S(y) не монотонная; при у-»0, у->°с, S-So—»0;
при 0<у <сс, -(S-So)>O. Квазистационарное (по Е) время жизни системы возрастает с
ростом величины у - меры удаления от равновесия. В (10)-(11)

Д= -дЕ/ду|і5-<ГЕ> - Г Е ; ДЕт = -дт/д$\у = <Ет> - гЕ ;

Агт = <Гт> - Гт ; АЕ=<Е2> - <Е>2; Au=<U2> - <U>2;

Из (10) получаем, что с¥(у)=сУо+Ру9т/ЗР|т, где cv(y)=P АЕ И cvo(y=O) - неравновесное
и равновесное значения теплоемкости dE/dT. Выражения для потока энтропии Js и
производства энтропии as имеют вид

q /2; J s =

as=qVe''-aqdq/dt = 1

В нестационарном случае соотношения (7)-(8) могут не выполняться. Введение
времени жизни в качестве термодинамического параметра объясняется тем, что
реальные системы обладают конечным временем жизни, что существенно влияет
на их свойства и свойства их окружения. Время жизни системы представляется
фундаментальной величиной, имеющей двойственную природу, связанную как с
течением внешнего времени, так и со свойствами системы. Сравнение с
расширенной термодинамикой показывает, что выбор времени жизни в качестве
независимой термодинамической переменной может быть более представителен,
чем выбор в этом качестве потока, то-есть время жизни ближе к сохраняющейся,
консервативной величине, чем поток. Детальное мезоскопическое описание можно
получить, используя явные стохастические модели, например, стохастические
процессы хранения [2], которые можно рассматривать в качестве моделей систем,
возбуждаемых обобщенным шумом. В них учитывается взаимодействие с
термостатом (резервуаром), а также моменты вырождения и потери
стационарности при выполнении определенных условий.
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Модель ксеноновых колебаний в ядерном реакторе
В.Н.Павлович, В.В.Рязанов, С.Г.Шпырко

A model of the xenon oscillations m nuclear reactors is proposed and
its similarity to the class of chemical oregonator models is shown.

Изучение происходящих в ядерных реакторах периодических изменений концен-
трации продуктов распада урана - иода и ксенона - привлекает интерес довольно
давно. Только для примера укажем на одну из ранних работ [1] , появившуюся в
1958 г. В настоящей работе мы сформулируем модель таких колебаний и покажем её
генетическую близость с одним классом широко известных моделей самоорганизу-
ющихся систем - а именно с трёхмолекулярной моделью " химического орегонатора",
вначале предложенного как упрощённая схема для объяснения реакции Белоусова-
Жаботинского, но затем приобрёвшего популярность уже как относительно простая
прототипная математическая модель самоорганизующихся систем.

Исходные для нас уравнения кинетики для ксенона и иода получаются из рас-
смотрения механизмов взаимопревращения этих элементов как продуктов, возни-
кающих в результате деления ядер урана. Учитываются следующие механизмы:

1) Образование (прямой выход) / и Хе в результате деления ядер урана с вы-
ходом соответственно 7i = 0.06 и 72 = 0.003.

2) Естественный распад продуктов в соответствии со схемой / —У Хе —>
другие продукты с постоянными соответственно Aj = 2.86 • 10~5sec~1, и Хх =
2.07-10~5 sec'1.

3) Поглощение ксеноном нейтрона с сечением а 2* 3 • 10~1 8ст2.
В этой модели с самого начала пренебрегается поглощением иодом нейтронов.

Сечение этого процесса составляет около 8 барн, что на 6 порядков ниже сечения
поглощения ксенона.

Кроме того, еще одно уравнение системы - это уравнение для потока с учётом
обратных связей по мощности и по ксенону. Приближённый учёт запаздывающих
нейтронов произведём, введя эффективный множитель (бТо ~ 0-65 sec. Для начала
ограничимся точечной кинетикой.

Исходная система уравнений приобретает следующий вид [2]:

= Ц> - адФ - ахХ)

X = уаФ + Х,1 - (А, + сгФ)Х (1)
І - XJ

Здесь Ф - поток нейтронов, концентрации иода / и ксенона Хе обезразмерены
на концентрацию ксенона при бесконечном потоке и обозначено 7 = 7г/(ті + 7г);
7 £f 0.05. ад, а х - параметры обратной связи; р - реактивность (без учёта ксенона).
8 качестве управляющих параметров выбираются р, ад, ах.

Если ввести обезразмеренные переменные x,y,z:
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обезразмеренное время І = і' • г, где

т —
\s Р '

и константы

то наша система переписывается в следующем виде:

(2)

Здесь у нас по смыслу задачи s, w-константы, q, f- управляющие параметры
(пока что произвольные), которые представляют обезразмеренные обратные связи
по мощности (~ ФФ) и ксенону (~ ФХе).

Полученная в результате этих предположений и записанная в специальной без-
размерной форме система (2) сходна с трёхмолекулярной математической моделью
химического " орегонатора", которую принято записывать в следующем канониче-
ском виде [2]:

х = s (у — ху — q х2 + х)

y=){-y~xy + fz) (3)
і = w(x - у)

Это сходство усиливается еще и тем, что s в обеих системах является "боль-
шим" (по сравнению с единицей) параметром, разделяющим временные масштабы
(уравнение для "быстрой" переменной х и "медленной" подсистемы (y,z)). Так, в
системе (2) абсолютное значение s увеличивается с увеличением реактивности р.
Физически оно определяет отношение характерных времён изменения концентра-
ций продуктов распада (~ 1/А ~> 1 сутки) и нейтронных процессов (~ fiTofp).

Линейный анализ на устойчивость сформулированной модели проводится стан-
дартным способом.

В нашем случае система (2) обладает двумя стационарными состояниями. Три-
виальное решение (XQ = 0, уо — 0, ZQ — 0) является неустойчивым. Для ненулевого
решения выписываем обычным образом характеристическое уравнение на частоты
ш осцилляции при малом отклонении начальных значений от стационарного:

+ Sw - Д = 0 (4)

Коэффициенты этого выражения зависят от значений управляющих параметров
и принимают следующий вид:

Д = —wqxQ • (1 + #о) — w • уо,

- Уо - /#о, Т - -w - Е}
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где
В = sy0 + (- + 2qs)

5
а под Хц, j/o понимаются стационарные значения х и г/, которые являются решением
системы уравнений (2) с нулевой левой частью:

+ • \q •+• ~
і

1) - 1 = О,

•*" l + XQ 1 _ 7

В пространстве параметров (q, /) системы можно провести два типа кривых
(многообразий). Первая кривая (устойчивости) определяет границу устойчивости
(наличие действительной неотрицательной части решения (4):

Д - TS = w2E + w{E2 - fx} + E{qx2 + qx - fx + y} = 0.

Вторая кривая определяет наличие или отсутствие мнимой части у корней (4). Так,
все три корня (4) будут действительны, если [4]:

4Т3Д - 62Т2j.2 + 27Д2 _ i%T6z + 4<53 < 0.
На рисунке мы представили результаты иссле-
дования на устойчивость уравнений (2) с по-
мощью вышеописанной процедуры. Характер
решения в каждой из областей определяется
корнями уравнения (4). На рисунке в ка-
ждой области указаны знаки корней, например,
(—, -и) обозначает один отрицательный действи-
тельный корень и пару комплексно-сопряжённых
корней с положительной действительной частью.

Учитывая показанную здесь генетическую близость двух систем, можно наде-
яться, что большое количество обнаруженных как экспериментально, так и анали-
тически пространственных эффектов в реакции Велоусова-Жаботинского (в каче-
стве упрощенной модели которой и предложен был в своё время орегонатор) будет
иметь определённые соответствия в эффектах, связанных с пространственными
ксеноновими колебаниями.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЯ НЕЙТРОНОВ У ВНЕШНЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА РЕАКТОРА ВВЭР-1000 В РАЙОНЕ СВАРНЫХ

ШВОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ НАПРОТИВ АКТИВНОЙ ЗОНЫ

В.Н.Буканов, Е.Г.Васильева, В.Л.Демехин, С.Алхадж-Али

The space-energy characteristics of neutron field at the outer surface of reactor
WWER-1000 type pressure vessel in the welds №2 and №3 regions are investigated
by neutron-activation technique. It is shown that any peculiarities due to neutron
penetration via vessel weld material are absence.

Конструкция корпуса реактора (КР) типа ВВЭР-1000 характеризуется нали-
чием двух сварных швов, располагающихся напротив верхней и нижней частей
активной зоны (АКЗ) реактора. Исходя из нумерации швов, принятой для реак-
торов типа ВВЭР-440, это сварные швы №3 и №4. Так как в КР типа ВВЭР-1000
сварной шов на днище отсутствует, мы использовали обозначения "сварной шов
№2" и "сварной шов №3" для швов на корпусе, располагающихся напротив АКЗ.

Согласно программе образцов-свидетелей (ОС), для контроля текущего сос-
тояния металла КР используются образцы основного металла, металла зоны тер-
мического влияния и металла сварных швов. Следовательно, результаты испы-
таний облученных образцов типа Шарпи дают информацию о смещении крити-
ческой температуры хрупкости за счет нейтронного облучения (ATF) для основ-
ного металла, металла зоны термического влияния и металла сварных швов.

В связи с особенностями протекания топливной кампании, плотность потока
нейтронов (ППН) на КР на уровне сварных швов №2 и №3 отличается от ППН
на уровне центральной части АКЗ. Следовательно, для оценки ATF металла
сварных швов корпуса по результатам испытаний ОС типа Шарпи необходимо
определение флюенса нейтронов на сварные швы КР.

Флюенс нейтронов на КР определяется с помощью расчетно-эксперимен-
тальной методики, которая включает численные расчеты нейтронов в околокор-
пусном пространстве реактора и экспериментальное определение характеристик
поля нейтронов у внешней поверхности корпуса. Методика используется для
определения флюенса нейтронов с Еп>0.5 МэВ на КР типа ВВЭР-1000 на уровне
середины АКЗ [1]. Использование этой методики для определения флюенса быс-
трых нейтронов на сварные швы КР требует обоснования применимости ней-
тронно-активационного метода для измерения характеристик поля нейтронов у
внешней поверхности корпуса в районе сварных швов. С этой целью на внешней
поверхности КР блока №1 ХАЭС с помощью специального держателя были ус-
тановлены комплекты нейтронно-активационных детекторов (НАД). Держатель
позволил зафиксировать НАД в 60-градусном секторе симметрии на уровне се-
редины 4-го слоя АКЗ и на уровнях сварных швов №2 и №3.

Для исследования характеристик поля нейтронов у внешней поверхности КР
в районе сварных швов помимо комплектов НАД из Nb, Ni, Fe, Ті, Си, использу-
емых для определения флюенса нейтронов на корпус на уровне середины АКЗ,
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были установлены протяженные НАД из Ni, Fe и Си. Они располагались пер-
пендикулярно оси симметрии сварного шва. Схема расположения комплекта
протяженных НАД относительно поперечного сечения сварного шва КР типа
ВВЭР-1000 [2] приведена на рис.1. Длина таких НАД была выбрана равной 15
см для того, чтобы перекрыть всю длину сварного шва на внешней поверхности
КР, включая линию сплавления, и захватить примыкающие к нему области ме-
талла зоны термического влияния и основного металла.

После облучения в течение 9-ой топливной кампании активности НАД были
измерены на у-спектрометрической установке. Перед измерениями протяженные
НАД разрезались на 30 частей, каждая из которых имела длину 5 мм.

С целью выявления возможных особенностей поля нейтронов у внешней по-
верхности КР в районе сварных швов №2 и №3 анализировались результаты ак-
тивационных измерений протяженных НАД из Ni, Fe и Си. Анализ показал на-
личие систематического изменения активности по длине индикатора для всех
НАД, располагавшихся на внешней поверхности корпуса как напротив сварного
шва №2, так и напротив сварного шва №3. Для выяснения причин этого измене-
ния по результатам активационных измерений разрезанных на части индикато-
ров из Fe рассчитывались скорости реакций 5 Fe(n,p)54Mn с учетом поправок,
учитывающих особенности режима работы реактора. Зависимости изменения
скорости реакции 54Fe(n,p)54Mn для протяженных индикаторов от высоты АКЗ
сравнивались с данными, полученными при измерении активностей индикаторов
из обычных комплектов НАД и при расчетах характеристик поля нейтронов у
внешней поверхности КР программой DETA [3]. Эти зависимости представлены
на рис.2. Учитывая расположение протяженных НАД, систематическое измене-
ние активности протяженных НАД по длине не связано с особенностями прохо-
ждения нейтронов через материал сварных швов.

Сравнительный анализ экспериментальных и расчетных данных показал, что
изменение активности протяженных индикаторов по длине объясняется измене-
нием ППН у внешней поверхности КР по высоте АКЗ. Следовательно, характе-
ристики поля нейтронов у внешней поверхности корпуса в районе сварных швов
могут определяться по той же методике, которая используется в области основ-
ного металла КР.
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Рис.1. Поперечное сечение сварного шва КР типа ВВЭР-1000 и комплекта про-
тяженных НАД.
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Рис.2. Зависимость рассчитанных и измеренных скоростей
реакции активации от высоты АКЗ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛЮЕНСА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ НА КОРПУС
РЕАКТОРА БЛОКА №3 ЮУАЭС ЗА ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ ТОПЛИВНЫХ

КАМПАНИЙ

В.Н.Буканов, Е.Г.Васильева, В.И.Гаврилюк,
А.В.Гриценко, В.Л.Демехин, О.В.Неделин

Neutrons fluences onto the inner surface and in the bulk of reactor pressure ves-
sel metal for South Ukrainian NPP Unit 3 within 30 degrees' symmetry sector at the
middle level of the core (boundary between 5th and 6th conditional calculational lay-
ers), were determined by calculations. 1,2,3,4,5,6 fuel cycles were considered.

During the 6th fuel cycle at the outer reactor pressure vessel surface the neu-
tron-activation detectors were irradiated. The results of the calculations were com-
pared with experimental data.

Определение радиационной нагрузки корпуса реактора (КР) типа ВВЭР-
1000 требует знания флюенса нейтронов на внутреннюю поверхность корпуса,
накопленного за весь период эксплуатации реакторной установки (РУ). Флюен-
сы быстрых нейтронов на внутреннюю поверхность и в толще металла КР блока
№3 ЮУАЭС в 30-ти градусном секторе симметрии на уровне середины актив-
ной зоны (АКЗ) (граница между 5-ми 6-м условными расчетными слоями), оп-
ределялись расчетным путем. Рассматривались 1, 2, 3, 4, 5 и 6 топливные кампа-
нии.

Для расчетов флюенсов нейтронов была использована программа DETA,
разработанная в лаборатории радиационной нагрузки корпусов реакторов НЦ
"Институт ядерных исследований". Программа DETA предназначена для расче-
тов характеристик поля быстрых нейтронов в АКЗ и околокорпусном простран-
стве (ОКП) реакторов типа ВВЭР-1000 методом Монте-Карло в многогрупповом
приближении теории переноса нейтронов.

В базовом режиме работы расчетная область (РО) программы имитирует
60-градусный сектор симметрии РУ типа ВВЭР-1000 (проект В-320), включая
фрагмент биологической защиты с сухими каналами. На основе проектной до-
кументации подробно и детально учтены все особенности конструкции РУ,
влияющие на результаты расчетов. Зона РО описывается одним из тел-
примитивов, основными из которых являются правильная шестигранная призма,
цилиндр, усеченные цилиндр и труба. Только выгородка имитируется набором
тел-примитивов. Общность подхода дает возможность представления любого
реального сектора симметрии загрузки АКЗ.

Многогрупповая библиотека микроконстант для транспортных расчетов
разработана в Секторе ядерных данных НЦ "Институт ядерных исследований".
Она была создана на основе файлов оцененных ядерных данных ENDF/B-VI,
JENDL-3.2, JEF-2. Энергетический диапазон от 18.221 МэВ до 0.1109 МэВ раз-
бит на 51 группу, каждая из которых имеет равную ширину в шкале летаргии.
Нейтронная функция взвешивания выбиралась в виде 1/Е до 0.8208 МэВ (верх-
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Таблица
Суммарный флюенс нейтронов выше энергий 0.115 (Ф01), 0.5 (Ф05) и 1.0 МэВ (Ф10) на корпус реактора типа

ВВЭР-1000 блока №3 Южно-Украинской АЭС за шесть топливных кампаний. Запись 8.26+18 означает 8.26 X Ю18.

Угловые
диапазоны

(град.)

0- 2

2- 4

4- 6

6- 8

8-Ю

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

20-22

22-24

24-26

26-28

28-30

Суммарный флюенс за шесть топливных кампаний (нейтр.-см"2)

Внутренняя поверхность КР

Ф01

8.26+18

8.56+18

8.91+18

9.21+18

9.07+18

8.71+18

8.07+18

7.23+18

6.46+18

5.68+18

5.01+18

4.52+18

4.11+18

3.88+18

3.75+18

Ф05

5.57+18

5.80+18

6.03+18

6.27+18

6.18+18

5.91+18

5.49+18

4.90+18

4.37+18

3.82+18

3.34+18

3.00+18

2.72+18

2.56+18

2.48+18

Ф10

3.63+18

3.79+18

3.95+18

4.13+18

4.05+18

3.90+18

3.61+18

3.22+18

2.86+18

2.49+18

2.16+18

1.93+18

1.76+18

1.64+18

1.60+18

1/4 толщины стенки КР

Ф01

6.96+18

7.13+18

7.37+18

7.49+18

7.44+18

7.16+18

6.62+18

6.01+18

5.39+18

4.80+18

4.28+18

3.85+18

3.53+18

3.33+18

3.22+18

Ф05

4.04+18

4.17+18

4.31+18

4.42+18

4.41+18

4.22+18

3.90+18

3.51+18

3.12+18

2.77+18

2.45+18

2.19+18

2.00+18

1.87+18

1.81+18

Ф10

2.17+18

2.25+18

2.33+18

2.41+18

2.42+18

2.30+18

2.12+18

1.91+18

1.69+18

1.48+18

1.31+18

1.16+18

1.06+18

9.83+17

9.56+17

3/4 толщины стенки КР

Ф01

3.51+18

3.56+18

3.60+18

3.65+18

3.58+18

3.46+18

3.25+18

2.99+18

2.73+18

2.48+18

2.24+18

2.06+18

1.90+18

1.80+18

1.76+18

Ф05

1.58+18

1.62+18

1.65+18

1.67+18

1.65+18

1.59+18

1.49+18

1.35+18

1.22+18

1.10+18

9.78+17

8.89+17

8.14+17

7.69+17

7.46+17

Ф10

5.94+17

6.10+17

6.29+17

6.42+17

6.34+17

6.09+17

5.70+17

5.13+17

4.62+17

4.07+17

3.58+17

3.27+17

2.97+17

2.81+17

2.74+17



няя граница 32 группы) и спектра деления в виде ~Е1/2 ехр(-Е/9) (9 = 1.273 МэВ)
выше этой энергии. Эта библиотека включает нуклиды, необходимые для описа-
ния материального состава зон РО.

В течение 6-й топливной кампании блока №3 ЮУАЭС на внешней по-
верхности корпуса реактора облучались нейтронно-активационные детекторы.
Сравнивались расчетные и экспериментально полученные скорости реакций ак-
тивации 93Nb(n,n')93mNb, 58Ni(n,p)58Co, 54Fe(n,p)54Mn, natTi(n,x)46Sc, 63Cu(n,a)60Co
и интегральные плотности потока нейтронов. Результаты сравнения учитыва-
лись при расчете флюенса нейтронов на КР.

Флюенсы нейтронов с Еп>0.115, 0.5 и 1.0 МэВ были расчитаны на внут-
реннюю поверхность, на глубине 1/4 и 3/4 стенки КР в 30-градусном секторе
симметрии РУ. При расчете учитывались особенности загрузки АКЗ и протека-
ния топливных кампаний.

Значения суммарного флюенса нейтронов на внутреннюю поверхность и в
толще металла КР блока №3 ЮУАЭС на уровне середины АКЗ за первые шесть
топливных кампаний представлены в таблице.

Максимальный расчетный суммарный флюенс нейтронов с Еп>0.5 МэВ
на внутреннюю поверхность КР составил 6.27-1018 нейтр.-см'2. При сохранении
такой скорости накопления флюенса за 40 лет эксплуатации будет достигнут
флюенс значительно ниже, чем предельно-допустимое расчетное значение
5.7-1019нейтр-см"2 [1], при котором сохраняется расчетный ресурс корпуса, его
надежность и безопасность.

Максимальные интегральные усредненные за кампанию плотности потока
нейтронов (ППН) с Еп>0.5 МэВ на внутреннюю поверхность корпуса в течение
1, 4, 5 и 6 топливных кампаний практически одинаковы и лежат в пределах
4.9-^5.2-1010 нейтр.-см~2-с"!. Максимальные ППН для 2 и 3 топливных кампаний
ниже и составляют величины 3.3-1010 нейтр.-см" -с"1 и 3.8-1010 нейтр.-см"2-с"' соот-
ветственно. Характерным для этих топливных кампаний является наличие на пе-
риферии АКЗ ТВС с выгоревшим топливом.

В заключение необходимо отметить, что:
1. Измерения характеристик поля нейтронов у внешней поверхности кор-

пуса в течение топливной кампании повышают достоверность определения
флюенса нейтронов на внутреннюю поверхность КР.

2. Установка на периферии АКЗ ТВС с выгоревшим топливом может при-
водить к снижению интегральной ППН с Еп>0.5 МэВ на внутреннюю поверх-
ность КР более чем на 30%.

Литература
1. Реакторная установка В-320. Техническое обоснование безопасности реак-
торной установки 320.00.00.00.000Д61.
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МЕТОД ПОДГОТОВКИ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ФЛЮЕНСОВ БЫСТРЫХ
НЕЙТРОНОВ В РАЙОНЕ СВАРНЫХ ШВОВ КОРПУСА РЕАКТОРА ВВЭР-1000

О.В. Неделин, А.В.Гриценко, С.Алхадж-Али

The neutron flux at the inner surface of WWER-1000 type reactor pressure ves-
sel in the welds №2 regions are calculated. Neutron sources were prepared by new
combined method.

Связь между энерговыделением и плотностью нейтронов деления Sj для і-ой об-
ласти АКЗ выражается следующей зависимостью:

S j = Vj qi / Eefi,

где Vj - число вторичных нейтронов на один поглощенный с делением, Eefi - эффектив-
ное энерговыделение на 1 акт деления, qj - объемное энерговыделение в і-ой области
активной зоны (АКЗ). Эти параметры зависят от сорта и глубины выгорания топливной
композиции в АКЗ. Для моделирования переноса нейтронов код DETA [1] использует
результаты диффузионного расчета распределения энерговыделения по программам
АЛЬБОМ-PC и РЭМНАК [2] в качестве входных данных.

На периферийных участках АКЗ имеются значительные градиенты в распреде-
лении источников нейтронов деления. Серийные расчеты по программе АЛЬБОМ-РС
на АЭС проводятся при разбивке АКЗ реактора на 10 слоев по высоте. На рис.1.а в виде
гистограммы представлено качественное распределение поля энерговьщеления полу-
чаемое при расчетах по этой программе. Такое представление распределения источни-
ков нейтронов является для транспортных расчетов достаточно грубым. К более точно-
му результату могут привести расчеты, выполненные в предположении о пропорцио-
нальном распределении плотности потока и источников нейтронов деления в пределах
слоев АКЗ. На рис. 1.6 представлено распределение плотности потока нейтронов по
высоте АКЗ. На торцах АКЗ выполнены граничные условия 3-го рода - равенство нулю
нейтронного потока на экстраполированной границе АКЗ. Именно такие граничные ус-
ловия используются в программе АЛЬБОМ-РС. На основе данных о распределении
нейтронного потока и поля энерговьщеления в АКЗ ВВЭР-1000 можно получить более
детальное пространственное распределение нейтронов деления. Такой подход в полной
мере учитывает граничные условия, положенные в основу пространственной задачи
решаемой программой АЛЬБОМ-РС при определении плотности нейтронного потока.
В этом заключается суть предлагаемого нами комбинированного подхода к расчету ис-
точников нейтронов деления для транспортных расчетов. Высотная зависимость рас-
пределения источников нейтронов деления, полученная с использованием этого подхо-
да, приведена на рис. 1 .в.

С использованием стандартного (рис.1.а) и комбинированного (рис.1.в) подхо-
дов были выполнены расчеты флюенсов нейтронов (с Еп>0.5 МэВ) для корпуса
реактора (КР) ВВЭР-1000 блока №1 ХАЭС за время эксплуатации 9-ой топливной за-
грузки. В таблице 1 приведено сопоставление данных (стандартный подход отнесен к
комбинированному) для некоторых участков внутренней поверхности металла КР в
районе сварного шва №2 (отметка Z - 79 см.) и нижнего участка его цилиндрической
части. Высотная координата Z отсчитывалась от низа АКЗ, угловая <р - в 60-градусном
секторе симметрии реакторной установки.
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Рис.1. Распределение по высоте АКЗ реактора типа ВВЭР-1000: а - поля энерговыделения на
основании конечно-разностного расчета; б - нейтронного потока на основании расчета по программе
АЛЬБОМ-PC; в - распределение источников нейтронов на основании комбинированного подхода; 1 -
верхняя экстраполированная граница АКЗ; 2 - верхний торцевой отражатель; 3 - нижний торцевой
отражатель; 4 - нижняя экстраполированная граница АКЗ; Н - высота АКЗ; Ф - анализируемый параметр.



Таблица 1

Z = 100см.

Z = 87см.

Z = 79см.

Z = 14см.

Z = -31см.

Ф=1°

0,99

1,01

0,97

0,95

1,27

Ф = 7°

0,99

0,99

0,98

1,02

1,39

Ф=15°

0,97

1,01

0,97

1,00

1,33

Ф = 29°

0,96

1,00

0,97

1,04

1,22

Ф = 37°

1,03

1,00

1,00

0,98

1,39

Ф = 45°

0,98

0,99

0,96

0,99

1,31

Ф = 53°

0,96

0,99

1,01

1,01

1,38

За время эксплуатации исследуемой топливной загрузки у внешней поверхности
КР проводилось облучение комплектов нейтронно-активационных индикаторов. Ре-
зультаты сравнения рассчитанных и экспериментально полученных скоростей реакций
активации приведены в таблице 2.

Таблица 2

Высотная

Координата

Z = 79см.

Z = 79см.

Z = 14см.

Z=- 31см.

Угловая

Координата

ф = 53°

Ф = 37°

Ф = 37°

Ф = 37°

58Ni(n,p)58Co

С/Е

0,96

0,85

1,03

0,93

54Fe(n,p)54Mn

С/Е

0,99

0,89

1,09

0,83

Изложенный подход позволяет получить трехмерные распределения источников
нейтронов деления в потвэльном приближении по всему объему АКЗ с учетом гранич-
ных условий 3-го рода для нейтронного потока на границах с отражателем. Приведен-
ные в таблицах 1,2 данные говорят о необходимости использования для областей КР,
удаленных от середины АКЗ именно комбинированного подхода. По-видимому, такой
же подход необходим и при расчетах нейтронных потоков в районе расположения кон-
тейнерных сборок с образцами-свидетелями.

Литература
1. DETA - пакет прикладных программ для расчета характеристик нейтронного поля в
околокорпусном пространстве реактора ВВЭР-1000 / Неделин О.В., Демехин В.Л.,
Гриценко А.В., Воробьев Е.Л.-Киев, 1996.-18 с.-(Препр./НАН Украины. Ин-т ядерных
исслед.; КИЯИ-96-1).
2. АЛЬБОМ-PC. Программа расчета нейтронно-физических характеристик реактора
ВВЭР: Отчет ВНИИАЭС. - Москва, 1996. - 81с.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОРЗИН ПРИ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ГЕОМОДУЛЕЙ ЗАДАЧИ ПЕРЕНОСА НЕЙТРОНОВ

А.В. Гриценко, В.Н. Буканов, О.В. Неделин

Two approaches to computer modeling of accounting area, which describe complex
geometric structure of reactor, are considered. It is shown that method of "baskets" allows to
considerably reducing RAM amount that is used during transport calculations.

Использование метода Монте-Карло для решения задачи переноса нейтронов
требует значительного объема вычислений. Для снижения расчетного времени исполь-
зуются неаналоговые методы, некоторые из которых, например "расщепление", требу-
ют организации очередей частиц, траектории которых необходимо смоделировать. На-
личие очереди предполагает, с одной стороны, резервирование больших дополнитель-
ных массивов в оперативной памяти ЭВМ, а с другой - принятие мер против их пере-
полнения. В программе DETA [1], используемой для расчета переноса нейтронов в ок-
локорпусном пространстве реактора ВВЭР-1000, реализуется несколько путей решения
указанных проблем.

Если при моделировании расчетной области (РО) можно пренебречь изменением
материального состава зон реакторной установки (РУ) по высоте, то используется под-
ход, суть которого заключается в следующем. Вся РО разбивается на зоны таким обра-
зом, что путь нейтрона от источника в каждую из выбранных зон остается неизменным.
Иными словами, чтобы попасть из зоны №1 в №3, нейтрон обязательно должен пройти
зону № 2. Как показано на примере (см. рис. 1а), в случае сложной конфигурации каж-
дая зона может быть разбита на несколько подзон. Неаналоговые методы в программе
DETA реализуются при пересечении нейтроном заранее выбранных границ зон в виде
"расщепления в точке взаимодействия" и специально разработанного нами "метода со-
хранения веса", что приводит к исключению очереди.

Рассмотрим подход реализующий "метод сохранения веса". Блок-схема струк-
туры геомодуля, в этом случае, принимает вид, приведенный на рисунке 16. Приведен-
ная схема состоит из блоков двух видов, так называемых "областей" и "проверок". В
задачу первых входит отслеживание траекторий нейтронов в зоне, соответствующей
данной области. "Проверки" являются обслуживающими подпрограммами и предна-
значены для определения координат выхода нейтрона из данной зоны или подзоны. Та-
ким образом, в зависимости от места положения нейтрона "областям" последовательно
передается управление. В случае если при пересечении данной границы зоны происхо-
дит расщепление, то в соответствующей "области" запускается цикл, моделирующий
вылет нескольких частиц с параметрами аналогичными начальному нейтрону, но с ус-
ловием, что их суммарный вес будет равен весу нейтрона до расщепления. При обрат-
ном же пересечении данной границы, если это не последний нейтрон из серии, его вес в
соответствии с группой суммируется в ячейке определенного массива. Если же послед-
няя из стартующих частиц выживает и возвращается, то ей присваивается полный вес,
накопленный в ячейке. Затем данная ячейка обнуляется, а отслеживание траектории
вернувшейся частицы с новым весом продолжается. Таким образом, очередь заменяет-
ся набором одномерных массивов, отвечающих за каждую поверхность расщепления в
отдельности и, следовательно, отпадает проблема их переполнения. Кроме того, такие
массивы требуют значительно меньше памяти, чем те, что предназначены для сохране-
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ния очередей. Рассмотренный подход при построении геомодулей, как уже указыва-
лось, легко применим только в случае, когда изменениями материального состава РУ
по высоте можно пренебречь. Например, при расчетах флюенса нейтронов на внутрен-
нюю поверхность корпуса реактора ВВЭР-1000 на уровне середины активной зоны
(АКЗ). Кроме того, в рамках данного подхода, невозможно использование других не-
аналоговых методов.

В случае сложной трехмерной геометрии, например, при расчетах переноса ней-
тронов в места расположения образцов-свидетелей, разработана версия программы
DETA использующая так называемый метод "корзин". Этот подход отличается от ме-
тодов организации очередей, описанных в работе [2] тем, что используется не единый
массив со ссылками, а множество без дополнительной обслуживающей информации.
Система связей между блоками геомодуля в этом случае показана на рисунке 26. Это
связано с тем, что в каждой области имеется массив-корзина, в который заносятся па-
раметры всех нейтронов, траектории которых необходимо отследить. Таким образом,
"области" могут вызываться из головной программы в произвольном, удобном для
пользователя порядке. При этом возврат управления идет только после того, как "кор-
зина" полностью опустошена, а параметры всех выживших нейтронов записаны в "кор-
зины" областей, обслуживающих соседние зоны. Такой подход позволяет реализовать
любые известные неаналоговые методы. Например, метод "рулетка на поверхности"
осуществляется путем записи с увеличенным весом или не записи вообще параметров
нейтрона в определенную "корзину". С другой стороны, как показано на рисунке 2а, в
этом случае отсутствуют ограничения в разбивке РО на зоны, характерные для преды-
дущего метода. Однако, такому подходу в полной мере присущи приведенные выше
недостатки, связанные с наличием очередей. Поэтому нами был специально разработан
метод "предварительной очистки корзин". Принцип его работы достаточно прост. Если
при записи в корзину соседней "области" оказывается, что она уже заполнена ~ на 30%,
то происходит ее вызов и соответствующая корзина опустошается, после чего управле-
ние возвращается, и идет доопустошение корзины данной области с учетом нейтронов,
вернувшихся из соседней зоны. Метод "предварительной очистки корзин" позволил
нам при кратности расщепления 3840 обойтись массивами, рассчитанными на запись
параметров только 30 нейтронов. Достоинством метода "корзин" является также и то,
что с его помощью легко дополнять или сокращать базовый геомодуль программы
DETA. Если проводятся расчеты на внутреннюю поверхность корпуса реактора, от-
ключаются зоны, расположенные выше и ниже АКЗ, а при расчетах в места расположе-
ния образцов-свидетелей - выводится из РО все пространство за корпусом и внутри не-
го.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ УКРАИНСКОГО ЦЕНТРА ИНИС

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БД ИНИС В УКРАИНЕ.

Писанко Ж.И., Куправа О.М., Липская А.И.

The Ukrainian INIS Centre activity in 1973-1997 and prospects of the INIS

Database use are described.

В качестве одной из наиболее хорошо организованной и практически

применяемой базой данных (БД) для исследователей, работающих в области

ядерной энергии и ее мирном использовании зарекомендовала себя

Международная система ядерной информации - ИНИС, издаваемая МАГАТЭ.

Ее цель - информационное обеспечение в этой области стран с различным

уровнем не только научного потенциала, но и культурой отношения к методам,

средствам отбора и обработке самой информации. Система существует с 1970 г.

В настоящее время в БД ИНИС поступает информация от 99 стран и 17

международных организаций. В данный момент БД ИНИС содержит сведения

о более чем 2 млн. единиц публикаций.

Тематика ИНИС охватывает следующие разделы: общая физика; физика

высоких энергий; нейтронная и ядерная физики; типы ядерных реакторов и

установки на их базе; обращение с радиоактивными отходами; гарантии

безопасности ядерных реакторов; химия, материалы и наука о земле; все виды

действия и различные аспекты воздействия внешнего излучения в биологии;

радиология и ядерная медицина; экология; охрана окружающей среды и т.д.

Украинский центр ИНИС работает в ИЯИ НАН Украины с 1973 г.

Основные задачи центра:

- сбор информации в области ядерной науки и техники, опубликованной в

Украине;

- ее обработка согласно установленным требованиям и ввод в систему ИНИС;

- распространение этой информации среди потенциальных пользователей;

- составление информационных подборок и анализ содержащихся в ИНИС

данных по конкретным вопросам, интересующих специалистов.

Сотрудники Центра анализируют 57 периодических научных журналов и

ведомственных изданий, а также препринты институтов НАН Украины и

других ведомств, монографии, материалы конференций и т.д.
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За 25-летие своей работы Центр ввел в БД ИНИС более 16 тыс. единиц

информации. В 1997 г. впервые его ежегодный ввод превысил 1000 единиц

информации. Тематический охват информации, вводимой от Украины,

достаточно разнообразен и охватывает почти всю тематику ИНИС

(отсутствуют только работы по экономике и ядерной документации). Большой

объем вводимой нами информации, связан с воздействием излучений на живые

объекты, а также с проблемами экологии.

В 1998 году уже отправлено в БД ИНИС 125 единиц информации и

готовится к вводу около 240.

Обработка информации происходит с использованием программы FIBRE.

Ввод группируется, проверяется и отправляется в Вену с использованием е-

mail.

Условия работы Центра, как и требования к нему, все время меняются.

Так, до 1997 г. труднодоступная литература ( не периодические издания)

отправлялась в Вену, с тем чтобы эта информация, будучи там перенесенной

на микрофиши, стала достоянием ученых из других стран. С прекращением

микрофильмирования труднодоступной литературы, начиная с 1998 г., Центр

будет сканировать эту информацию для дальнейшей пересылки ее в Вену через

e-mail или INTERNET.

В современных финансовых условиях БД ИНИС остается одним из

наиболее регулярно поступающих источников информации по ядерной

тематике в Украине. Эта информация находится на CD-ROM'Hbix дисках и

доступна широкому кругу пользователей. Кроме архивных дисков 1970-1997г.

Украинский Центр ИНИС ежеквартально получает бесплатно диски с вновь

поступающей информацией из МАГАТЭ ( для других пользователей стоимость

годовой подписки на БД ИНИС около 200 долларов США). В 1997 г. БД

ИНИС в ИЯИ НАН Украины воспользовалось 80 человек из 16 организаций

Их интересы были в области радиоэкологии, биологического воздействия

излучений на живые организмы, обращения с радиоактивными отходами,

радиофармакологии, физики реакторов и др. Цель нашего Центра сделать

свободным доступ в БД ИНИС для сотрудников института, т.к. за последнее

время в связи с прекращением печатного издания ИНИС Атоминдекс, текущую

информацию можно получить или через INTERNET или через квартальный

CD-ROMrHbift диск. В Центре начаты работы по использованию информации из

БД ИНИС с помощью системы INTERNET.
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКУ

ЯДЕРНИХ ДАНИХ В ІНСТИТУТІ ЯДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

О.О. Грицай

Ядерні дані (ЯД) є інформаційною основою для впровадження та
використання ядерних методів в різних галузях господарства, причому кількість
областей, де вони широко застосовуються постійно зростає. Забезпечення
їхнього сучасного рівня вимагає розвитку комп'ютеризованого банку ядерних
даних, який включає в себе не тільки ядерні дані, а й програми для роботи з
ними. Така робота з ядерними данними в ІЯД зосереджена Секторі ядерних
данних (СЯД) відділу структури ядра. В статті наводиться перелік існуючих в
Секторі ядерних даних файлів даних та програм, а також розглядаються
напрямки подальшого розвитку діяльності для розширення можливостей
доступу до сучасних ядерних даних і програм.

МЕТА СЯД:

Забезпечення сучасними ядерними даними всіх галузей господарства, де

використовуються ядерні технології - фундаментальна ядерна фізика, ядерна

енергетика, ядерна безпека, радіаційна медицина , тощо.

БАНК ЯДЕРНИХ ДАНИХ=БІБЛЮТЕКИ ЯДЕРНИХ ДАНИХ+ПРОГРАМИ

ЗАДАЧІ:

• оновлення та доповнення бібліотек ЯД

• оновлення, доповнення, впровадження та створення програмних продуктів

• проведення оцінки нейтронних даних з використанням сукупності

результатів експериментальних та теоретичних робіт

• компіляція інформації для СИНДА і EXFOR

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ:

• обмін даними та програмними продуктами із закордонними центрами і

МАГАТЕ

• розвиток і вдосконалення системи обміну ядерними данним через INTERNET

• введення лінії зв"язку з Чорнобильким центром в м.Славутич

• розвиток напрямку по оцінці нейтронних даних.

В таблицях приводиться список бібліотек ядерних даних та програм для

роботи з ними, що складають банк ядерних даних СЯД на 1.02.98.
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Таблиця 1. Список бібліотек ядерних даних, що доступні для роботи в

на 1.02.98. Зірочками позначені бібліотеки неповного об "ему.
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ENDL-84

ENDF/B -

III VIV *, -

V *, -VI

JEF-2

JENDL-3

BROND-2.2

ENSDF *

EXFOR *

(CSISRS)

ADL-3

EAF-2 *

FENDL/D-

2.0 *

IRDF-90

NUDAT *

DAMSIG-84

Бібліотека оцінених нейтронних даних, США,
1984 p. (94 ізотопа)

Бібліотеки оцінених нейтронних даних, США,
версії IV,V,VI (250 файлів для стабільних
ізотопів і 70 для продуктів ділення)

Бібліотека оцінених ядерних даних Західної
Європи (303 елементи і ізотопи)

Японська бібліотека оцінених ядерних даних
(файли даних для 324 нуклідів)

Російська бібліотека оцінених нейтронних даних
(121 файл для матеріалів і продуктів ділення)

Міжнародна бібліотека структури атомного ядра
(всі наявні експеримен-тальні дані про схеми
ядерних рівнів, періодах напіврозпаду та
спектроско-пічних характеристиках ядерних
переходів)

Світова бібліотека експериментальних
нейтронних даних (більше 45000 наборів даних)

Російська бібліотека активаційних даних(більше
ЗО 000 функцій збудження нейтронних реакцій)

Європейська бібліотека активаційних даних
(нейтронні перерізи для 11 000 реакцій на 667
нуклідах)
Бібліотека характеристик розпаду (типу,
енергії, періоду напіврозпаду) для 1867
нуклідів.
Міжнародний дозиметричний файл (вміщує
дані по 44 реакціям, що використовуються в
реакторній дозиметрії)
База даних з інформацією про ядерні рівні,
схеми розпаду, періоди напів-розпаду на основі
ENSDF та теплові нейтронні перерізи і
резонансні інтеграли
Бібліотека перерізів ушкоджень
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Таблиця 2. Список найбільш часто вживаних програм для роботи

з БЯД. Зірочками позначені модифіковані нами програми, лапками -власні

програмні продукти.

Назва програми

CHECKER

FIZCON

PSYCHE

DICTION

APV"

СИТ"

READER"

GETMAT

GETMTMF*

YIELD"

LINEAR*

RICENT*

SIGMA1*

GRAF"

MIXER*

GROUP 1*

DIFSIG-4"

DIFSIG-5"

GRUCON

MSANDB

MSITER -

MIEKEB

COMTRANS

ENSDAT

PCNUDAT

BIBA14"

Функція

Перевірка даних на відповідність стуктурі формату ENDF.
Перевірка даних на фізичну узгодженість нейтронних
даних.

Корегування даних в форматі.

Розбиття блоку інформації на окремі файли

Перевірка помилок перезапису і виправлення
систематичних помилок перезапису
Створення каталогу вмісту бібліотек

Вибір заданих файлів (ізотопів) з бібліотеки

Вибір заданих файлів (реакцій) з бібліотеки чи з файлу.

Вибір інформації щодо виходу продуктів реакцій з 8
файлу.
Лініаризація даних заданих в файлі 3.

Обчислення перерізів реакцій по параметрах резонансів,
заданих в файлі 2 БОЯД.
Обчислення Доплеровського розширення перерізів.

Графічне відображення результатів розрахунків

Обчислення перерізів суміші ізотопів.

Обчислення групових перерізів.

Обчислення диференціальних перерізів як функції від
енергії налітаючих нейтронів.

Програмний пакет для обчислення перерізів як функції
енергії, введення Доплерівського уширення резонансів,
обчислення групових перерізів та матриць переходів.
Програми для відтворення спектру нейтронів на основі
активаційних вимірів.

Програми для обробки і графічного зображення інформації
з бібліотеки структури атомного ядра ENSDF

Програма для розрахунку перерізів при заданій енергії на
основі бібліотеки ADL-3.
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕК

ОЦІНЕНИХ ЯДЕРНИХ ДАНИХ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ НЕЙТРОННИХ

ПЕРЕРІЗІВ РЕАКЦІЙ.

О. О. Грицай, С.А. Кравченко, І. О. Пащенко

Бібліотеки оцінених ядерних даних (ENDF/B-V,-VI, JENDL-3, JEF-2,
тощо) є інформаційною основою для отримання різноманітних ядерно-фізичних
даних, серед яких дані про нейтронні перерізи реакцій займають одне з чільних
місць завдяки широкому використанню нейтронів в різних галузях науки і
техніки. Принципи побудови бібліотек оцінених ядерних даних (БОЯД) з
застосуванням ENDF (Evaluated Nuclear Data File) формату забезпечують
можливість збереження всієї сукупності інформації про нейтронну взаємодію в
широкому діапазоні енергій нейтронів (від 10~5 е В до 20 МеВ і вище) в
стислому вигляді, однак зумовлюють необхідність використання спеціальних
методів і програм для розрахунку нейтронних перерізів реакцій.

Сукупність синтезованої (оціненої) на основі наявних експериментальних

даних та теоретичних моделей інформації про ядерну взаємодію нейтронів

(гамма-квантів, протонів, тощо) з рядом ізотопів та матеріалів називають

бібліотекою оцінених ядерних даних (БОЯД). Назва бібліотеки, вміст по

складу ізотопів та матеріалів, типах і об"єму приведеної інформації,

рекомендаціях по методах обробки залежить від місця і часу створення БОЯД

(JENDL-3-японська бібліотека оцінених ядерних даних для 324 нуклідів, 1990

рік, BROND-2- російська бібліотека оцінених нейтронних даних для 121

матеріалу, 1991 рік і т.п.), однак спосіб представлення інформації в будь-якій з

БОЯД є жорстко стандартизованим і являє собою, так званий ENDF (Evaluated

Nuclear Data File) формат. Найновішою версією ENDF формату є ENDF-VI

формат, який дозволяє для кожного ізотопу, який є в бібліотеці, вміщувати

інформацію по 36 класах даних. За браком місця повний перелік інформації

по класах даних ми не приводимо (див. [1]), зупинимось лише на перших

трьох (див. таблицю), які є найбільш широковживаними для розрахунків

нейтронних перерізів реакцій, однак зазначимо, що вказана послідовність

жорстко зберігається, хоч деякі з класів даних (MF) можуть бути відсутні для

окремого нукліда.

Переклад англійського слова "library", яке вживається нарівні з словом

"file" для назви сукупності оцінених ядерних даних, як російського чи

українського слова "бібліотека", часто призводить до певного непорозуміння

щодо вигляду інформації в БОЯД. В дійсності лише одна секція 1-го класу

даних (MF=1) має вигляд звичайного тексту, інші дані є текстовими (а не
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бінарними) лише з точки зору комп"ютера. Насправді ж кожний з 80-ти

символьних рядків вміщує набір цілих і дійсних чисел, значення яких в

залежності від положення в рядку та стовбчику несуть інформацію чи про

методи і моделі, використання яких необхідні для отримання перерізів, чи

безпосередньо ту вхідну інформацію (енергію резонансу, спін, ширину

резонансу, тощо), на основі якої за допомогою вказаних методів обчислюються

нейтронні перерізи реакцій.

MF

1

2

3

КЛАС ДАНИХ

Загальна інформація

Дані про параметри резонансів

"Фонові" або "гладкі" нейтронні перерізи
Зупинятися дуже де-

тально на вмісті і структурі кожного з файлів (класів даних) не є доцільним,

оскільки повний об"єм опису формату ENDF навіть тільки для приведених в

таблиці файлів зайняв би декілька десятків сторінок, відзначимо лише

найбільш суттєві особливості.

• Коротка документація (про найбільш значимі експериментальні результати,
застосовані моделі, історію оцінки, посилання, список файлів і секцій)

• Виходи нейтронів поділу та енергії, що виділяються під час ділення (до 4
додаткових секцій).

MF—2 (0 К, обчислюються повний переріз, перерізи пружного розсіяння,

ділення, радиаційного захвату, переріз конкуруючих реакцій)

• Радіус потенційного розсіяння

• Модель (Однорівневий Брейт-Вігнер, Багаторівневий Брейт-Вігнер, Рейх-

Мур, Адлер-Адлер, Загальна R-Матриця, Гібридна R-Функція) +параметри

резонансів в області РОЗДІЛЕНИХ резонансів (енергія, спін, повна

ширина, парціальні ширини, ...)

• Модель (Однорівневий Брейт-Вігнер: а) всі пераметри енергетично

незалежні, б) енергетично залежні лише ширини поділу, в) всі параметри

енергетично залежні) +параметри резонансів в області НЕРОЗДІЛЕНИХ

резонансів (енергія, спін, усереднені ширини, ...)

MF=3 (Ю-5 еВ - 20 МеВ і вище, всі реакції)

Закони інтерполяції (гістограма, лінійно-лінійний, логарифмічно-лінійний,

лінійно-логарифмічний, логарифмічно- логарифмічний) + таблиці енергія-

переріз. 1 4 1



Таким чином, для отримання перерізу як функції енергії налітаючого

нейтрона слід провести розрахунки перерізів на основі 2-го файлу і скласти

отриманий результат з лінеаризованими значеннями перерізу такої ж реакції з

3-го файлу. Розрахунки перерізів на основі БОЯД виконуються за допомогою

програмних пакетів PREPRO-94 (LINEAR, RECENT [2]) або GRUCON [3]. На

малюнку показані результати таких розрахунків повного нейтронного перерізу

при температурі О К для євроїіія-152, виконані за допомогою GRUCON на

основі БОЯД ENDF/B-VI. Вертикальними лініями і позначками "f.2" та "f.3"

виділені результати розрахунків на основі 2-го файлу (від 10~5 еВ до 61.15 еВ

область розділених резонансів, переріз рахувався по багаторівневій формулі

Брейта-Вігнера; від 61.15 еВ до 10 кеВ область нерозділених резонансів,

переріз рахувався по варіанту а) для ОНР; вище 10 кеВ - на основі даних 3-го

файлу).

Fn-152 from ENDF/ВДІ J*r«rt

10* тл ю° ю1 ю а ю3 іо4 ю5 ю* ю т
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СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД ПРИ ПРОВЕДЕННІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ
РОЗРАХУНКІВ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З НИЗЬКО ТА СЕРЕДНЬО

АКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ.

В.О. Білостоцька*, О.К.Горпинич, О.М.Поворозник
The code for estimating of the cost of the scenario of the radioactive
management waste have been developed . From analyses of calculations
the most effective scenario may be chosen for Ukraine

Галузь по переробці РАВ для України є новою , тому вирішення
задачі оптимізації структури виробництва по критерію мінімума відходів
для окремого регіону з урахуванням можливих технологій їх переробки
стикається з труднощами. Це і відсутність необхідної інформації по
технологіям за методом "input-output", і невизначеність експертних
оцінок у цій галузі. Необхідно проводити економічні розрахунки щодо
визначення структури галузі відповідно до існуючих конкретних умов. У
цьому випадку одним з наближень вирішення задачі оптимізації
структури будь-якого виробництва є застосування так званого сценарного
підходу , за яким визначається схема , котра будується на принципі
повноти інформаційного охоплення процесу , який досліджується.
Основною перевагою такого підходу є те що за його допомогою можна
визначити по якому вибраному критерію (наприклад, суспільно-необхідні
витрати на отримання одиниці продукції) ефективність сценарію
поводження з РАВ. При повній відсутності інфраструктури поводження з
РАВ в Україні дуже важливо мати можливість оцінити різні шляхи її
розвитку з метою оптимального вибору останнього.

Опираючись на наявну інформацію , були визначені сценарії, які
відповідають ситуаціям всієї множини можливих схем з урахуванням
транспортування РАВ.

1) Первинна переробка РАВ здійснюється на АЕС, а до функцій Центру
переробки , який повинен бути споруджений, належать перевезення та
захоронения перероблених РАВ в централізованому сховищі.
2) Первинна переробка РАВ не здійснюється ні в АЕС ні у Центрі, та до

функцій Центру належать тільки перевезення та захоронения
неперероблених РАВ в централізованому сховищі.

3) Первинна переробка РАВ здійснюється у Центрі, та до функцій
Центру ще відноситься ще і перевезення та захоронения
неперероблених РАВ в централізованому сховищі.

Розрахунки за цими сценаріями проводились на основі
інформації , яка була наведена у звіті " Техніко-економічні дослідження
НДІ економіки при Кабінеті Міністрів України
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створення Центру переробки та поховання РАВ на базі комплексу
"Вектор". Мінчорнобиль України НТЦ КПРВ, м. Жовті Води, 1994 р.[1]

Обчислювальна програма економічних розрахунків щодо
поводження з РАВ "ПОРА" базується на визначенні приведених затрат,
що дозволяє порівнювати ефективність капіталовкладень за різними сце-
наріями , розроблена в пакеті електронних таблиць EXCEL5. Блок-схема
алгоритму містить такі етапи; розрахунок обсягів переробки, розрахунок
кількості потрібних контейнерів , блок розрахунків вартості перевезень ,
поточних експлуатаційних витрат, потреби у капіталовкладеннях вже на
цій основі приведених витрат. Розрахунки за визначеними сценаріями
проводилась за принципом визначення середньорічних приведених витрат
за період ЗО років - середній період функціювання енергоблоку АЕС. В
таблиці подано результати розрахунків. Як видно з табл.1 найбільші
обсяги капіталовкладень характерні для третього сценарію - 237.5 млн.
грн. Це пояснюється необхідністю будівництва, як потужностей по пере-
робці РАВ, так і сховища. За першим сценарієм суспільні необхідні
капіталовкладення менші і складають 147.68 млн. грн. (капіталовкладен-
ня на будівництво сховищ 23.75 млн.грн. плюс додаткові капітало-
вкладення по введенню потужностей по переробці РАВ на АЕС - 123.93
млн.грн.), бо на двох станціях, що є джерелами половини обсягів РАВ,
існують потужності по їх переробці.

Що стосується обсягів капіталовкладень на виготовлення
контейнерів, то вони найбільші за другим та третім сценарієм. Це
пояснюється тим, що за цими сценаріями мають перевозитися
неперероблені РАВ. Витрати на транспортування найменші за першим
сценарієм, бо після переробки транспортуються менші обсяги РАВ.

Заробітна плата найвища за третім сценарієм, бо враховується
заробітна плата робітників Центру, які здійснюють переробку РАВ.

Витрати на поточний ремонт і амортизаційні відрахування
пропорційні відповідним кожному сценарію капіталовкладенням.

Порівняння середніх на рік суспільно - необхідних витрат вказує на
те, що схема поводження РАВ згідно другого сценарію найдешевша -
11.89 млн. Грн. у рік в порівнянні з 16.58 млн.грн. за першим сценарієм
та 37.02 млн. грн. - за третім.

При виборі найбільш ефективного сценарію вирішальним став
екологічний фактор. Другий і третій сценарій є більш ризикований ніж
перший в силу більшого забруднення території при вірогідній аварії, що
може статися при транспортуванні РАВ
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Таблиця . Розрахунки витрат на поводження з РАВ по різним
сценаріям.

Транспортування РАВ

1-ший
сценарій,
перший
варіант

1-ший
сценарій,
другий
варіант

Транспортування залишків спалюваних РАВ
Обсяги до переробки, мЗ

Обсяги після переробки, мЗ компаунду

Кількість контейнерів для переввезення, шт.

В тому числі:

бочки об'ємом 0.2 мЗ, шт

контейнери СС-20, шт

Вага заповнених контейнерів, т.

Кількість вагонів або платформ, шт.

Транспортування пресованих РАВ
Обсяги до переробки, мЗ

Обсяги після переробки, мЗ

Кількість бочок об'ємом 0.2 мЗ, шт

Кількість контейнерів об'ємом 2.1 мЗ, шт

Кількість контейнерів об'ємом 6.45 мЗ, шт

Кількість контейнерів СС-20, шт

Вага заповнених контейнерів, т.

Кількість вагонів або платформ, шт.

Транспортування металевих РАВ
Обсяги, мЗ

Кількість контейнерів об'ємом 5.85 мЗ, шт

Вага заповнених контейнерів, т.

Кількість вагонів або платформ, шт.

4500

200.00

1000

20

400

7

900

225

4500

120

1100

20

400

400

3000

50

Транспортування гонітів і сольового плаву
Обсяги, мЗ

Кількість бочок об'ємом 0.2 мЗ, шт

Кількість контейнерів СС-20, шт

Вага заповнених контейнерів, т.

Кількість вагонів або платформ, шт.

Загальна вага перевезень, т.

Середня відстань перевезень, км.

Кількість тонокілометрів, т.км.

Вартість перевезень, грн.

Страхування вантажоперевезень.грн.

400

2000

40

800

15

5300

350

1855000

70490

267862

4500

200.00

1000

20

400

7

900

225

4500

40

800

14

400

400

3000

50

400

2000

40

800

15

5000

350

1750000

66500

252700

2-ий
сценарій

4500

25000

500

10000

167

900

4500

90

1800

ЗО

400

400

3000

50

400

2000

40

800

15

15600

350

5460000

207480

788424

3-ий сценарій

4500

25000

500

10000

167

900

4500

90

1800

ЗО

400

400

3000

50

400

2000

40

800

15

20600

350

7210000

273980

1041124

145



Всього вартість перевезень, грн.
Вартість бочок, грн.

Вартість контейнерів СС-20,грн.

Вартість контейнерів v=2.1, грн.

Вартість контейнерів v=6.45, грн.

Вартість контейнерів v=5.85, грн.

Всього вартість контейнерів, грн.

Експлуатаційні витрати на захоронения, грн.

Заробітна плата робітників, грн.
Поточний ремонт і утримання основних
фондів, млн. грн.

Капіталовкладення у будівництво сховища, млн.грн

Амортизаційні відрахування. Грн.

Всього, річні витрати у першій рік, млн.грн.

Всього, річні витрати у другій рік, млн.грн.

Всього, річні витрати наступних років, млн.грн.

Всього приведені витрати. В середньому за рік
Додаткові капіталовкладення на АЕС, де нема
потужностей по переробці РАВ, млн.грн.

Додаткові експлуатаційні витрати на переробку РАВ
на АЕС, млн.грн.

Суспільні-необхідні витрати на переробку РАВ

Розрахунки провадились при курсі гривні до $

1-ший
сценарій,
перший
варіант

338352

712500

7600

68400

7600

796100

1672380

2052000

0.45

23.75

, 150417

11.88

12.67

5.45

5.90

123.93

7.01

16.58

1.9

1-ший
сценарій,
другий
варіант

319200

712500

7600

0

30400

7600

758100

1574910

2052000

0.45

23.75

150417

11.88

12.63

5.26

5.73

125.94

7.05

16.40

2-ий
сценарій

995904

2992500

47880

7600

3047980

3693600

2052000

0.90

47.5

300833

23.75

26.80

10.94

11.89

11.89

3-ий
сценарій

1315104

665000

47880

7600

720480

2635110

20520000

4.51

237.5

1504167

118.75

119.47

31.15

37.02

37.02

Порівняння середніх на рік суспільно - необхідних витрат вказує на
те, що схема поводження РАВ згідно другого сценарію найдешевша -
11.89 млн. грн. у рік в порівнянні з 16.58 млн.грн. за першим сценарієм
та 37.02 млн. грн. - за третім.

При виборі найбільш ефективного сценарію вирішальним став
екологічний фактор. Другий і третій сценарій є більш ризикований ніж
перший в силу більшого забруднення території при вірогідній аварії, що
може статися при транспортуванні РАВ.

Таким чином, найбільш ефективним є перший сценарій, за яким
первинна переробка здійснюється на АЕС, де середньорічні витрати
становлять 16.58 млн. крб. Це становить 0.2 % від вартості 1-го квт/ год.
електроенергії, що виробляється на атомних станціях.

ЛІТЕРАТУРА
1. Техніко-економічні дослідження створення Центру переробки та

поховання РАВ на базі комплексу " Вектор ". Науковий звіт.
Мінчорнобиль України НТЦ КПРВ, м. Жовті Води "
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ АТОМНИХ І
ТЕПЛОВИХ СТАНЦІЙ ТА ПОНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

А.П. Трофименко

В даний час економічні покажчики атомних (АЕС) та теплових (ТЕС)
електростанцій майже подібні. Вартість поновлювальних джерел енергії (сонце,
вітер) набагато вища. Тому рівень екологічного впливу тих або інших
енергоджерел є основним фактором, що визначає міру їх промислового
застосування.

ТЕС потужністю 1 ГВт споживає за рік 3-4 млн тон вугілля, для
перевезення якого потрібно 5-6 залізничних ешелонів щоденно. Теплова станція
тієї ж потужності, яка працює на рідкому паливі, потребує щорічно 2-2,5 млн.
тон нафти, яку треба транспортувати у 40-50 тисячах цистерн або у 7-8
супертанкерах. Така ТЕС, що спалює вугілля, викидає за рік в атмосферу за
різними оцінками від 10 до 120 тис. тон окислів сірки, 2-20 тис. тон окислів
азоту, 700-1500 тон попілу та виділяє 5-7 млн. тон вуглекислого газу. Крім
того, від неї надходить у довкілля більше радіоактивних речовин, ніж від АЕС
тієї ж потужності, за рахунок включень у вугіллі таких елементів як радій,
торій, полоній та інших.

Одна АЕС потужністю ІГВт споживає за рік 35-40 тон урану. Рівень
викиду деяких із згаданих газів при цьому (за рахунок технологічних процесів,
пов"язаних з виготовленням твелів та іншого устаткування для станції) у сотні
разів менший. Якщо під нормальною роботою АЕС розуміти такий режим її
експлуатації, при якому додаткова доза опромінення не перевищує рівня
флюктуацій природного фону, то, як правило, ця умова виконується. В цілому
реальний радіаційний вплив АЕС на довкілля значно нижче припустимого.

Оцінка наслідків тривалого забруднення довкілля викидами від теплових
установок свідчить, що тільки в СІЛА від цієї причини щорічно вмирають у віці
значно нижчому за середньостатистичний 70 тисяч осіб. Вважається, що
причиною смерті третини з них є вдихання викидів ТЕС сумарної потужності у
200 Гвт. Іншими словами, вироблення на ТЕС 1 ГВт.року електроенергії
супроводжується 100 передчасними смертями. Зроблена оцінка, що глобальний
вплив викидів від спалювання вугілля та нафти впливає на здоров "я приблизно
у тій же мірі, як аварія типу Чорнобильської, яка повторюється щорічно.

Глобальний радіаційний вплив від атомної енергетики на усіх етапах
ядерного паливного циклу у даний час складає менше 0,1% від природного фону
і не перевищить 1% навіть при інтенсивному розвитку її у майбутньому. Проте
треба відмітити, що сам цей рівень в результаті техногенної дії людства зріс на
60-70%, але це пов"язане з випробуваннями ядерної зброї в атмосфері,
використанням нових будівельних матеріалів та добрив, проведенням масових
медичних оглядів тощо.

В даний час у світі щорічно споживається приблизно 9 мільярдів TOE
умовного палива (1 TOE - енергія спалювання 1 тони нафти), з якого на долю
нафти припадає 39%, на вугілля - 28%, на природний газ - 21%. Використання
гідроенергетики еквівалентно споживанню 7% умовного палива і атомної
енергетики - 6%. Інтенсивне вживання органічного палива призводить до
почастішання випадання кислотних дощів та підвищення концентрації СО2 в
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атмосфері, що загрожує зростанням "парникового ефекту" з непередбаченим
глобальним підвищенням температури. В Україні на долю ТЕС припадає
приблизно 30% усіх шкідливих викидів.

Міжнародна спільнота неодноразово . розглядала засоби по обмеженню
таких викидів і у грудні 1997 р. у м . Кіото (Японія) відбулася Конференція
сторін рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка прийняла рішення про
встановлення обмежень на викид парникових газів. Згідно з цим рішенням 34
розвинуті країни мають зменшити цей викид в середньому на 5,2% (країни ЄС -
на 8%, США - на 7%, Японія - на 6%). Щорічна квота України становить 700
млн тон СО2 і у 1997 р. внаслідок спаду промислового виробництва в країні
було викинуто 2/3 газів від цієї величини. Цікаво відмітити, що невикористану
кількість викидів парникових газів можна "продавати" країнам, у яких цей
викид перевищує встановлені квоти (1 тона СО2 "коштує" 100 долларів США).

Порівнюючи екологічний вплив різних енергоджерел, треба враховувати
негайну (смерть, каліцтво, травми) та віддалену (виникнення онкологічних та
інших захворювань) дію всіх ланцюгів операцій, пов"язаних з добуванням,
транспортуванням та споживанням відповідних видів палива. Приблизне
уявлення про соціальні наслідки використання різних енергоджерел на
робітників даної галузі та на населення в цілому може дати наведена таблиця.

Джерело

енергії

Вугілля
Нафта
Природний газ
Атомна енергетика
Гідроелектростанції
Сонце, вітер

Кількість
з виробництвом

Серед робітників
даної галузі

негайні

0,16-3,2
0,20- 1,35
0,10- 1,0
0,07 - 0,5
0,5 -4
0,07 - 0,5

смертей, иов"язаних
1 Гвт.років електроенергії

віддалені

0,02 - 1,
?
?

0,07 - 0,
?
?

1

37

Серед населення

негайні

0,1 - 1,0
0,01 -0,1

0,2
0,001 -0,01

0,2
0,05 - 2,0

віддалені

2,0 -
2,0 -

0,004 -
0,005 -
0,004 -
0,05 -

6,0
6,0
0,2
0,2
0,2
2,0

З таблиці видно, що серед непоновлювальних джерел енергії ризик від
нормально працюючих АЕС є мінімальним як для робітників, діяльність яких
пов"язана з різними етапами ядерного паливного циклу, так і для населення.
Високий ризик для працівників при використанні вугілля пов"язаний з умовами
його видобування у шахтах, транспортуванням та екологічною дією продуктів
його спалювання. Останні дві причини відносяться також до нафти та газу і
стосуються усього населення.

Оцінити у повному обсязі небезпеку використання сонячної або вітрової
енергії важко, оскільки ці джерела ще не знайшли значного практичного
застосування. Проте розрахунки свідчать, що для спорудження на широтах 45-
50° сонячної станції потужністю 1 Гвт, необхідна площа у 50-60 км2. Для
якнайповнішого використання сонячної енергії знадобиться величезна кількість
площадок з фотоелементами, які автоматично повертатимуться перпендикулярно
до сонця. Будуть потрібні засоби захисту фотоелементів від атмосферних опадів,
пилу, вітру тощо. Важко навіть уявити собі всю складність спорудження та
обслуговування такої системи і пов"язаний з цим ризик. Площа, яка необхідна
для будівництва вітрової станції такої ж потужності, буде ще більшою. Таким
чином, ці енергоджерела можуть бути успішно застосовані для виробництва
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електроенергії від десятків до сотен кіловат, але вони неперспективні для
промислового застосування і ризик від них, всупереч думці, що існує, буде
досить великим.

Відходи, що утворюються від використання різних енергоджерел,
становлять значну небезпеку для довкілля. В ході добування вугілля
утворюються величезні терикони вийнятої породи, яка розпилюється вітром та
розмивається дощовою водою з перенесенням сполук, що розчинюються, у
грунтові води. Спалювання вугілля супроводжується появою великих об"ємів
золи, з якої при зберіганні вимиваються шкідливі продукти. В ході переробки
нафти також утворюються численні токсичні відходи. Транспортування нафти
пов"язано з ризиком аварій танкерів, що вже неодноразово мало місце.

Добування та переробка уранових руд також дає негативний екологічний
вплив. Колективна доза, яку працюючий лереонал та населення одержують на
усіх етапах добування урану та виготовлення палива для реакторів, становить
14% від повної дози ядерного паливного циклу. Головною проблемою залиша-
ється захоронения високоактивних відходів. Розробляються методи їх надійного
зв"язування та розміщення у глибоких стабільних геологічних формаціях, де за
розрахунками спеціалістів, вони можуть зберігатися протягом тисячоліть.

Екологічна небезпека хімічних та радіоактивних відходів (РАВ)
неадекватно оцінюється громадськістю. Практично не стає питання про дію на
довкілля води, що відкачується з шахт, відвалів вийнятих порід та золи, яка
утворюється після спалювання вугілля, хоча там містяться багато токсичних
елементів (миш"як, молібден, свинець, уран). Психологічно небезпека РАВ
асоціюється з ядерною зброєю та наслідками Чорнобильської аварії.

Одним з головних аргументів опонентів атомної енергетики є те, що немає
гарантії того, що захоронені високоактивні РАВ не попадуть через певний час у
біосферу. Дійсно, така гіпотетична можливість не може бути повністю
виключена. Але, якщо це й трапиться через тисячоліття, воно буде повільним
еволюційним процесом, розтянгутим на століття або тисячоліття і організм
людини протягом цього часу зможе пристосуватися до підвищеного радіаційного
фону, як це має місце тепер навколо уранових родовищ.

Якщо порівняти об єм відходів різної природи, що накопичуються,
картина буде така. В Англії, наприклад, щорічно утворюються 4 млн. м3

токсичних відходів. З них 44 тис. м3 належить до РАВ, причому 88% їх є
відходи низької активності, «12% - відходи середньої активності і тільки біля
0,1% від усієї кількості або 44 м є відходами високої активності.

Нарешті, треба розглянути наслідки аварії, пов"язані з використанням
різних джерел енергії. Відомі численні аварії у вугільних шахтах, на
нафтопроводах та газопроводах, прориви дамб, в яких загинули десятки тисяч
людей. У той же час на жодній АЕС, крім Чорнобильської, не було аварій, що
безпосередньо привели до загибелі людей. Багато західних експертів пропонують
взагалі не враховувати її у статистиці аварій, оскільки вони вважають, що ця
трагедія пов"язана не з атомною енергетикою, а з соціальною системою, яка її
породила. Розрахунок небезпеки використання різних енергоджерел свідчить,
що ймовірність великої аварії на АЕС приблизно у 100 разів нижча, ніж на
гідроелектростанції та у 1000 разів нижча, ніж при використанні вугільної
енергетики.
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ВІДНОШЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ПРИЧИНИ УПЕРЕДЖЕНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НЕЇ

І.М.Вишневський, А.П.Трофименко

Відношення громадськості до атомної енергетики (АЕ) пройшло через
ряд етапів. На початку свого розвитку АЕ практично не зустрічала протидії
серед населення: вважалося, що вона відкриє шлях до "чистого" виробництва
енергії, оскільки негативний екологічний вплив продуктів спалювання
органічного палива був очевидним.

Проте поступово виявлялися факти, що свідчили про погіршення
радіаційних умов навколо АЕС, про недоліки в їх роботі. Аварія на АЕС у
Тримайлайленді у 1979 році значно збільшила кількість противників АЕ. їх
головними аргументами були: ризик нових аварій, можливість одержання
плутонію для військових цілей, невирішенність проблеми надійного
захоронения високоактивних відходів, загроза ядерного тероризму.

Катастрофа на Чорнобильській АЕС у 1986 році викликала бурхливу
реакцію в усьому світі. У багатьох країнах пройшли демонстрації з вимогою
закриття усіх АЕС; інколи справа доходила до зіткнення з поліцією.

Тут сповна проявилася психологічна особливість громадської думки, яка
полягає у тому, що суспільство дуже боляче реагує на поодинокі великі аварії,
але в той же час численні дрібні щоденні аварії, наприклад на транспорті, в
яких гине незрівняно більше людей, залишаються практично непоміченими.

Ця обставина може дати відповідь на те, чому не існує організованого
руху проти теплової енергетики - суспільство просто звикло до мало не
щомісячних повідомлень про аварії на вугільних шахтах, на нафто- і
газопроводах та при перевезенні нафти. Екологічний вплив "нормально
працюючих" ТЕС взагалі не береться до уваги: він безпосередньо не відчува-
ється. В той же час велика надія покладається на зовнішньо привабливу ідею
використання енергії сонця та вітру без серйозного аналізу наявних для цього
технічних можливостей та вартості енергії, одержаної від цих джерел.

Протидія "зелених" розвиткові АЕ грунтується як на об'єктивних
труднощах роботи АЕС, так і на суб"єктивних, інколи пов"язаних з певними
соціальними замовленнями, аргументах. Склад прихильників цього руху дуже
неоднорідний. Серед них є люди, які щиро впевнені у правоті своїх уявлень
про методи захисту чистоти довкілля. Але серед них мало спеціалістів, які
здатні адекватно оцінити перспективи використання того чи іншого джерела і
тому їх побоювання грунтуються, головним чином, на емоціях. їх висновки, як
правило, мають бездоказовий або негативистський характер: виступаючи проти
АЕ, вони або не пропонують заміну їй, або називають джерела, які заздалегідь
непридатні для використання у промислових масштабах.

В лавах "зелених" є багато так званих "експертів", "занепокоєних
вчених", а також журналистів, які нерідко публікують неперевірені
повідомлення, а іноді і просто вигадки. Враховується, що суспільство набагато
охоче сприймає сенсаційні повідомлення, ніж об'єктивне викладення дійсних
фактів. Нарешті є серед них течії, яким з кон'юнктурних міркувань вигідно
заперечувати АЕ, навіть не утруднюючи себе скільки-небудь переконливою
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аргументацією. У цьому зацікавлені насамперед компанії, що добувають та
продають вугілля, нафту, газ та займаються виробництвом енергії,
використовуючи органічне паливо.

Спектр суджень про будь-яку нову технологію або процес завжди
містить, поряд з виваженою об'єктивною оцінкою, як безпідставно схвальні,
так і вкрай негативні висновки. Опоненти АЕ беруть свої аргументи серед
останніх, ігноруючи всі інші. Загалом, коріння антиядерного руху лежать у
підвищенному сприйнятті суспільством потенційної небезпеки застосування
нових технологій, що активно використовується соціальними силами, яким
невигідний розвиток АЕ.

Відношення громадської думки до АЕ у різних країнах дуже
неоднорідне. Практично в усіх західних країнах діє організація "Грінпіс", яка
веде активну пропаганду проти АЕ. Наслідки її діяльності відчуваються у
США, Німеччині, Японії і навіть у Франції, де 76% електроенергії
виробляється на АЕС. В результаті цього населення в цілому стримано
відноситься до АЕ, що впливає на енергетичну політику цих країн.

Своєрідну незалежну оцінку різних факторів, пов"язаних з розвитком
АЕ у світі, можна одержати з бази даних Міжнародної системи ядерної
інформації ІНІС. Якщо взяти термін "Атомна енергетика" і проаналізувати
кількість публікацій за 1984-1997 роки, присвячених дослідженям, що
ведуться у різних її напрямках, то в припущенні, що ця кількість визначає
актуальність проблем, які розглядаються, картина буде така (табл. 1):

Таблиця 1
Іншими словами, серед факторів,

що впливають на розвиток АЕ, головну
роль відіграють громадська думка та
суспільні відносини, які визначають
енергетичну політику при плануванні та
виробленні енергії і пов"язані з цим
економічні та політичні аспекти. Певну
роль відіграють прогнозування розвит-
ку АЕ, дослідження її екологічного
впливу та питання міжнародного
співробітництва у цій галузі.

Цікаво порівняти ці фактори з
тими проблемами, що визначають
актуальність робіт в галузі теплової
енергетики (табл. 2). В цьому випадку
найбільша увага приділяється оцінці
екологічного впливу продуктів
спалювання і, насамперед, вугілля.
Враховуються економічні показники
використання різних видів палива
шляхом порівняльних оцінок. Дослід-
жується забруднення повітря та методи
контролю забруднення внаслідок
викидів окислів сірки, азоту та СО2.

Назва проблеми

громадська думка
енергетична
політика
суспільні відносини
планування
вироблення енергії
економіка
політичні аспекти
прогнозування
екологічний вплив
міжнародне співроб.

кількість
публ.

1012
729

709

706
654

644
512

490
375

270

процент
робіт
16,6
11,9
11,6
11,5
10,7
10,5
8,4

8,0

6,1
4,4

Таблиця 2

Назва проблеми

екологічний вплив
вугілля
економіка
забруднення повітря

порівнювальні оцінки
контроль
забруднення
окисли сірки
окисли азоту
вуглекислий газ

громадська думка

кількість
публ.

309

264
185

180

176

153

136

118
67
11

процент
робіт
19,3
16,5
11,6
11,2

11,0
9,5

8,5

7,4
5,2
0,7
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Наведені дані дозволяють кількісно оцінити роль різних напрямків
робіт і вони підтвердждють, що громадська думка мало стурбована
екологічним впливом ТЕС (0,7% усіх робіт) і дуже занепокоєна таким
впливом від АЕС (16,6% робіт). В той же час вони свідчать, наскільки більш
важливим є вивчення екологічної дії ТЕС та обумовленого нею забруднення
екосфери. Це є об'єктивною картиною напрямків досліджень, які ведуться у
світі у зв"язку з застосуванням атомної та теплової енергетики, і вона не має
нічого спільного з твердженнями опонентів АЕ.

Розміри Чорнобильської катастрофи та її наслідки обумовили вкрай
негативне ставлення населення України до АЕ. Тривале замовчування правди
про цю аварію призвело до завищеної оцінки реальної небезпеки АЕ, до вимог
про закриття всіх діючих АЕС, появу чуток про низьку надійність усіх
реакторів тощо. Певну роль у цьому відіграли політичні мотиви деяких партій,
які намагалися таким чином завоювати популярність серед населення.
Яскравим прикладом цього став мораторій на завершення будівництва трьох
енергоблоків АЕС.

Ряд важливих питань, що відносяться до теперішнього стану АЕ
(суттєве поліпшення систем контролю та управління роботою реакторів
РБМК, відповідність параметрів реакторів ВВЕР міжнародним стандартам),
залишаються практично невідомими широкій громадськості. Майже не
згадується той факт, що на АЕС виробляється 40-45% електроенергії, а в
зимовий час - більше половини. Суспільство сприймає зростання кількості
захворювань за останні роки як наслідок Чорнобильської аварії, не
враховуючи дію промислових хімічних забруднювачів та погіршення
соціальних умов життя.

Досвід ряду західних країн показав, що повна та об"єктивна інформація
про усі переваги та недоліки АЕС виробляє правильне відношення громадської
думки до АЕ та підтримку її більшістю населення. Серед заходів, яких слід
вжити у цьому відношенні, можна назвати такі:

1. Проведення в Україні міжнародної наукової конференції під
приблизною назвою "Роль та місце АЕ у поточній та довготерміновій програмі
розвитку енергетичної бази країни" за участю експертів МАГ ATE, спеціалістів
з країн СНД та зацікавлених міністерств, відомств і громадських організацій.

2. Організація регулярного обговорення за круглим столом з показом по
телебаченню проблем АЕ України за участю як її прихильників, так і
опонентів. Об"єктивні аргументи обох сторін сприяли б адекватному
розумінню цієї проблеми громадськістю.

3. Проведення популярних лекцій по радіо та телебаченню про засади
АЕ, про принципи роботи реакторів та їх екологічний вплив у порівнянні з
тепловими станціями, про заходи по підвищенню безпеки АЕС тощо. Важливу
роль в цьому мають відіграти інформаційні служби АЕС.

4. Масове видання брошур та організація виставок з висвітленням
роботи АЕС та їх місця в енергетичній базі України.

5. Вибіркове опитування різних верств суспільства про їх відношення до
АЕ. Розроблена одна з можливих форм такого опитування. Знання дійсного
відношення населення до цієї проблеми дозволить уникнути багатьох помилок
у розвитку атомної енергетики України.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ КОРПУСОВ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ
И ПРОГНОЗ ИХ РЕСУРСА

Э. У.Гриник, Л.И. Чирко

The existent methods of determination of safety operation resource of
nuclear power reactors were analyzed in this work. It is established that
single reliable method is experimental one based on surveillance testing.

В настоящее время на Украине эксплуатируются 5 атомных станций
общей мощностью 12,8 млн. кВт., на которых установлено 16 энерго-блоков: 3
блока с реакторами РБМК-1000, 2 блока с реакторами ВВЭР-440 и 11
блоков с реакторами ВВЭР-1000. В связи с закрытием Черно-быльской АЭС в
дальнейшем атомную энергетику Украины будут представлять корпусные
реакторы под давлением типа ВВЭР. Ресурс безопасной работы реактора
этого типа определяется ресурсом работы корпуса.

Материал корпуса реактора ВВЭР-440 - малоуглеродистая низколегиро-
ванная перлитная сталь типа 15Х2МФА. Для материала корпуса реактора
ВВЭР-1000 выбрана эта же сталь, но дополнительно легированная никелем в
количестве 1 - 1,5 %. Но уже первые результаты исследования радиационной
стойкости показали, что эта сталь подвержена низкотемпературному радиа-
ционному охрупчиванию, причем радиационный сдвиг температуры хрупко-
вязкого перехода ( ATF ) составляет значительную величину. Первоначально
для оценки величины сдвига температуры хрупкости от флюенса нейтронов
(F) было предложено выражение ДТР = AF (F) n , где п - постоянная, равная
около 1/3. В такой интерпретации радиационное повреждение стали может
быть охарактеризовано единственной величиной AF. Сейчас установлено, что
такое представление результатов действия облучения на температуру
хрупкости является сильно упрощенным. Реальная дозовая зависимость более
сложная, показатель степени в ней является функцией флюенса.

В период создания первых реакторов ВВЭР-440 содержание таких
примесей в стали, как медь и фосфор, жестко не регламентировалось, но в
настоящее время доказано, что именно эти примеси оказывают наибольшее
влияние на сдвиг температуры хрупкости.

Но наиболее существенным эффектом, обнаруженным в последнее вре-
мя, является влияние плотности потока нейтронов ( ф ) на сдвиг температуры
хрупкости. Оказалось, что в первом приближении, отношение коэффициентов
охрупчивания при облучении в разных потоках обратно пропорционально
(ф 1 / 3 ) . Это обстоятельство особенно неблагоприятно, т.к. исключает возмож-
ность получения оценок прогноза ресурса корпуса реактора традиционными
экспериментальными методами, основанными на ускоренных облучениях
образцов в исследовательских реакторах. Поэтому ресурс корпусов для
реакторов типа ВВЭР требует корректировки, так как аттестация стали
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15Х2НМФА-А, в том числе и определение коэффициентов охрупчивания,
проводились при облучении на исследовательских реакторах.

Поэтому единственным способом контроля за состоянием металла
корпуса реактора и прогноза его ресурса на Украине, как и во всем мире,
является программа контроля по испытанию образцов-свидетелей. Образцы-
свидетели изготавливаются из того же материала, что и корпус реактора, так
называемого "архивного" материала.

Образцы, загружаемые в реактор помещаются в специальные
контейнеры. В контейнере облучаемые образцы размещаются на двух этажах.
Расчетный поток нейтронов, падающий на образцы верхнего этажа, примерно
равен нейтронному потоку падающему на внутреннюю поверхность корпуса и
предназначен для определения текущего состояния металла корпуса. Образцы
нижнего этажа воспринимают несколько больший, примерно в 2,5 раза, поток
быстрых нейтронов и предназначены для прогнозирования состояния металла
корпуса на ближайшие 5 или 10 лет в зависимости от сроков выгрузки.
Предусмотрено три типа испытаний образцов: на растяжение, на ударную
вязкость и на трехточечный изгиб образцов с выращенными трещинами.

Испытанию подвергаются три вида образцов: необлученные или
контрольные, температурные, которые находятся в том месте, где нейтронное
облучение практически отсутствует, и облученные. В контейнеры также
помещены индикаторы температуры и нейтронного потока.

Рис. 1. Результаты испы-
таний на ударную вяз-
кость образцов сварного
шва стали 15Х2НМФА-А
после облучения в
промышленном реакторе
до флюенса, соответству-
ющему расчетному ресур-
су.

О - контрольные образ-
О 5О Ю0 150 200 Ч™' * ' облУчетЪ1е

Test temperature, °С образцы.
-юо

На рис. 1 показаны результаты испытаний на ударную вязкость образцов сварного
шва стали 15Х2НМФА-А после облучения в реакторе ВВЭР-1000 до флюенса,
соответствующему расчетному ресурсу. Из рисунка следует, что облучение приводит к
значительному повышению температуры хрупко-вязкого перехода.

Описанный выше комплекс исследований позволяет определить состояние
металла корпуса на данный момент и дать обоснованный прогноз безопасной
эксплуатации на ближайшие годы.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО РЕАКТОРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ

ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Э.У.Гриник, Л.И.Чирко, А.А.Шинаков, В.И.Чирко

П.Борек, Ю.С.Гульчук, В.Н.Ревка, О.В.Дрогаев, Ю.В.Чайковский

It is shown that the additional thermo-mechanical impact decreases mechanical properties
of the RBMK technological channels materials and increases the hydrogen absorption by the
materials.

Исследование материала технологических каналов (ТК) РБМК I блока ЧАЭС

после 18 лет эксплуатации показали, что при работе в штатных условиях ресурс их еще

не исчерпан. Особый интерес вызывало состояние каналов, подвергшихся

термомеханическому деформированию при аварии ТК в ячейке 62-44 (рис.1) и

проработавших после этого в течении 13 лет со стрелой прогиба 40 мм [1].

Полученные результаты механических испытаний и наводороживания показали

заметное ухудшение механических свойств и повышенное содержание водорода для

материала ТК из зоны термического воздействия по сравнению с материалом ТК из

отдаленных ячеек (таблица, рис.2). Как показано ранее [2], водородное охрупчивание

определяется механизмом замедленного водородного растрескивания: водород

диффундирует в зону повышенных напряжений в вершине трещины; когда его

концентрация превышает предел растворимости, в этом районе образуется гидридная

пластинка; трещина проходит сквозь хрупкий гидрид и останавливается в пластичной

матрице сплава до образования следующей гидридной пластины в вершине трещины.

Таблица

Параметр

СТо.2, К Г / М М 2

ств, кг/мм 2

§0, %

Содержание водорода

Условия эксплуатации ТК

Штатные

59

67

5.5

38

В зоне аварии

67

71

3

58

Эффект

13%

6%

~ 2 раза

~1,5 раза

Из таблицы следует, что наличие деформационных напряжений ускоряет процесс

водородного охрупчивания .

Полученные результаты свидетельствуют о высокой пластичности материала в

момент деформационного воздействия, в противном случае в материале образовалось

бы большое количество трещин, что способствовало бы процессу водородного
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охрупчивания. Подобное воздействие через 10 лет эксплуатации, по-видимому, привело

бы к более значительным повреждениям.
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Рис. 1. Участок схемы расположения каналов в I энергоблоке ЧАЭС
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Рис. 2. Наводороживание циркониевого сплава ТК вблизи аварийной ячейки и

на периферии.
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ANALYSIS OF PHYSICAL MECHANISMS WHICH LEAD TO

DESTRUCTION OF FUEL CONTAINING MATERIALS

V.I. Sugakov, I.Yu. Goliney, O.S. Zinets, I.I. Fishchuk

Analysis of physical processes that may cause the fragility and destruction of the

lava-like fuel containing materials (FCM) of 4-th unit of Chernobyl nuclear plant has been

carried out. The following processes are considered: 1) influence of electric fields arising in

medium with incorporated radio-nuclides, 2) the role of the defect creation by irradiation of

incorporated nuclides, 3) residual mechanical strains caused by their cooling from the

melting temperature in the time of the accident to the ambient temperature at present. It is

shown that mechanical strains of such kind might be one of the causes of degradation and

destruction of fuel containing materials.

Introduction

Fuel containing masses (FCM) in the premises of the 4-th unit of the Chernobyl Nuclear

Plant are the unique object, that is the mixture of the concrete, nuclear fuel and metal

constructions in the fields of intense radiation. Study of the FCM is important for

determination of the nuclear and radiation safety of the object, reconstruction of the accident

scenario, forecast of the FCM future behavior, understanding of the properties of this new

object. A strong degradation of FCM with time is observed [1]. The importance of

understanding of this process cannot be underestimated because it bring about the formation

of the radioactive dust dangerous for the human beings and the environment. So in this

paper special attention is paid to the determination of the physical mechanisms leading to

the degradation of the FCM, namely, electric fields, defect formation and mechanical strains

emerging due to the gradual cooling of the masses. Possible mechanisms connected with the

water penetration into FCM are not considered here.

1. Electric fields in fuel containing materials

One of possible mechanism of reduction of the mechanical durability of FCM is occurrence

of significant electrical fields as a sequence of the accumulation of charges generated by

ionizing particles [2] and others causes. A general model of FCM is a SiO2 matrix with

impurities, structural defects, inclusions of various nature, radionuclides, nuclear fuel [3].

Microstracture of FCM is very complex, physical parameters of such highly inhomogeneous

structure are unknown. Therefore, only estimates are possible and at present stage of

research it is expediently to use simple models with the minimum number of parameters.

The following processes have been considered:

159



(і) Accumulation of charge in "hot" particles.

For "hot" particles with the radius R , the activity A , the conductivity a and the density p

one can obtain for electric field at the particle-matrix boundary

E = AzepR/(3a)

The estimates for the parameter values p =10 g-cm"3, z=l, l/o=1012 ohm-cm , R=10 urn, A=

108 s'V1 gives E = 0.053 V/cm.

(ii) Typical processes for inhomogeneous and disordered solids: fields connected to

inclusions of other phase and regions of radiation damages, electric fields, caused by a

contact-potential difference. Typical values of electric fields in inhomogeneous

semiconductors are up to 10 2 V/cm. So electric fields are small and cannot significantly

influence the destruction of FCM.

2. Radiation induced defect formation due to the incorporated radionuclides

Effect of the radionuclides incorporated in the FCM on the atom displacements is

calculated. Main contribution into the displacement comes from the a -particles. The

displacement rate is calculated for the Si and О atoms in the vicinity to the UO2 inclusion.

The estimates are fulfilled for the parameters: activity A = 2.7 107 s^g"1, inclusion density

p = 10 g cm"3, a -particles energy = 5 MeV, the threshold displacement energy = 16.5 eV

[4]. The calculations result in displacement rate К = 5 10"1 dpa/s. This value of the

displacement rate during the entire time of the irradiation after the accident may

significantly change electro-physical, optical and other properties of dielectrics but it is not

sufficient for the significant effect on the mechanical properties, i.e. to explain the observed

degradation of the FCM.

3.ResiduaI strains in FCM emerging at cooling

Let us estimate another of the possible mechanisms for the cracking of the fuel

containing masses. It is connected to the residual strains that emerge in the lava due to the

cooling. Important thing here is that lava consists of great variety of inclusion.

Let us consider an inclusion in the FCM that was formed in the melted lava at high

temperature To. It is natural to assume that during formation of an inclusion at high

temperature mechanical strains are absent. Due to the different thermal expansion

coefficient of the FCM matrix and material of the inclusion mechanical strains appear

leading to the microcracks and finally to the destruction of the FCM. To do estimates we

consider a spherical inclusion in an isotropic medium. The equations of mechanical

equilibrium are solved with the boundary conditions of continuity of the displacement field

vector and the pressure at the boundary. The material is let to expand (contract) free at the

infinity.
Solving the appropriate equilibrium equations and satisfying the boundary conditions one
obtains mechanical strains outside the inclusion with radius R at the point r
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where T is the recent ambient temperature, ju and К are the elastic modules of materials,

a is the thermal expansion coefficient, indexes g and m stand for materials of the matrix

and the inclusion, respectively.

One can clearly see from the obtained formula that mechanical strains are

proportional to the difference of the temperatures and difference in the expansion

coefficients of the inclusion and the material of the matrix. It is interesting to note that the

strains at the boundary do not depend on the radius of the inclusion.

Let us perform some estimates that will show magnitudes of the appearing strains. It

is widely known that FCM were formed from the lava at temperature of order of 1500 C. At

present the temperature of the FCM is about 50 C. For the estimates we will take silicon

dioxide (which is the main constituent part of the FCM) as the matrix material. The thermal

expansion coefficient varies in the broad range depending on the glass type (from 6 10"7 K"1

to 6 10'6 K"1) [5]. And for the fuel UO2 inclusion it is according to different authors (see [5])

from 9 10"6 K"1 to 13 10'6 K"1. So according to Eq. (1) the emerging strains can reach up to

10'2 jug. This value by its magnitude is of order of the glass fragility threshold.

Conclusions

Therefore of all the considered physical processes the most significant for the

degradation of FCM is the emergence of the mechanical strain that appear at the FCM

cooling from the high post-accident temperatures to the present ones due to the difference of

the thermal expansion coefficients of the FCM components.
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PHYSICOCHEMICAL PROCESSES OCCURING UNDER ACTION
OF IONIZING RADIATION IN SARCOPHAGUS

S.I.Azarov, V.A.Pshenichny, L.N. Vilenskaya, O. V.Korchevnaya, L.S.Martseniuk

The result of analysis of environment ionization process inside Sarcophagus
owing to alpha-, beta- and gamma-radiation processes with forming of
ions. It is shown that as a result of ionization and physicochemical trans-
formations gaseous mixtures, which are dangerous for personnel's health
and can influence upon general technical safety of Sarcophagus, can re-
lease into atmosphere.

The significant part of inspected premises of Chernobyl Sarcophagus is the con-
tainer of water and damp (about 3000 m3), spent nuclear fuel (approximately 56
tons), Fuel Containing Masses (FCM) (more 800 m3), fine-dispersed fuel dust - 10
tons, graphite blocks and graphite dust, volume 700m3. In given premises the dose
rate of radiation makes up from 10 up to 3000 R/hour. At the interaction of the
ionizing radiation of complex structure i.e. alpha-, beta- and gamma-radiation with
environment the ionization process occurs.

The run of the energetic electron in air causes, basically, to breaking of two-
atomic molecules on the positively charged ion of nitrogen (or oxygen) and neutral
atom of nitrogen (or oxygen).
Knoched - on electron with the energy up to several keV runs the significant distance
ionizing the other molecules with generation of free electrons, energy of which is suf-
ficient for appreciable expulsion from its maternal atom.

Whereat, except positive charged atom and neutral atoms will product. As a re-
sult of ionization the ions O~, H+, N~ occur. The effect of the recombination of posi-
tive ion with electron is not significant, as far as electron has time to escape on ap-
preciable distance.

The aqueous vapor as a result of ionization includes the ions: H+, OH", O~.
While the electron adherence results to forming of H2O. The random encounter of
ions and single atoms leads on first stages to the appearance of the molecules: NO,
NO2, H2O and O3.

In media where (3-radiation acts process of condensations of molecules NO, NO2,
H2 and O3 is significantly intensified.

The influence of a-radiation with strong ionic density in the layer of graphite
several microns (10 - 20 micrometers) thick consists that as a result of elastic colli-
sions of a- particle with carbon atoms (graphite) at the surface layer of air the ions
of C+ and atoms of C, as well as hydrocarbon molecules, CO, CO2, CH2, C2H2, H2

etc. occurs.
Hereinafter the molecules: NO, NO2, CO2 interacting with damp, through series

of chemical reactions result to formation of acids, which interacting with metal-
constructions bring to their corrosion. In addition, the collateral effects of such reac-
tions - is release of hydrogen.



Thus, the yielding of combustible gases (CO, CH4, C2H2, H2 etc.) from envi-
ronment can lead to the formation of explosive mixtures. On this reason it is neces-
sary to estimate the rate of recombination and adhesion in dependence on concentra-
tion of ions and neutral molecules. Let us note some features of these processes.

1. The recombination coefficient of free electrons and positive ions appears for
majority of gases identical one.

A(e- + Zy=2 • КГ 1 0 cm3 sec"1.
2. The recombination coefficient of positive and negative ions are almost uni-

form for all gases
A(2- + Zy= 1.5 -lO"6 cm3 sec"1.

3. The "sticking" probability of electrons to molecules is depended on electrons
velocity and strongly depended on the nature of gases: for inert gases, H2, N2, CO2

the sticking probability is equal to zero.
For oxygen A (e- + o2>= (1-2) • 10"4 cm3 sec"1.
For the vapors of water А (е~+н2О)= 0.5 • 10"5 cm3 sec"1.

Given work makes the approach of valuation, as a first approximation, of
yielding of ions at interaction with the ionizing radiation of environment, internally
of premises of Sarcophagus.

Let us make the following assumptions:
1. Average energy of y-radiation - 600 keV, p-radiation - 400 keV, a-radiation -

5meV
2. Gamma-radiation induces ionization uniform on all the extent of air in the

premises, (3-radiation 0.5 meter, a-radiation - 2 cm.
3. Ionization process makes a sensible contribution into destruction of molecules

of nitrogen, oxygen - the main components of air and water vapor.
Assume that in some initial point in time the concentration of two types of ions

and molecules Nt

Q and N2°. To be clear, let us assume that N^0 < N2°. The quantity of
recombined molecules dNp(t) in the point in time t is equal to:

dNp(t) = AN t(t) N2(t) dt, (1)
where A - is sticking probability (cm3 sec)""1;

In the proportion Nt and N2 it may be assumed two types of the dependence of
quantity of recombined molecules in time:
1. Rates of decrease for Nt and N2 are equal and constant;
2. Concentration of N] and N2 are changed in time exponentially;

a) Examine the first case, N,° < N;
o.

2

= Nj0 - Bt
(2)

= N2°-Bt.)
where В - coefficient of stick [ l /(cm 3 sec)];

NP(x) = N^N/Ax - (Nt° - N2°) (AB/2) x2 + (AB2/2) x3. (3)
Relation between A and B:
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В = [NA3N,0 - N2

0)] • А/6 (4)
Full time of recombination of xQ:

T o - f l / O N ^ - N ^ l - e / A (5)
b) Examine the second case, Nj0 < N2°:

N,(0 = ty0 еЛ"
(6)

N 2(t) = N2° - N/Чі- e"*) = (N,° - N2°) + Nt°e -*;

Np0c) = r\/]x [NAN/ - N t°)(i- e -»*)] + л/2и. [(N^M- e -«*)], (7)
where \i,r\ - coefficient of dimension (sec"1).

Relation between u. and x\:
^ = ̂ /2(2N 2 °-N 1 ° ) ; (8)

As concentrations are changed in time exponentially, so let us define the time
x0, for which:

N P ( T 0 ) = N / / 2 ; (9)

from the equation:
e " ^ - {[(N2° - N 1°)/2] 2 + S}" s - (N2° - N t°)/2 N,0 (10)

When small x0 both distributions result to the same expressions:
Np(x0) = N,0 N2°At (11)

Let us calculate the process of ionization of the environment when a, (3, and у -
radiation and possible (a, (3) - reactions.

Let us assume that FCM are covered by the layer of fine - dispersed graphite
dust with the size of grains about 1-3 mm. Alpha-particles escaping out from the sur-
face of the FCM stratum with the unit activity of trans-uranium products per 1 gram
of uranium of 4,37-106 Bq/cm3 FCM pierce several grains of graphite. At that due to
Coulomb scattering on the border of grains some individual atoms of carbon can be
knocked out. After a small time these atoms come to the air of the premises. The
main process defining the magnitude of mentioned molecules is Coulomb scattering of
nucleus scattering of the atoms of helium on carbon. As in course of movement the ос-
particle losses its energy, such a nucleus scattering can happen by any energy be-
tween Ea - the energy of a-particles when decay, and Emin - the energy sufficient for
knocking out the atom of carbon from the crystal lattice.

Differential cross-section for the System of Center of Mass (SCM) can be pre-
sented as follows:

dO(G) = 0.8139 • 10"26 L2 sined9/sin49/2, (12)
where V = z 2Q z

2/E 2,
z - charge of a-particle;
Qz - charge of target nucleus;
9 - a-particles scattering angle.
Integral cross-section of scattering of a-particles in angles superior to the 9 is

equal to:
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|d<D(9) = 1.6278 Ю-26 V ctg 2e/2. (13)

For a-particles of big mass it is necessary to generate a multiplier (1+m/M 2).
Relation between the angle в - in FCM and q> - angle of a recoil nucleus in Labora-
tory System of Masses (LCM):

coscp = sinB/2 (14)
For v|/ - angle scattering angle in LCM for colliding a-particle the following re-

lation exists:
cosy = (m + M cos6) / [ m2 + M2 + 2m M cos0]" 1 / 2, (15)

where:
m - mass of particle;
M - mass of target nucleus.

For m=4, M=12, 9=20°, ф=80°, quantity of у equal 15°.
So when angles 9<20° give the angles cp of scattering of recoil nucleus more

then 80°. In our case such processes are not very important as the nucleis of carbon
can come to the air only when they are scattered forward with angles (p<80°. Energy
of recoil nucleus can be defined from the following relation:

Erec = E0[2mM/(m + M) 2 ]( l-cos9) (16)
For 9=20°, Erec=0,02E0, it means that for Ea = 1 keV atom of carbon will receive

the energy E « 20 eV - enough for its escape out from a crystal lattice. Integral scat-
tering cross-section a-particles by angles 9>20° for Ea = 10 keV is 10~19 cm2, for Ea
= 1 keV it will be - 10 ~17 cm2.

Experimental data on recombination features point out that adherence of elec-
trons happened only to molecules of oxygen and water. Parameters of ionization ef-
fect due to y-radiation in the humid air are presented in the table 1:

Table 1
Gas

N2

o 2
H 2 O

Density

У

mg/cm3

0.836

0.225
0.051

Number of
molecules,

10і9 cm3

1.80

0.48
0.17

Relative
percentage

0.735

0.196

0.069

Number of pairs
of ions in 1 cm3

by dose
(R/hour)

0.426-106

0.113-106

0.04-106

Ion, atom,
molecula

e~, N, "N2

e~, СГ, O2

e", OH", H+,
H2

In table 2 the estimation of time то (the half decreating) of concentration of
electrons calculated on the basis of data from the Table 1 and formula (5) at the dif-
ferent exposure dose rates is given.

For the course of (a, p)-reaction it is necessary that the energy of a-particles
exceeded Coulomb barrier. Low energy of a-particles points out that this light nu-
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RADIOLISIS OF WATER IN SARCOPHAGUS
AT THE ACTION OF ALPHA, BETA AND GAMMA RAYS

S.I.Azarov, L.N.Vilenskaya, O.V. Korchevnaya

The paper deals with the data systematic approach on physical and chemical
processes at ionisation of environment in premises of Sarcophagus (reactor 4
at the Chernobyl Nuclear Power Plant). Interreaction of the ionizing radia-
tion of difficult structure a-, $- and y-radiation with environment arises the
ionisation process have been performed.

Since the external protective casing of the Sarcophagus reactor 4 at the
Chernobyl Nuclear Power Plant is not hermetically, it is impossible to exclude the
receipt of water into puddles. The upper estimation of average annual receipt of wa-
ter and moisture from atmosphere by rain and snow into the Sarcophagus premises,
being assessed as long ago as to the beginning of the work upon hermetization of the
roof is such:

- about 3000 m3 was received on the surface of the former reactor hall,
- 1800 m3 - on the surface of deaerating stand.
Various modifications of structure of radiolytic hydrogen sources are consid-

ered. The main radionuclides being in the puddles of Sarcophagus — a-, p- and y-
irradiators are taken into consideration. It is shown that [Hrradiators Sr-90 and Cs-
137 make the cardinal contribution into hydrogen generation.

Rated values of hydrogen yield rate depending on spent nuclear fuel and fuel
containing masses (FCM) dispersity, soluble forms of radionuclides concentrations,
ionising radiation dose rate, moisture-saturating of FCM and quality of water are
shown. The estimation of safe content of radiolytic hydrogen in Sarcophagus air as-
sumption of hermeticity degree and air-exchange divisibility.

The average values of chemical characteristics of water: solid residue 0.2
g/cm3; pH - (7.3-9.6); hardness - 0.8-2.5 mg-ekv/kg; oxydisability - 5 -10
mg(O2)/kg.

Isotope specific activity makes up [1]: Cs-137 - (3-8)10 8 Bq/1, Sr-90 - ( 4 -
9)106Bq/l, Uranium content - (6-9)10 mkg/1, Pu-239,240 - 850Bq/l.

Radiolysis of water in puddles under the action of ionizing radiation may be
accompanied by molecular hydrogen formation, which will be educed and accumu-
lated in stagnatant zones of the Sarcophagus. The probability of such process depends
upon dispersity of spent nuclear fuel and FCM, being in various structural and com-
posite forms, moisture-saturation degree of fuel - containing structures, radiation dose
rate, quality characteristic of radiolysis water, value of radioactive-chemical hydro-
gen yield (GH 2 ) . For transuranic elements Pu-238,239,240,241, for a-particles with
average energy of radiators Eo=0.021 MeV, GH2=1.7 mol/lOOeV; for p-particles of
Sr-90 and Cs-137 E0=lMeV, GH2=0.1mol/100eV; for y-radiation of Cs-137 Eo=0.662
MeV, GH2=0.3mol/100eV.
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Power density of sources of a-, p- and y-radiation was calculated by formula
[2]

Qm = qmE 0 Xu0 2 PUO2, (1)

where qm - m-isotope specific activity;
Eo - average disintegration energy;
Xuo2 - volume content of nuclear fuel in puddles;
puo2 - nuclear fuel density.
The rate of emitting hydrogen was determined by formula

WmH2 = d(H m

2 )/dt = GmH2Qra/100N, (2)
where N-Avogadro number.
Potential explosive-danger from radiolitic hydrogen depends on hydrogen

yield and air exchange rates ratio in the Sarcophagus premises as a result of natural
convection. For calculation the outlay of air for blowing off of hydrogen was used
the formula

Lm = к WmH2) (3)
where k- coefficient equal to 250.
Divisibility of air exchange was determined by formula

N = Lm/V, (4)
where V is the volume of examined premises.
An attempt of estimation as in the first approximation of the rate of hydro-

gen yielding as a result of water radiolysis in the Sarcophagus environment under the
following conditions is made in this paper:

- fuel dust is under a layer of water,
- a layer of water is covered by spent nuclear fuel cluster,
- water mass ratio of which is given is in pore space of FCM.
The quantity of fine-grained aerosolic particles (fuel dust) in the reactor pit

and under reactor premises (rooms 504/2 and 305/2), south and north premises of
former central hall and others is 10 tons [3].

The first kind of fuel dust are the fragments of irradiated nuclear fuel, con-
sisting of UO2. The initial microstructure of fuel tablets is distinctly traced in parti-
cles measuring 80-700 um. Dimensions of separate mycroblocks are varied from 2 till
7 um with density (7 — 9) g/cm 3 and relative hardness 490-510 kg/cm2.

The second kind - the particles of mixed composition, in which the main ma-
trix component are uranium oxides - (U 4O 9 and UO2) and zirconium, the ratio of
which is changed in wide range.The largest dimension of dispersed irradiated fuel
particles is (1.0 — 1.2) um. The structure of "hot" particles is different - cellular,
cavity-porous etc.
In the calculations the layer of dust 10'3m thick was studied, which is covered by wa-
ter layer 10'2m thick and surface area 1 m2. Let us suppose, that a-irradiation is ut-
terly absorbed inside fuel particles, and release energy is spent on heating of water.
Half energy of p-radiation is absorbed inside fuel particles, the second half by the
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layer of water. We neglect self-absorbing of y-radiation inside fuel particles. Let us
suppose, that nuclear fuel layer 5.102m thick and 120kg/m3 density is overflowed
with water layer 102m thick and surface area lm2. It was supported in the calcula-
tions, that the conditions of absorption of radiation energy of a flat extended source,
are realised.

Full absorption of radiation energy for a- and p-irradiators takes place
(thickness of the water layer is larger than a- and (3-particles. For y-radiation absorp-
tion depends on thickness of the water layer. It was supported, that dose rate of y-
irradiators was about 5-1013eV/(g s).

The calculation of hydrogen generation rate was carried out for water and
moisture being in cracks of FCM, quantity of which is one ton.

Water with oxydisability 2 mg/1 - 10% contains admixtures of organic com-
pounds - oil and surface active substances - 1%.. Let us suppose that absorption of ra-
diation by water depends on nature of radiation: a-irradiators are regarded as surface
irradiators and full absorbtion of energy occurs in the layer of water and FCM, equal
to a-particle run.Let us consider, that absorbed by water energy which is in propor-
tion to electronic (or mass) ratio of water in FCM, is conditioned by influence only
(3- and y-radiation. The results of calculation of hydrogen generation rate from pud-
dles in the Sarcophagus under given initial data are shown in the table.

Table

Fuel dust

Spent nuclear
fuel

Fuel-containing
masses

Specific activity, Bq/kg
qa

3.65 103

6.32 103

5.22 102

qp

4.28 103

8.31 103

7.93 102

qv

0.36 106

0.42 106

0.21 105

WH2 , m3 /h

1.24 10"4

5.53 10"4

0.98 10'3

Preliminary calculative estimations on every premises of Sarcophagus, in
which fuel dust, nuclear fuel or FCM are found, showed according formulas (1-4),
that there is no potential explosive danger, e.i. divisibility of air exchange is more
than 0.01.

For securing explosive safety in Sarcophagus premises, volume of which is
100m3, containing 10 tons FCM, when hydrogen concentration is below 0.04% (by
volume) it is enough divisibility of volume of gas phase only 103 h1.

But it should be noted that by a conservative approach it is impossible to ex-
clude the probability of "volley" formation of radioactive hydrogen by getting into
Sarcophagus of water in quantity.

168



UA9900795

THE FEATURES OF THE INFLUENCE OF NEUTRON IRRADIATION
ON GRAPHITE AT DIFFERENT TEMPERATURES

S.l.Azarov, V.A.Pshenichyi ,O.V.Korchevnaya

Graphite is the structure with strong longitudinal bounds between single
atoms, constituting an unified plane, and weak bonds between planes. Since all
other crystal carbon structures have more weak potential binoling energy than
graphite, it becomes clear that damage of crystal structure of graphite very
much depends upon temperature. Below let us briefly dwell on features of the
temperature influence on irradiation of graphites in neutron fields.

At high-temperature irradiation of graphite by neutrons (1000K) inter-
plane strengthening of bonds occurs - volume of crystal cells decreases, dimen-
sions of pattern decrease too. It is possible to tell that changing of crystallite
structure of graphite develops in direction of diamond structure (cross-linkage
is strengthened) and pattern for all this becomes shorter. Thus for pyrographite
the parameter of interplane distance in graphite structure С is changed 4-4,5
times.

There are a quite different picture at low-temperature irradiation (570-600
K). At first the strengthening (structure improvement) of graphite occurs so-
called withdrawal of technological mycro-stresses ( Д С / С = —0,62%, fluence
3 • 1019 h/cm 3 ), and then its increasing to C / C = +0,68% at fluences 2 •
1020h/cm2 with further increasing.

At some more low temperatures (340-360°K) of neutrons irradiation the
phase of structure strengthening of pyrographite is practically absent and at
fluence 1020 n/cm 2 gradual increasing A C/C to 40-55%. The last shows that
more friable graphite structure with interplane distance 3,41 • 1,2 = 4,lA ap-
pears. This structure is connected with introduction of atoms into interplane
distance what results that repulsion in Van-der-Vaals potential becomes less
sharp than 1/r2 (see Fig.l) and just because the structure 2 exists during sig-
nificant time.

Let us examine radiation effects at irradiation of graphite at low (70-100
°С) - A, middle (400-450° О - В and high (750° C) - D temperatures.

Case A. As fluency growth the concentrations of vacancies and decom-
posed atoms accumulate; they associate in not great clusters both themselves
and each other (annihilation of vacancy and discomposed atom). In last case
veigner energy releases - 6 Kkal/mol. The elevating of temperature at which
the mobility of discomposed atoms rises, can initiate this process.
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The heating up of graphite is the total of this, that in its turn raises the
probability of this process some more at the expense of greater mobility of va-
cancies, but at availability of the proper cooling this process achieves the equi-
librium. After closing down of neutron irradiation the significant part of stored
radiation energy remains not removed, what is possible to do by high-
temperature appealing.

At fluences: 1021n/cm2 vacancies begin to associate just as discomposed
atoms; in spite of all this the swelling of graphite ceases. This moment corre-
sponds the highest concentration of isolated defects. If such media undergoes to
volume compression, the process of simultaneous "flapping off" of vacancies
and discomposed atoms becomes possible (mycroexplosion- Viegner effect).
Obtained compaction wave can provoke similar processes in other sites.

A mycroeffect of these processes depends on concentration of defects for
given fluence. The calculation of concentration requires concrete irradiation
conditions. Released in appearance of photons energy results in strong swing-
ing of atoms in basis which are synchronized by the duration of mycroexplo-
sion. Therefore synchronic oscillation of a whole group of atoms in chain is
probable. The availability of pores and breaks at irradiation results that
boundary to pores carbon atoms receive the energy enough for tearing off this
atoms from the lattice. The investigations shows that at low temperatures of
graphite irradiation clusters measuring to 40A can appear in interplane volume
and it means, that released energy is 6 kkal/mol • 40A/l,4A=0,3ev • 30=9ev.

The participation in this process of several thousands of elementary
"flapping off" of vacancies and discomposed atoms is dissynonimous (through
possible), but if such process occurs then emitting into the cavity carbon atom
can acquire the energy 30-40ev; this process and p-radiation can result in ioni-
zation of carbon atom itself or disintegration and ionization molecules of a gas
being in a pore. The presence of ions in a pore strongly increases (at several
orders) graphite burning; if gases in a pore are oxygen and water vapor such
burning begins already at the temperature 70eC. Released by burning energy in
reaction is: 2C+O2=2CO+53kkal 10 times more than by "slapping off" of 1
more of vacancies and disintegrated atom and can serves by new energetic
source for "burning" of water according reaction:CO+H2O->CO2+H2+10kkaL
This reaction is one of possible ways of forming and saturation of graphite by
hydrogen.

Let us mention one more way of forming hydrogen in graphite. If for de-
creasing of graphite burning nitrogen is used, then prolonged irradiation of it
can result in significant yielding of hydrogen: 14N+n=14C+p+656kev with cross-
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section for tn-neiitrons l,8barh. Radioactive nucleus 14C (155 kev - disintegra-
tion) have decay period 5730 years therefore it may be considered in this task
as a stable and undistinguishing one from surrounding carbon atoms. To what
the presence of significant hydrogen concentrations in graphite can results in -
it needs researches or even calculations.
Case В and D. These cases correspond to high power channel-type reactor.

The highest temperatures and neutron fluxes in graphite are in the center
of fuel assemblies and let us assume them equal to 750єС and 3 •
1013n/(cm2-sec) - case D. On the butt-ends of graphite moderators corre-
spondingly 450° С and 3 • 1012n/(cm2-sec) - case B.

Fluences daring 100 • 24hs during 500 • 24hs

Case В 2,6 • 1019n/cm2 1,3 • 1020n/cm2

Case D 2,6 • 1020n/cm2 1,3 • 1021n/cm2

The behavior of graphite in such conditions of irradiation is semilar: com-
pacting of graphite structures byfluences to 103m/cm3, excluding case B: by
fluences (3-̂ -5) • 1021n/cm2 small swelling is observed.

In these temperature conditions and as well as in conditions of heightened
y-radiation under contiguity with air and water the group of reaction oc-
curs: C+O2=CO2+94kkal.We would remind that under prolonged neutron irra-
diation the reaction 14N(n,p) is also the source of the accumulation of hydrogen
in graphite.

Viegner effect is possible only in a small range of fluences of case B, when
insignificant swelling of graphite occurs, but the stored energy for all this is
unimportant, so that Viegner energy doesn't influence significantly on the total
energetic balance.

But if during reactor operation there are regions where the graphite tem-
peratures are below 300°C then it is necessary to take into account Viegner en-
ergy in safe operation. Leaking of the graphite sheathing as a rule results in
lowering of graphite temperature, and there is a possibility, that irradiation in
case В passes to case A.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДРЕЙФОВОЇ КРЕМНІЙ - ЛІТІЄВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

ТА РОЗРОБКА ДЕТЕКТОРІВ З ВЕЛИКОЮ ТОВЩИНОЮ ЧУТЛИВОЇ

ОБЛАСТІ ДЛЯ БЕТА - СПЕКТРОМЕТРІЇ

П.Г. Литовченко, Л.І. Барабаш, СП. Батюта, М.М. Бондар,

В. К. Дубовий, Т.І. Кібкало, М. М. Колычев, В.Ф. Ластовецький,

О.П. Литовченко, Є.О.Музалевський, Л.А. Полівцев

The improvement of lithium - drifted silicon technology has been carrying out

for producing of semiconductor detectors with sensitive region more than 3mm.

Surface - barrier Si(Li) detectors were testing by p - sources of 137Cs and

^Sr + ^Y and the sensitivity was about 13%.

В теперішній час дуже актуальним для України є визначення типу і

вмісту |3- активних радіонуклідів у зразках, забруднених внаслідок аварії на

Чорнобильській АЕС, тому що вони разом з у- випромінювачами дають най-

більший вклад у дозову нагрузку.

Для виділення окремих (3- випромінюючих радіонуклідів потрібні

детектори з високою енергетичною роздільною здатністю та значною

товщиною чутливої області, достатньою для повного пробігу |3-частинок.

Найбільш придатними для цієї мети являються напівпровідникові кремнієві

детектори з товщиною чутливої області більше Змм. Для виготовлення таких

детекторів потрібний надзвичайно високоомний кремній майже з власною

провідністю.

Існує декілька методів одержання високоомного кремнію. Кожен з них

має свої переваги та недоліки. Загальновизнаний метод металургійного

одержання високоомного Si базується на використанні чистого по домішці

бор вихідного полікристалічного кремнію (5-1012см'3) та легуванні його при

добавленні в розплав домішки фосфору з наступною багаторазовою зонною

плавкою. Такий шлях пов'язаний з тим, що бор має «1 коефіцієнт сегрегації,

тобто його розчинність у твердому та розплавленому кремнії приблизно

однакова, і витіснити його розплав неможливо. Але й фосфор не лише

сегрегує, але й випаровується з розплаву з високою швидкістю. Тому

контрольовано отримати матеріал з наперед заданим р неможливо. Величини

р досягають 10—15 Ком-см при значних неоднорідностях.

Значну частину цих проблем знімає метод нейтронно-трансмутаційного

легування, який дозволяє отримати матеріал з заданим значенням р, але й
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він не вільний від недоліків. При високій стабільності параметрів НЛК є ряд

проблем, пов'язаних з термовідпалом радіаційних дефектів та впливом

структурно-домішкових комплексів на час життя неосновних носіїв заряду.

З метою збільшення розмірів чутливої області кремнійових детекторів

нами використовувався метод дрейфу іонів літію в електричному полі р-п

переходу із зворотньою напругою. Літій створює у кремнії мілкий

нерекомбінаційний донорний центр з енергією іонізації 0,033еВ. Маючи

малий розмір (0,6А) та займаючи положення у міжвузлових станах, іон

літію має порівняно великий коефіцієнт дифузії та відносно легко

розчиняється у Si при невисоких температурах.

Метод компенсації кремнію р-типу провідності за допомогою дрейфу

іонів літію дозволяє збільшити питомий опір напівпровідника до значень, що

наближаються до величини питомого опору кремнію з власною провідністю.

За допомогою 4-зондового методу проведені дослідження розподілу

питомого опору в зразках, які були відрізані від декількох зливків

високоомного кремнію, одержаного методом безтигельної зонної плавки.

Типові концентрації залишкових домішок кисню, вуглецю, бору та фосфору

складають (1-9)-1015, (І-З)-ІО16, (5-9) Ю1 2, та (1-3) -1012 см"3 відповідно.

Були відібрані зливки кремнію діаметром від 22 до 26 мм з питомим

опором від 2000 до 5000 Ом-см та проведені виміри часу життя неосновних

носіїв заряду та його однорідності на шайбах кремнію. Відібрані шайби з

однорідністю питомого опору ~10—15% та однорідністю часу життя -20% і

його величиною більше ніж 500 мксек.

Головними технологічними операціями при виготовленні літій-дрей-

фових кремнієвих детекторів являються дифузія літію та дрейф іонів літію.

Дифузія проводилась у вакуумній установці із слою літію, який був

нанесений на поверхню кремнійової пластини методом термічного напилення

з одночасним підігріванням пластини до необхідної температури.

Відпрацьовувались режими дифузії літію у зразки кремнію для

створення стабільних п+-р переходів на глибині від 100 до 700 мкм (темпера-

тура дифузії 300-350°С, час дифузії від 10 до 60 хвилин). Так, для

створення товщини дифузійного шару літію в 300 мкм при температурі

дифузії 350 °С необхідно ЗО хвилин.

Після проведення дифузії у кристалі створюється п-р перехід. Для

проведення процесу дрейфу іонів літію до n-р переходу підключається

зворотна напруга та забезпечується підвищена температура.
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Під впливом електричного поля іони літію переміщуються в р-область

структури, компенсуючи при цьому початкову акцепторну домішку, що

приводить до створення компенсованої області з питомим опором, близьким

до власного.

Існує декілька методів проведення дрейфу іонів Li, які відрізняються

характером зміни основних параметрів процесу дрейфу: температури,

зворотньої напруги, рівня зворотнього струму. Наприклад, дрейф можливо

вести в умовах постійної або поступово знижуваної температури, постійної

зворотньої напруги або постійної розсіюваної потужності.

Заключним етапом дрейфу є проведення вирівнюючого, так званого,

clean up дрейфу, при цьому знижується температура та підвищується

напруга. Зворотній струм на зразках знижується.

На базі р-i-n діодів, в яких завершився процес дрейфу літію, виготов-

ляються детектори: знімається шліфуванням шар кремнію товщиною 200-

ЗООмкм з сторони, протилежній n-р переходу; на цій поверхні електро-

хімічним методом висаджується мідь, яка дає можливість оцінити глибину

дрейфу. Далі зразки проходять операції шліфовки (до М7), обезжирювання

та хімічного травлення в розчині кислот. На протравлені зразки

напилюються в вакуумній установці при високому вакуумі золоті контакти

для створення поверхнево-бар'єрної структури. Готові детектори монтуються

в корпуса з мікророз'ємами для виводу корисного сигналу. Знімаються

вольт-амперні характеристики, вольт-ємнісні характеристики та оцінюється

енергетична роздільна здатність при опроміненні детектора а- і р-джерелами.

Зворотній струм детекторів має генераційно-рекомбінаційний характер, при

цьому детектори можуть працювати при високих напруженостях

електричного поля.

Виміри вольт- фарадних характе-

ристик детекторів показали, що вже при

малих напругах декілька вольт має місце

повне збіднення носіями всієї товщини

чутливої області (до Змм) детектора.

Одержана енергетична роздільна

здатність ЗбкеВ при Е а =5,8 Мев.

На рисі представлений спектр р- випро-

мінювання Cs, знятий за допомогою
Рисі
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Рис.2

детектора № 22 (W = 2,9мм) на р-джерелі 137Cs активністю ІООкБк. Поряд з

спадаючим неперервним р- спектром чітко виділяється пік, пов'язаний з

р-частинками 137Cs з Ер « бООкеВ.

На рис. 2 представлений спектр

р-випромінювання 90Sr активністю 3,7кБк,

знятий за допомогою детектора № 22 з

товщиною чутливої області 2,9мм при

зворотній напрузі 300В. Легко бачити

виділення широкого піку, пов'язаного з

випромінюванням 90Y з Ер = 2,260МеВ.

Розрахована ефективність Si (Li) детек-

торів складає 13%.

Висновки

1. Проведено відбір якісного вихідного кремнію р- типу, необхідного для

компенсації акцепторних домішок методом дрейфу іонів літію. Для цього

потрібний монокристалічний кремній р- типу з питомим опором

(2-3)-103Ом-см та часом життя ннз більше 500мкс з концентрацією кисню

менше ніж 1016см"3.

2. Відпрацьовані режими дифузії літію в кремнії для створення стабільних

п+-р переходів з глибиною від 100 до 700мкм (температура дифузії 350°С,

час дифузії від 10 до 60 хвилин).

3. Випробувані планарна та "шляпна" конфігурації р-i-n структур з метою

одержання низьких зворотних струмів.

4. Розроблена технологія дрейфу іонів літію для отримання детекторів з

однорідною і- областю товщиною більше 2,5 мм.

5. По розробленій технології виготовлена експериментальна партія

детекторів р- випромінювання. Енергетична роздільна здатність цих

детекторів, тестованих на а- джерелах, складає менше 1% при Е а -

5,8МеВ.

6. Отримані спектри р- випромінювання, зняті за допомогою виготовлених

детекторів, на р- джерелах 137Cs і 90Sr, що мають активність ІООкБк та

3,7кБк відповідно. Ефективність детекторів 13%.
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SEMICONDUCTOR DETECTORS FOR MEASUREMENT OF THE

NEUTRON FLUX IN WIDE ENERGY RANGE

P.G Litovchenko, R.L. Moss1, F. Stecher-Rasmussen2, K. Appelman2, L.I. Barabash,

V.I. Khivrich, T.I. Kibkalo, V.F. Lastovetsky, A.P. Litovchenko, W. Wahl3.

Semiconductor silicon detectors with ^ U converters and plastic.converters and

neutron dosimeters with p- і -n structure were used for measurement of-the neutron

flux in wide energy range from, thermal to fast jieutrons.

Registered by a Si-detector fission fragment from 233U nuclei after the fission

process caused by a capture of a neutron have energy (about 70 MeV) and therefore

signals from fission fragments may be separated with good reliability from other ones,

caused by y-rays and a- particles. These advantages of Si-235U sensors are useful for

their use in BNCT methods.

Semiconductor detectors with area lcm2 with 235U converter allowed to

measure neutron flux in energy range from thermal to epithermal neutrons. The

detector efficiency was 5,5-Ю"4 imp/n for thermal neutrons and l,82xl0"3imp/n-cm2

for average neutron energy 10,4 KeV.

The possibility of fast neutron dosimeters made on p-i-n diodes base have been

shown earlier(l).The principle of detection is based on the creation of radiation

defects in semiconductors under influence of fast neutrons, which change the

electrical parameters (the diode voltage drop increase for the fixed current). It is

known that the minimum energy of neutron to displace atoms in silicon crystals (Si)

is equal to ~ 200 eV. Because of that there were all reasons to test the worked out by

us the p-i-n diodes under irradiation in the epithermal neutron range. At the

beginning of investigation our international colleagues and we have made the detail

analysis of all available dates, such as the Kerma damage and the total Kerma for

silicon (2). The results of experimental verification for the monoenergetic neutrons in

energy range from 90 keV to 900 keV obtained in work (2). As evidenced from these

data, that, in spite of the complicated view of the Kerma damage dependence, a good

coincidence between the experimental results and theoretical calculation of Kerma by

Monte Karlo method was obtained.

1JRC, Institute for Advanced Materials, Petten, The Netherlands.
2 The Netherlands Energy Research Foundation, ECN.
3 GSF, Institute of Radiation Protection, Germany.
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Presence of some hollow in the neutron energy range from 100 eV to 300 eV

partly makes difficulties to use the p-i-n diodes as a tissue-equivalent sensors in

practically used range of epithermal neutrons. There is an doubtless interest exists to

test the offered by us semiconductor sensors intended for measurements of summery

tissue dose from the extremely implicated spectrum of High Flux Reactor channel

HBII, which was used in BNCT (3).

From these data, the fast neutrons 0 1 0 keV) make considerable and

undesirable contribution the damage Kerma. The questions arise whether our tests are

correct. In our work (4) it was shown that p-i-n diodes which were calibrated to the

known energy can be used to determine the tissue dose, received from neutron of

unknown energy. Proceeding from this fact we were able to determine the sensitivity

of our sensors under energy of 24 keV (channel HB 12). Average sensitivity was

1,4 mV/cGy. Being calibrated in channel HB 12, sensors were irradiated in channel

HB11. Our sensors give the tissue dose of neutrons as much as (276 ±16) cGy/h.

According to the HB11 channel technical characteristics in this channel

besides neutrons the у - irradiation presents as well with the intensity of 120 cGy/h.

As the coefficient of discrimination for our neutron sensors in relation to the

y- irradiation is - 103 (1), then the determined above tissue dose entirely relates to

the neutron spectrum of channel HB 11.

Proceeding from the HB11 technical characteristics one may appreciate the

share of fast and epithermal neutrons into tissue Kerma. The contribution of dose due

to neutrons with energy of E > 10 keV in the total dose is about 60%.

To measure the neutron flux the silicon barrier-surface detectors with an

attached 2 3 5U converter has been used. The converter as ^ U oxide-protoxide being

enriched up to 99,92% with the thickness of 150 uk, mass 1 mg and a- activity of

81 Bq was fabricated on AL- sublayer. The intensity of thermal neutron flux at the

channel HB7 was determined by activation of Au target with diameter lcm

(5,8636.106n/cm2s.).

Fig. 1 The fission fragment spectrum

obtained with the semiconductor detector

under the thermal neutron irradiation at the

horizontal channel HB7 with Bi filter.

The summary impulse number from 90 to

1024 channels is equal 1936982 imp/10 min.
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N=3,23-103imp/cm2s. The detector sensitivity: K==3,23-103/5,8636-106=5,5-10"4imp/n.

Measurements at HB11 channel (Neff=10,4 keV) were carrying out. The

diaphragm with diameter 15mm decreases the beam flux in 100 times. However, in

the thermal neutron range , the installed diaphragm suppresses the thermal neutron

flux much more then in 100 times. Under this circumstances one may neglects with

the thermal neutrons contribution into the detector response.

We have used detector N7 with the attached 2 3 5U converter. Spectrum of fis-

sion fragments and alpha - particles under irradiation of detector by the neutron

beam HB 11 without filter are given in Figure 2.

"f Fig. % Spectrum of fission frag-

j ments under irradiation of detector

by the neutron beam HB11.

One may see that a - radiation of
235U converter gives the impulses in

the range of 42-90 channels and

gives ~ 1110 imp per 10 min, while

the fission fragments give

3610 imp/10 min in range of 90-

1024 channels. Since the peak of

a- particles is placed in low energy

part of spectrum we may ignore their

contribution in the common number of impulses, taking into account the impulses in

range of 90-1024 channels. The sensitivity of detector: К = 1,82-Ю"5 imp/n.

Thus, we can come to the conclusion that the contribution into the detector

signal from the thermal neutron is negligible. We confirm that the elaborated by us

the semiconductor detectors with converter has got the linear dependence of the

signal value as a function of intensity of thermal and epithermal neutron fluxes. Such

semiconductor detectors can be applied for measuring the intensity of thermal and

epithermal neutrons under the condition that the neutron beams have to be col-

limated. These detectors may be used for the purposes of BNCT in the on-line mode.

Surface - barrier detectors with thickness 800 um and sensitive area 24 cm2

were used as proton-recoil neutron spectrometer for measurement of fast neutron flux

with energy till :0 MeV. As the converter PMMA - plastic plate with depth 1,5 mm

was used. Spectrum of recoil protons from a hydrogenous radiator bombarded with

10*
512 ШЛ

Channel, number
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neutrons in range 5MeV -10 MeV was obtained at various bias. It was shown that
efficiency of the detector increased at high bias (400V). Calculated efficiency this
detector with converter is equal to 3,19-10'3imp/n.

These semiconductor detectors with different converters may be used for
measurement of neutron flux in wide energy range in the on-line mode.

Conclusions
A use of p-i-n diodes made on the base of high purity silicon for registration of

thermal and epithermal neutrons with the coefficient of y- ray discrimination 103 is
demonstrated. A good agreement of experimental data with theoretical calculation of
the damage Kerma for silicon has been shown..

It is shown that p-i-n diodes may serve as tissue-equivalent dosimeters in the
neutron energy range from 300 eV to 30 keV.

The tissue neutron dose rate for the spectrum of HB11 channel of the HF
reactor amounts about 276 cGy/h, where the fast neutron part is nearly 60%.

The possibility of neutron flux monitoring by means of silicon surface-barrier
detectors with ^ U converter at the detector sensitivity for thermal neutrons
5,5-10"4imp/n and for epithermal neutrons (HB11 neutron spectrum) l,82-10"5imp/n
is shown.
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GaAs - детектор для у - дозиметрии.

Е.Ю. Брайловский, П.Е. Бердниченко, СВ. Бердниченко, Н.С. Болтовец,

В.И. Куц, А,А. Шведов

В работе [1] нами была показана перспективность использования GaAs -

детекторов для регистрации ионизирующих излучений. В настоящем сообщении,

которое является продолжением работы [1], приведены результаты по

совершенствованию технологии изготовления GaAs - детекторов и применению их

для дозиметрии у - излучения в широком диапазоне доз.

Чувствительным элементом детектора является планарный диод Шоттки с

площадью входного окна 1x1, 3x3 и 10x10 мм2 на основе полуизолирующего

не легированного GaAs. Характеристики исходного GaAs, технология нанесения

контактов и конструкция приведены в [1]. Параметры обратной ветви вольт-

амперной характеристики стабилизировались применением полевых обкладок,

представляющих собой МДП - структуру, включенную по периметру барьера

Шоттки. Полевая обкладка обеспечивает создание условий для контролируемого

лавинного пробоя структуры и исключает появление низковольтных

микроплазм.При подаче обратного напряжения на диодную структуру обеднение

носителями происходит как в барьере Шоттки, так и в МДП - структуре (рис.1).

Плотность генерационного тока при обратном напряжении расчитывается по

формуле [2]:

1ген.= enjW/то,

где iij - концентрация свободных носителей заряда, W - толщина области

пространственного заряда при заданном смещении, to - время жизни носителей.

Для обычного в GaAs значения то = 10~8 сек, 1ген = 10"7А/см2 при комнатной

температуре. При наличии структурных несовершенств и глубоких центров

значение 1015р. существенно увеличивается. Для уменьшения 10<зр. применена

радиационно-термическая обработка с использованием у - облучения б 0Со и

последующего термического отжига при Т= 200°С, предложенная нами ранее для

аналогичных приборных структур [3]. Удобство такой обработки заключается в

том, что она проводится на заключительном технологическом этапе на

корпусированных приборах. На рис. 2 видно существенное уменьшение 1Обр после
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у - облучения и отжига. Улучшение характеристик достигается вследствие

процессов радиационно - стимулированного упорядочения [3].

Возможности изготовленных нами GaAs - детекторов по регистрации

низкоэнергетического у - излучения показана на рис. 3, на котором приведен

спектр, полученный при облучении от у - источника ОСГИ 2 4 1 Ат. Для

поглощения сс-частиц ставился экран толщиной 1,5 мм из А1. Из спектра на рис. 3

видно, что у -линия Е = 59,6 кэВ четко разрешается и надежно регистрируемая

энергия, отделяемая от уровня шумов, составляет = 30 кэВ.

Чувствительность GaAs - детектора с площадью 10x10 мм2 к у - излучению

различной энергии приведена в таблице 1.

Таблица 1.

Истчник

у-из лучения
2 4 1 Ат

«7Cs
6 0Со

Энергия у-фотонов

кэВ

59,6

662

1025

Чувствительность

импульс /10(1 Р

1,0-1,3-Ю4

5^-6.102

4Н-5.102

Как видно из таблицы 1, чувствительность детектора резко возрастает при

малых энергиях у - фотонов, что согласуется с энергетической зависимостью

поглощения у - излучения.

Одной из важных для дозиметра характеристик является зависимость

детектора от мощности дозы у - излучения. Такая зависимость исследована для

наиболее актуального у - излучения от источника 1 3 7Cs в широком диапазоне

значений мощности дозы. Результаты, представленные на рис. 4, получены при

следующих экспериментальных условиях: площадь входного окна детектора

Іхімм2, температура 16°С, время экспозиции при каждом измерении 30 сек.,

смещение - 60 В, значение в каждой точке усреднено по трем измерениям. Как

видно (рис.4), полученная зависимость линейна вплоть до максимально

достижимых на установке "ИНТЕР" значений = 150 Р/час. Это не удивительно,

так как время собирания заряда для GaAs - детектора составляет s 5 не. и

зависимость чувствительности от мощности дозы в первую очередь будет связана с

временными параметрами предусилителя.
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Карьер Шоттки
Нолевая обкладка

Рис. 1. Конструкция детектора

ядерных излучений.
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Измерения температурной зависимости 10<5Р. проводились при различном

смещении от 0 до -250 В. Получено, что величина 1Обр возрастает с температурой

экспоненциально с энергией активации ~ 0,8 эВ, что согласуется с глубиной

залегания основного компенсирующенго уровня EL2 в используемом

полуизолирующем GaAs [4]. Такая сильная зависимость величины 10<5р. от

температуры ограничивает рабочий диапазон температурой +45°С. При

температуре -50° С чувствительность GaAs детектора уменьшается на = 20% по

сравнению с комнатной температурой, несмотря на резкое уменьшение шумов. Это

обусловлено уменьшением эффективного объема детектора в силу перезарядки

глубоких центров в GaAs.

Проведенные испытания на радиационную стойкость GaAs - детекторов по

отношению к у- излучению 6°Со показали, что при дозах до 20 Мрад не

наблюдается существенных изменений их характеристик. По чувствительности к

у - излучению 1 3 7Cs детекторы на основе GaAs близки к описанным в [5] CdTe -

детекторам, однако превосходят их в быстродействии и радиационной стойкости.

Таким образом, полученные результаты показывают возможность

использования GaAs - детекторов для дозиметрии у - излучения в широком

диапазоне мощности дозы 10-Ю9 (аР/час.
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ 24 ГеУ ПРОТОНАМИ НА

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКООМНОГО

КРЕМНИЯ N - ТИПА.

А.П. Долголенко, П.Г. Литовченко, А.П. Литовченко

Образцы n-Si с удельным сопротивлением «2,5103омсм, выращенные

методом FZ и OFZ/G с О2-обогащением исследованы до и после облучения

протонами с энергией 24 ГеУ до флюенса «1014рсм'2. Концентрация

электронов изменяется не только за счет введения дивакансии и Е- центров ,

но и кластеров дефектов, окруженных областями пространственного заряда.

При дозе порядка «81012рсм"2 положение уровня Ферми в кластерах и

проводящей матрице выравнивается, принимая значение

(Ec-0,5)eV в кислородном и (Ec-0,53)eV в бескислородном n-Si. Фактор

жесткости 0,5 для 24 ГеУ протонов по отношению к 1 Mev нейтронам

позволяет определить зависимость скорости удаления носителей от дозы

облучения в проводящей матрице n-Si. При этом необходимо учитывать

заселенность каждого радиационного дефекта с дозой облучения и

количество электронов, которые удаляет дефект.

Известно, что быстрые нейтроны создают в кремнии кластеры дефектов

со среднестатистическим радиусом [1]:

R = 54,31g(En(KeV)/20) (1)

При высоких энергиях протонные и нейтронные нарушения грубо

отделены Кулоновским вкладом рассеянных протонов [2]. Это различие

получается очень малым по сравнению с ядерным взаимодействием при

высоких энергиях ядерных частиц. Поэтому 24 ГеУ протоны создают,

согласно (1), кластеры с средним радиусом ЗЗОА. В кремнии кластеры

дефектов не являются идеальными диэлектриками в проводящей матрице,

а обладают заметной проводимостью. Расчет эффективной концентрации

носителей [3] после дозы облучения Ф дает сечение введения кластеров

дефектов Е=5'10'3см'1. На рис.1 представлена дозовая зависимость

эффективной концентрации носителей в кислородных и бескислородных

образцах п - Si в модельном приближении Госсика. Вычисления показали,

что после дозы облучения ~6,81013рсм"2 в бескислородном кремнии и
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~1,11014рсм'2 в кислородном кремнии концентрация дырок становится боль-

ше концентрации электронов.

что вНа рис.1 видно,

интервале доз (1013-1014) кон-

центрация носителей не зави-

сит от дозы облучения, что на

наш взгляд связано с

перезарядкой кластеров де-

фектов. После дозы облучения

~8 1012рсм"2 вновь создаваемые

дивакансии отдают свои

заряды (дырки), которые тут

же будут захвачены в

кластеры. В электрическом

10'

1 0 l J

n-Si,FZ

n-S,OFZ

-Theory

ю"

Рис.1

Ф,р*см2

поле Si-детекторов ядерных частиц такая перезарядка может происходить

при меньших дозах облучения. При этом концентрация дырок будет

превышать концентрацию электронов за счет поляризации кластеров в

сильном электрическом поле [4].

На рис.2,3 представлены температурные зависимости эффективной

концентрации носителей в

кислородных и бескислородных

образцах n-Si после различных доз

облучения 24 FeV протонами. Мы

наблюдаем уровни Ес-0,47; Ес-0,43;

Ес-0,49. В кислородном n-Si

концентрация носителей после дозы

облучения ~б,2і012рсм"2 и выше

наблюдается наклон (Ec-0,45)eV. В то

же время после дозы облучения

5,8861012рсм'2, когда положение Рис.2

уровня Ферми при комнатной температуре равно (Ес-0,477) eV, мы не

наблюдаем не только уровень (Ес-0,47), которого в кислородном кремнии не

должно быть, но и уровня (Ес-0,45). Наблюдается уровень (Ес-0,43) eV,

который принадлежит дивакансии. В бескислородном n-Si после дозы
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облучения 5,581012рсм"2 при

положении уровня Ферми при

комнатной температуре (Ес-0,477)

eV, мы наблюдаем уровень

(Ec-0,47)eV, который, как

известно, принадлежит Е- центру.

Такая ситуация была рассмотрена

В. Л. Винецким [5], который

показал, что когда концентрация

носителей в зоне проводимости

приближенно равна концентрации

нижнего уровня, то наблюдается наклон равный полусумме энергий уровней.

Расчет показал, что скорость введения дефектов с уровнем (Ec-0,49)eV

равна v= 0,16см'1, что раньше приписывалось многовакансионному дефекту

(Ес-0,45) при v= 0,2 см'1.

На наш взгляд, именно акцепторный уровень (Ес-0,49) eV вместе с

донорным уровнем дивакансии (Ev+0,2) eV ответственен за предельное

положение (Ev+0,39)eV, которое наблюдалось авторами [б] при длительном

у- облучении высокоомных образцов п- и р- Si. Так как вероятность

непосредственно у-лучам ^Со создавать дивакансии мала, то в основном при

у-облучении дивакансии вводятся путем объединения вакансий. Поэтому

наблюдаемый уровень (Ес-0,49), по-видимому, принадлежит

тривакансионному дефекту.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ОТЖИГА

РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В НЕЙТРОННО-ОБЛУЧЕННОМ

АНТИМОНИДЕ ИНДИЯ С АНОМАЛЬНЫМИ МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫМИ

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Г.А.Вихлий, А.Я.Карпенко, П.Г.Литовченко

Отдел радиационной физики

В работе приводятся результаты исследований (магнетосопротивление, дозные зависимости и
данные изохронного отжига по проводимости, концентрации и подвижности носителей заряда),
дополняющие сведения об облученных нейтронами (Ecpw,Hee~6M3B) кристаллах p-InSb с
аномальными магниторезистивными характеристиками, описанными нами ранее III. Делается
попытка объяснить полученные результаты.

Настоящая работа продолжает начатое в /1/ исследование облученных быстрыми нейтронами

кристаллов p-InSb с магниторезистивными характеристиками нетривиального вида. Серия

образцов с исходной концентрацией примесей 5.2 1015 см"3 при 78К была облучена

нейтронами из реакции 9Ве (d, n) под углом 0° при энергии дейтронов 13.6 МэВ. Средняя

энергия нейтронов ~6 МэВ, максимальный флюэнс F~5 1016 см"2, температура образцов при

облучении ~300 К. В процессе облучения и последующего отжига измерялись проводимость (У,

концентрация р и подвижность носителей заряда (RHCF) при 78 и 4.2К, а также продольное и

поперечное магнетосопротивление (МС) при 4.2 К в полях до 6Т. Изохронный отжиг образцов

после облучения проводился в вакууме ~1 10"3 мм рт.ст. по 30 минут при температурах от 100

20 і г 1 1 j 1 1 і ю до 400°С через 30°. Обнаруженная

особенность МС подобна гистерезису

R(H) и заключается в том, что при

выведении магнитного поля

сопротивление образца R уменьшается

быстрее, чем при его введении. На Рис. 1

О
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Рис.1

РҐ
приведены графики продольных и

поперечных МС после облучения

флюэнсом F=1.5 1016см"2 и отжига при

температуре 180°С. Верхняя замкнутая пара кривых - поперечное МС. Нижняя замкнутая пара

кривых - продольное МС. Каждая замкнутая пара состоит из кривой МС, соответствующей
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обычному МС при введении поля, -верхняя кривая, и кривой "гистерезиса", расположенной

ниже кривой МС. Нижняя кривая возникает при выведении магнитного поля и при этом

смещается вниз: тому же, что и при введении магнитному полю соответствует теперь меньшее

значение МС. Однако при уменьшении поля до 0 величина МС обратной ветви совпадает с

значением МС при Н=0 прямой ветви. Такой ход кривой МС условно назван нами в /1/

"отрицательным гистерезисом" -(ОГ). На Рис. 1 показан пример возможных форм кривых ОГ в

магнитных полях 2, 4 и 5 Т (верхняя замкнутая пара кривых). Сразу после облучения и до тем-

пературы отжига 150°С ОГ наблюдать не удалось - образцы сильно шумели. По мере отжига

кривые МС и ОГ сближаются и после отжига при температурах выше 240°С явление ОГ не

наблюдается. Остановка вывода магнитного поля деформирует кривую ОГ, см. Рис.1, область,

выделенная кругом: в точке остановки магнитного поля происходит смещение кривой ОГ

вверх, приближая ее к кривой обычного МС. Скорость деформации неравномерна: вначале

скорость больше, в конце -меньше. При этом в точке остановки поля наблюдается увеличение

сопротивления образца примерно на 5%.

В, Re]

"так
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5.0x102

1x1016 2x1016 3x1016 4x1016 5x1016

F,cm*

Рис.2 Рис.3

Характер изменения проводимости а, концентрации р и подвижности носителей заряда

в образцах при наборе флюэнса иллюстрирует Рис.2. Видно, что процесс накопления радиаци-

онных дефектов (РД) делится на 2 этапа, границей которых является флюэнс -1.5 1016см'2. На

первом этапе изменение концентрации носителей заряда с ростом флюэнса определяется РД1

со скоростью введения v~ 0.2 см"1. На втором этапе канал образования РД1 исчерпывается,

идет накопление РД2 со скоростью V~ 0.05 см"1. На образцах, облученных флюэнсом до ~1.5

101бсм'2 (обр. 6-35, 6-37) ОГ наблюдается. При F>1.5 101бсм"2 (обр. 6-29) ОГ нет. Отжиг,
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смотри Рис.3, образцов с ОГ (обр. 6-35, 6-37) проходит в 2 стадии: I - (100-300°С) с центром

~260 °С и II - (340-400 °С) с центром -370 °С. Добавление канала образования РД2 при больших

флюэнсах приводит к появлению еще одной стадии отжига (100-160 °С) с центром ~ 130 °С,

Рис.4, обр.6-29.

На основе полученных данных можно заключить: 1) ОГ наблюдается только в ма-

териале р-типа; 2) ОГ обусловлен РД, возникающими при облучении флюэнсом до

F~1.510 1 6CM" 2 и отжигающихся при температурах выше 240 °С; 3) учитывая отсутствие на-

сыщения МС с ростом поля до 6 Т, можно утверждать, что кристалл в области существования

ОГ представляет собой сильно разупорядоченную систему.

Более детальная идентификация РД ответственных за возникновение ОГ в облученном

нейтронами p-InSb, как и понимание механизма ОГ, требует продолжения исследований.

Литература

1. Г.А.Вихлий, А.Я.Карпенко, П.Г.Литовченко../ Матеріали щорічної наукжонф. НЦ

Інститут ядерних досліджень. (Збірник доповідей). Київ, 1997. С235-238.

Авторы приносят извинение за неточности в подписи к Рис. З в нашей предыдущей работе /1/.

Наименование оси ординат должно быть: Resistances^ Ohm.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОРОДНОСТИ СВЕРХЧИСТОГО
КРЕМНИЯ ДЛЯ ДЕТЕКТОРОВ ЯДЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ.

В. К. Дубовой

Сверхчистый кремний с концентрацией носителей заряда < 5.1012см"3,

кислорода < 1016см"3 и фоновых примесей <1013см'3,используемый в детекторной

технологии, имеет свои особенности. В таком материале в наибольшей мере

проявляются объемные неоднородности по удельному сопротивлению р,

времени жизни X, и подвижности \1 носителей заряда. Эти неоднородности

возникают в процессе выращивания кристалла кремния и имеют

биографический, т.е. индивидуальный для каждого кристалла характер. Они

представляют собой слоистое, свир левое, зональное или хаотическое

распределение ростовых структурно-примесных А, В, С и Д типов.

На рис.1 показаны фотографии слоистой структуры и свир л-дефектов после

селективного травления слитка без дислокационного кремния, выращенного

методом бестигельной зонной плавки.

Рис.1

Наиболее информативным методом исследования неоднородностей является

фотоэлектрический метод модулированного светового зонда. На рис.2

показаны аксиальное и радиальное распределение относительной

фоточувствительности А5/5 в кристалле исследуемого кремния.
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Рис.2

Наличие объемных неоднородностей приводит к появлению аксиальных и

радиальных градиентов параметров р, т и Ц, которые существенно влияют на

кинетические явления в исходном кремнии и изготовленном из него детекторе,

увеличивая электрические шумы и снижая разрешающую способность и

долговременную стабильность.

Контроль однородности исходного материала был применен при

изготовлении экспериментальных кремниевых детекторов с диаметром

входного окна 20 мм и толщиной чувствительной области около 4 мм.

На рис.3 показаны спектры 137Cs, 241Am и 90Sr 90Y стандартных источников.

В этих спектрах видны пики 26,9 и 59,5 кэВ у-излучения 241 Am,конверсионных

электронов 137Cs с энергией 622 кэВ и участок соответствующий (3-излучению

90Y с Ем а к с= 2280 кэВ с характерным подъемом в средней области. Шумы

детекторов составляли 20 кэВ.

The peculiarity of silicon nuclear radiation detectors is mainly determined by the volume

homogeneity of detector material. The homogeneity of detector silicon was investigated by the

method of photoelectrical probe. It is shown that this silicon has a sizeable axial and radial

nonhomogeneity of resistivity and minority carrier life time which influence on spectrum

resolution and noises of detector. The parameters of detectors with thickness of sensibility region

about 4 mm and input window area 300 mm2 were estimated from P, у - spectrum.

191



Рас.5
192



UA9900802

ПРЕЦИПІТАЦІЯ КИСНЮ В ОПРОМІНЕНОМУ КРЕМНІЇ

А. Гроза, П. Литовченко.Л. Ніколаєва, М. Старчик, Г. Шматко,
В. Варніна,Л. Марченко

The temperature dependence (600-=-800°C) of precipitation velocity of interstitial oxygen in neutron
irradiated (Ф=1015,5-1016,1018 n/cm2) Cz silicon crystals by IR- spectroscopy, preferential etching,X-ray
topography was investigated.The effect of acceleration of oxygen precipitation in neutron irradiated
silicon crystals was observed at decreasing of annealing temperature to 600° C.

Кількість розчиненого кисню і його розподіл в зливку монокристалічного

кремнію, виготовленому методом Чохральського, визначається динамікою розп-

лаву і його локальними термічними метастабільностями. Наступна високотемпе-

ратурна обробка кремнію призводить до виходу кисню із перенасиченого твердого

розчину в фазу (преципітація кисню). Зародження кисневокремнієвих мікро-

преципітатів відбувається безперервно вже в процесі охолодження вирощеного

зливку, розмір їх визначається умовами охолодження. При наступній термооб-

робці в кремнії можуть утворюватись два види преципітатів: що виросли із росто-

вих мікропреципітатів, і - із зародків, що гомогенно сформувалися при термооб-

робці. Зростанням кисневокремнієвих преципітатів керують дифузійні потоки

домішки (кисню), що преципітує, і власні точкові дефекти, оскільки об'єм пре-

ципітата істотно відрізняється від об'єму матриці, що його оточує.

В даній роботі досліджена температурна залежність (600^800° С) швидкості

преципітації надлишкового кисню в опроміненому нейтронами кремнії. Кінетика

преципітації вивчалась методами ІЧ-спектроскопії, вибіркового травлення і рент-

генівської топографії. Досліджувався кремній,вирощений в напрямку <100> з

початковою концентрацією розчиненого кисню ~7-н8 1017 см~3, ~10 Ом-см.

Опромінення зразків швидкими нейтронами реактора проводилось на реакторі ти-

пу ВВР-50М при температурі не вище 70° С потоками 1015, 5-Ю16, 1018 н/см2. При

порівнянні властивостей опромінених і неопромінених кристалів використовува-

лись зразки, виготовлені з однієї і тієї ж таблетки кремнію, вирізаної перпендику-

лярно осі росту зливка, товщиною ~ 5 мм. Відпал зразків в інтервалі темпера-

тур600н-800 ° С виконувався у муфельній печі на кварцевій підкладці на повітрі.

Тривалість відпалу складала 1-̂ 300 годин. Концентрація міжвузлового кисню на

різних етапах ізотермічного відпалу для кожної з досліджуваних температур конт-
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1.—х— Ф=0

2.—+—Ф=101 5п/ст2

3.—•—Ф=5*1016п/ст:

4.—•— Ф=101вп/ст2
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ролювалась по коефіці-

єнту поглинання (а)в ма-

ксимумі смуги 1110 см-1

при кімнатній темпера-

турі (див.мал.).

Видно, що зменшення а з

часом відпалу в опромі-

нених кристалах прохо-

дить швидше, ніж в He-

опромінених. В таблиці

приведені значення t 50% зменшення величини а, тобто часу половинного змен-

шення концентрації розчиненого кисню в опромінених кристалах. Для не-

опромінених кристалів зміна в максимумі 1110см-1 смуги становила менше 50% для

цього часового і температурного інтервалу. Звідси можна зробити висновок,що

преципітація надлишкового кисню в першому випадку відбувається значно

скоріше в часі. Ефект проявляється тим сильніше, чим більший потік опромінення.

Аналіз температурної залежності величини 150% (600 -̂800 ° С) показує зменшення її

як в контрольних, так і в опромінених кристалах з ростом температури відпалу. Це

спостерігається тільки при потоках опромінення 1015 і 5-Ю16 н/см2. При подальшо-

му збільшенні потоку опромінення (>1018 н/см2) 150% стає приблизно однаковим для

всіх температур обробки кремнію. Процес преципітації стає"атермічним". Ефект

прискорення преципітації надлишкового кисню в опромінених нейтронами зразках

спостерігається і по зростанню концентрації дефектів структури, які виявляються

по картинах вибіркового травлення, і рентгенівским топограмам. В опромінених

зразках поява дефектів і зростання їх концентрації відбувається на більш ранніх

стадіях відпалу. Дослідження ІЧ-поглинання відпалених зразків Si в спектральній

області 1000-ИЗОО см~! показало, що ймовірність виникнення кристалічної кисне-

вокремнієвої фази при преципітації зменьшується при зниженні температури

відпалу. Так, при 600 ° С відпалі зразків не спостерігалось виникнення смуги по-

глинання 1230 см"1, характерної для кристалічної фази SiO 2, незалежно від потоку

попереднього опромінення зразків. Кінетичні криві проаналізовані з використан-

ням рівняння Хема:



f=l-exp(-ktn),

де f- доля перетвореного об'єму, в нашому випадку пропорційна кількості

розчиненого кисню, що виділився з ґратки кремнію f = (осо - at)/(осо - as);

k-константа швидкості преципітації надлишкового кисню;

п-показник степені, що характеризує механізм преципітації.

Величина a s отримана шляхом екстраполяції кінетичної кривої на великі часи

відпалу. По залежності Inln( 1/1 -f ) від ln(t) при даних температурах відпалу

кремнію виявлено,що параметр п має два значення (щ « 1,44-1,7, т « 0,8-И,0),що

відповідають двом нахилам кривих. Існування двох значень п означає, що з часом

термообробки в твердому розчині кремній-кисень протікають два процеси: розрос-

тання "ростових" мікропреципітатів і утворення і зростання нових зародків кисне-

во- кремнієвої фази. Зменшення значення п до одиниці і його єдине значення, що

спостерігається в кремнії опроміненому потоками ~5 1016 н/см2 і ~1018 н/см2, вказує

на більший вплив радіаційних дефектів в порівнянні з термічними. При потоці

опромінення ~5 10!6 н/см2, коли п~1, процес преципітації наближається до гомо-

генного. Роль ростових мікропреципітатів стає незначною.

ВИСНОВКИ:

1. Ефект прискорення преципітації кисню в опроміненому нейтронами кремнії ви-

явлено при зниженні температури відпалу до 600 °С.

2. Час 50% преципітації кисню прямує до граничного значення, яке зі збільшенням

температури відпалу кремнію досягається при менших потоках опромінення.

Таблиця

т°с

600

700

800

150% = 70 h

150% s 22 h

t 50%= 16 h

Ф = 5*101бп/ст2

150% = 50 h

150% = 14 h

150% = 12 h

tso%= 15 h

t 50% = 14 h

t 5o%= 10 h
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ОТЖИГ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
п- и р- Si07Ge0.3B ПРОЦЕССЕ РЕАКТОРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ.

А. П. Долголенко, Н.Н. Колычев, Л.А, Поливцев.

Исследованы образцы п- и р - типа проводимости твердого раствора кремний-
германий с удельным сопротивлением р » (4+7)-1(Г3 Ом-см, полученные методом
спекания сильно легированных фосфором или бором Si и Ge, но не прошедшие
длительного отжига при температуре 900°С. Облучение производилось в активной зоне
реактора при температуре ~500°С в смешанном нейтронном поле. Измерение р
осуществлялось в процессе облучения.

Ранее было показано [1], что основным типом дефектов являются кластеры, в
объёме которых находится до 100 атомов легирующей примеси, а число первично-
смещенных атомов превышает тысячу.

На рис. 1,2 в виде точек представлены экспериментальные данные по
измеренным значениям удельного сопротивления образцов, соответственно, п- и р -
Sio,7Geo>3 после различных доз облучения быстрыми нейтронами. Сплошными линиями
показаны теоретические зависимости р от флюенса (Ф) быстрых нейтронов в рамках
теории эффективной среды [2].

0.08

£

£ ° 0 6

~ 0.02

«я

СИ
0.00

1- Annealed n- SiGe (theory)
2- Not annealed n-SiGe (theory)
Dymonds - experiment

1E18 1E19

Neutron Fluens, п/сітґ

1E20

Р И С І .

Предполагалось, что каждый рассеянный нейтрон создает кластер независимо
от температуры облучения. В случае p-Si07Ge0.3учитывались кластеры, созданные по
реакции 10B(n,a) 7Li. Ha рисунках кривые 1 относятся к образцам, прошедшим отжиг
до облучения, кривые 2- к образцам, предварительно не отожжённым.

При высоких температурах в твердых телах имеет место непрерывное
перемешивание атомов, обусловленное тепловым движением. Вследствие
статистического характера этого процесса время нахождения атома в решетке в одном
из положений равновесия меняется с температурой по экспоненциальному закону. Под
действием радиации также происходит перемешивание атомов, зависящее от дозы
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облучения. Результат радиационного перемешивания можно описать на языке
диффузионных или релаксационных процессов. При этом от дискретных
стохастических событий, связанных с мгновенным локальным повышением
температуры при введении кластеров дефектов, следует перейти к непрерывному во
времени процессу перемешивания во всём объёме. Рассеяние высокоэнергегической
ядерной частицы, способной создать кластер, представляющий собой область
интенсивного перемешивания атомов решетки и легирующей примеси, приводит к
тому, что температура в этой локальной области кратковременно повышается до
температуры плавления и выше.

1- Annealed p-SiGe (theory)
2- Not annealed p-SiGe (theory)

Dymonds- experiment

....-•' 1

1E18 1E19 1E20

Neutron fluens, n/cm

РИС.2

При переходе к непрерывному описанию, эффективная температура по образцу
в зависимости от дозы облучения (Ф) может быть представлена в виде:

Т(Ф) = То + Тю-(1-ехр(-2>У-Ф)) при = Тпл - То , (1)

где: Z ~ макроскопическое сечение введения кластеров;
V - объем радиуса г2 области интенсивного перемешивания атомов;
То, Т„л - температуры облучения и плавления образцов.

На отожжённых образцах [1] в начале облучения наблюдается рост р в
проводящей матрице, который может быть охарактеризован временем релаксации (х2)
преципитации легирующей примеси.

В случае предварительно неоттожженных образцов, когда доля термических
пиков, сопровождающих образование кластеров, приближается к ~70%, удельное
сопротивление проводящей матрицы рм(Ф) уменьшается, согласно выражению:

Рм(Ф) = [Ро"1 + рГЧхрС- Ф / 1-х2) -
т,(Ф) = тоехр( Еа / к-Т(Ф)),
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где Tj(O) - время релаксации отжига легирующей примеси;
то - постоянная, по порядку величины обратная частотному фактору отжига
кластеров дефектов;
Еа— энергия активации отжига легирующей примеси после высоко-
температурного спекания;
р 0 - удельное сопротивление образца до облучения;
p s - изменение удельного сопротивления образца после прохождения
термического отжига;
I - поток быстрых нейтронов реактора.
Результаты расчета дозовой зависимости р n - и р - Sio.7Ge0.3 в рамках теории

эффективной среды с учетом изменения проводимости матрицы (2) представлены в
таблице 1.

Таблица 1.
Параметр
£, см'1

р о , ом-см

Pt, ом-см

p s , ом-см

Гі, СМ

г2, см
t o , С

Т2> С

Е„ эВ

n-Sio.7Geo.3
0,15

3,2-10"3

8,1-Ю'2

7,5-Ю'2

40-10"8

5010' 8

l.5-10~s

7-Ю3

3.3

p-Sio.7Geo.3
0,39

3,0-10"3

2,9-Ю"2

1,4-Ю"2

44-10"8

5010"8

3 1 0 ' 6

7-Ю3

3.45

Здесь рх - удельное сопротивление образцов после облучения;
Vi — среднестатистический радиус кластера.
Оценка величины коэффициентов диффузии фосфора и бора в SiOj7GeOj3 при

1250 К, — температуре перехода от вакансионного к междуузелыюму механизму
диффузии, даёт значение предэкспоненциального множителя для фосфора —
2,1 с м 2 / с и для бора — 0,44 с м 2 / с . Мы полагаем, что наблюдаемое в образцах при
облучении в активной зоне реактора увеличение концентрации электрически активных
легирующих примесей обусловлено их радиационно-ускоренной диффузией.

Показано, что коэффициент радиационно-ускоренной диффузии легирующих
примесей можно вычислить согласно выражению:

Ор с д - 4тсг2 (4)

где г — радиус термического пика, т - постоянная времени радиационно-
стимулированной диффузии, определяемая дозой облучения, при которой процесс
отжига легирующих примесей завершается.

Определено, что г « 60 А, а т « 1,3-Ю6 с. Оценки по Бринкману, Левченко и
(4) дают D « (1-2)-10-18 с т 2 / с .
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ДЕГРАДАЦІЯ СВІЧЕННЯ ФОСФІДО-ГАЛІЄВИХ ДІОДІВ В

УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ПОЛІ

О.М.Гонтарук1, П.Г.Литовченко, М.Б.Пінковська, Я.М.Оліх2, В.П.Тартачник

In present work an ultrasonic influence on GaP light - diodes has been

investigated. Ultrasonic treatment (v=l MHz, W=l Wcm"2) lead to the decrease of

luminescence intensity, which begins to restore after ultrasonic cessation. The

relaxation time is nearly the same as the degradation one. It has been determined

that under such conditions dislocation networks are created which form dark lines

(DLD) and dark spot (DSD) defects, the mean dislocation density of the sample

equals prj>« 107 cm"2.

В даній роботі приведені результати дослідження впливу УЗ на

випромінювальну здатність фосфідо-галієвих світлодіодів, робиться спроба

вияснення механізму деградаціино-релаксаційних процесів в озвучених зразках.

Розглянуто дію УЗ на кристали з дефектами структури радіаційного

походження.

В експерименті використано р-n переходи, виготовлені подвійною

рідинною епітаксією на монокристалічній пластині n-типу, вирощеній методом

Чохральського. Озвучення проводилося при 77°К та 300°К, потужність УЗ

хвилі на частотах Зн-5 МГц становила 1 Вт/см2. Вимірювались спектральні

характеристики яскравості свічення діодів при 300°К а також коливання

інтенсивності свічення при 77°К. Спектр електролюмінесценції являв собою

широку смугу червоного випромінювання, основна компонента якого відповідала

рекомбінації екситона, зв'язаного на комплексі Zn-O (hv=l,8 eV).

Виявлено, що ввімкнення ультразвуку веде до миттєвого падіння

інтенсивності випромінювальної рекомбінації на Юч-15 % з одночасним

зростанням струму через р-n перехід. Після припинення озвучення

інтенсивність свічення починає відновлюватися, причому деградаційна та

релаксаційна криві, як правило, не співпадають.

При тривалій обробці зразка ультразвуком , спостерігається друга

(повільна) стадія падіння інтенсивності випромінювання світлодіода при

незмінному робочому струмі через р-n перехід, що вказує на проявлення іншого

механізму деградації яскравості. Повторні озвучення зсувають деградаційно -

релаксаційні криві донизу по осі яскравостей, збільшуючи кожного разу

1 Український Національний педінститут ім.Драгоманова
2 Інститут фізики напівпровідників НАНУ

199



величину невідновленої частини інтенсивності випромінювання. Остаточне

завершення релаксаційного процесу в таких зразках відбувається лише за

декілька годин.

У випадку проведення послідовних деградаційно-релаксаційних циклів

ультразвукової обробки діодів з дефектами структури радіаційного походження

(попередньо опромінених гама-радіацією, Ф=109 рад), спостерігається часткове

відновлення випромінювальної здатності.

Дія ультразвуку на GaP - світлодіоди в режимі зворотного зміщення,

коли в спектрі випромінювання проявляється свічення мікроплазм, веде до

зменшення їхньої інтенсивності.

Суттєвою особливістю деградованих ультразвуком кристалів є

нестабільність свічення у всій спектральній області: на кривій І (Я) виникають

окремі вузькі лінії, що встигають змінити своє положення за час подальшого

вимірювання спектру. Такі локальні "спалахи" характерні лише для зразків,

озвучених порівняно великою дозою УЗ (декілька годин експозиції ).

Озвучення діодів при низьких температурах 77°К в більшості випадків

веде до збудження низькочастотних коливань струму і свічення, які зникають

при підвищенні температури зразка.

Аналізуючи описані ефекти, розглянемо зменшення яскравості свічення

діода в початковий момент ввімкнення УЗ.

Відомо, що в п'єзоелектриках, до яких відноситься GaP, проходження

УЗ супроводжується виникненням п'єзополів порядку десятків кВ/см, котрі

здатні інжектувати в активну область напівпровідника носії струму, збільшуючи

чи зменшуючи інтенсивність випромінювальної рекомбінації.

На практиці ефект миттєвої дії УЗ хвилі на яскравість свічення GaP -

діодів не залежить від потужності звуку та його частоти. Характер залежності

акустоінжекційної та акустоелектронної е.р.с. та оцінка їх величин, проведених

для GaP (VP O~0,17MKB та Vae.~10~6 мкВ) однозначно відкидають ці ефекти як

можливу причину деградації випромінювальної здатності.

Одним із можливих механізмів, що породжують розвиток деградаційно -

релаксаційних процесів, може бути захоплення носіїв на довготривалі пастки.

Однак, як показують попередні експерименти, тривала обробка УЗ холівських

зразків GaP не приводила до значних змін концентрацій носіїв струму.

Причина зменшення інтенсивності свічення зумовлена самим механізмом

рекомбінаційного випромінювання: оскільки його природа екситонна, то в полі

ультразвукової хвилі йде розпад екситонів, зв'язаних на комплексах Zn-O в
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результаті вимушених коливань дислокацій. Це особливо яскраво проявляється

при ввімкненні УЗ. При тривалому озвучуванні переважає руйнівний вплив

дислокацій, приведених в рух УЗ хвилею, які діють як потужні поля

безвипромінювальної рекомбінації. Згідно [1] розрахунок концентрації

дислокацій в GaP, озвученому протягом ЗО хвилин, дає величину, близьку до р^

«107 см"2. Вони можуть створювати дислокаційні сітки - скупчення у виді

дефектів "темних плям" та "темних ліній", виявлених в роботі [2].

Такі утворення в фосфіді галію при кімнатній температурі досить

рухливі, тому процес деградації випромінення по припиненні озвучення

релаксує у початковий стан.

Вплив хвилі УЗ на дефекти структури, які вже існували в неозвученому

зразку, в тому числі і радіаційні, в загальному є позитивним: озвучення

приводить до зменшення числа мікроплазм, пов'язаних з неоднорідностями та

скупченнями дефектів, а також до відпалу радіаційних порушень. Очевидно, що

дислокація, приведена в рух ультразвуком, переміщуючись по кристалу,

поглинає певну кількість дефектів, що є безвипромінювальними центрами.

При високій густині дислокацій в зразку, в ньому,ймовірно, існують

нестабільні області внутрішніх механічних напруг, які можуть виступати

джерелами локального випромінювання і зумовлюють окремі "спалахи" на

спектральній кривій озвученого діода.

Виникнення низькочастотних коливань при азотній температурі зумовлене

формуванням дислокаційних пакетів, рухливість яких обмежена їхніми

розмірами.

Таким чином, в результаті досліджень виявлено руйнівний вплив

ультразвуку на зв'язані екситони в GaP світло діодах. При озвучуванні при

кімнатній температурі в фосфіді галію виникають термічно нерівноважні

скупчення дислокацій, що зменшують інтенсивність електролюмінесценції, яка

відновлюється після припинення дії УЗ. В процесі релаксації в спектрі свічення

виникають короткотривалі вузькі лінії випромінювання, зумовлені існуванням

нестабільних зон механічних напруг, створених ультразвуком.

Рухливі дислокації виступають гетерами стосовно точкових дефектів

радіаційного походження та продуктів розпаду складних порушень.
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Вплив когерентних коливань і
реверсій магнітного поля на
Месбауерівське поглинання

феромагнітної плівки
О.Я.Дзюблик, В.Ю.Співак

Abstract
The Mossbauer absorption by soft ferromagnetic film is analyzed, when

it vibrates as a whole and its magnetization periodically reverses under the
influence of external radiofrequency magnetic field. The instantaneous and
averaged over time absorption cross-sections are shown to depend strongly
on the relative phase of the coherent vibrations and reversing magnetic
field at the nucleus.

Багато статей присвячено дослідженню феромагнетиків засобами Ме-
сбауерівської спектроскопії в змінному магнітному полі (див огляди [1-4]).
Для м'яких феромагнетиків із невеликим анізотропним магнітним полем На

було відкрито два головні ефекти [1-5]. По перше колапс надтонкої струк-
тури до однієї лінії чи дублету на високих частотах п радіочастотного маг-
нітного поля. По друге рівновіддалені на 0 сателіти. Колапс пояснюється
періодичними реверсіями намагніченості м'яких ферромагнетиків, що спри-
чиняють реверсування магнітного поля на Месбауерівських ядрах між зна-
ченнями ±ho- Сателіти здебільша повязують [4] із магнітострикційними
коливаннями. Але існує інший внесок в сателіти, повязаний із обміном рч
фотонами між квантовою системою ядер + квантове електромагнітне поле
і класичне рч поле.

Стрибкоподібні реверсії магнітного поля на ядрі можуть відбуватися в
різні моменти часу, але більшість Месбауерівських експериментів моменту
реверсування не фіксують. Деяку інформацію про розподіл моментів ре-
версування можна одержати в експерименті з рч полем де один генератор
живить котушку Гельмгольца, що створює рч поле, і викликає коливання
кварцового кристала з прилаштованою поглинаючою плівкою із м'якого фе-
ромагнетика. Таким чином поглинач, здійснюючи вимушені коливання із
частотою П, перебуває в радіочастотному полі з тією ж частотою. І коли-
вання і рч поле Нг/(і) когерентні, тобто їх фазовий зсув не змінюється у
часі. Як буде видно нижче, Месбауерівський спектр сильно залежить від
відносної фази коливань і реверсій магнітного поля на ядрах h(i).

Хай магнітне поле на ядрах h(i) періодично реверсує між двома значен-
нями +ho і —ho, стрибаючи від +h 0 до —ho в момент to. Хвильова функція
ядра в полі (1) на інтервалі — Г/2 < t < Г/2 може бути записана

ехр ( і 7 к М к jT h{f)dti) е-*Ы\ (1)
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де \ІКМК > стаціонарна хвильова функція ядра в стані к (к = д для основ-
ного стану і к = є для збудженого стану) із спіном Ік і його проекцією Мк

на напрям ho; Е^ = 0 і Е^ = Ео енергія резонансного рівня.
Крім того, маємо класичні коливання поглинача, при яких зміщення Ме-

сбауерівських ядер є
X ( i ) = A s i n t a , (2)

де А амплітуда цих коливань.
Згідно [6] знаходимо миттєвий переріз поглинання Месбауерівського ви-

промінювання вібруючим ядром яке перебуває в періодичному полі:

f
z Ме,мд [п,т=-<х>

(3)
де сто резонансний переріз поглинання, 1 ширина резонансного рівня, є е

і e2Wa множники Дебая-Валлера випромінювача і поглинача, А ізомерний
зсув, Доплерівський зсув s = (V/C)EQ, v відносна швидкість випромінювача
і поглинача. Функції Jeg{$) визначпють відносні інтенсивності ліній від
кута $ між хвильовим вектором k 7-квантів і ho- Можна показати, що аед(п),
залежне від відносної фази </?о = ^ о реверсій і коливань, є

оо

аед(п)= 53 eikv°Jk(kA)beg(n-k), (4)

де Jn(x) функція Бесселя те-го порядку, і коефіцієнти Ьед{п), що відповідають
чистим реверсіям, є

% ( ) 2—J
Тут використано позначення

Хе9 = ~~, aeg = (lgMg-7eMe)h0/h. (6)

Із (4) легко отримуємо усереднений по часі переріз

а (в) - І Г a (s t)dt -

де амплітуди п-'і лінії поглинання дані

лпы= Е ^(^)kefl(n)|2. (8)
Ме,Мд

Переріз поглинання зеркально симетричний. Інтегральний переріз

аш = Г <ra(s)ds = £ ^ L e - ^ - ^ . (9)
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не залежить від реверсій і коливань взагалі. В дійсності моменти ре-
версій поля на різних ядрах можуть відрізнятися, тобто є деякий розподіл
моментів реверсії P(t0). Зокрема, випадковий розподіл фаз ipQ на різних
ядрах реалізується в експерименті, в якому осцилююче магнітне поле ге-
нерує магнітострикційні коливання. Із рівнянь. (4)-(10) бачимо що пере-
різ поглинання істотньо залежить від відносної фази <р0. Цей висновок
ілюструється рисунком де спектр поглинання cra(s,t) і <7а0) в одиницях
(cr0T

2/2)e-2W*-2Wa показаний для частот и = 32 MHz при різних значеннях
щ. Для порівняння, внизу представленого рисунка є криві що описують
переріз усереднений по фазі <р0. Із спостереження такого спектру можемо
дізнатися чи реверсії когерентний процес чи ні.

Рис. Залежність усередненого
перерізу поглинання від швидкості
для різних значень фази.

-і» -*-»-*-* «•і І' '4'' в іе
v(mm/*)
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Магнетоопір полікристалічних систем в змінних електричних

полях.

Мазуркова С В . , Фіщук І.І.

The theory of the ac magnetoresistance for systems that consist of randomly oriented

anisotropic crystallites is developed. The effective-medium theory is used. The large

frequency region including a) > r~x (r is the electron mean free time) is

investigated. It is shown that the real parts of the magnetoresistance have low- and

high-frequency plateaus.

В представленій роботі проведено теоретичне дослідження магнетоопору в

полікристалічних системах, що складаються з випадково орієнтованих

анізотропних напівпровідникових кристалітів в змінних електричних полях.

Використовується метод ефективного середовища (ЕМТ), розвинутий для

дослідження кінетичних властивостей макроскопічно неоднорідних систем

[1,2,3,4].

Нехай система, що вивчається знаходиться в змінному електричному та

слабкому магнітному полях. Вважаємо, що кореляція між орієнтаціями сусідніх

кристалітів відсутня. Середній розмір кристалітів набагато менший за розмір

зразка, та багато більший за довжину вільного пробігу електрона. Нехтуємо

міжкристалічними контактними ефектами, т є ізотропною величиною [4].

Розглядаємо широку область частот, включаючи G»if!. Для теоретичного

дослідження магнетоопору необхідно обчислити компоненти тензора

провідності системи. У окремому анізотропному кристаліті тензор комплексної

провідності с* = о + ію • — І, де І - одиничний тензор. Для всього
471

полікристалічного зразка тензор ефективної комплексної провідності

6* = 6 е +ІЮ-—М. У такому представленні через невпорядкованість зразка

провідність ое має уявну частину. Для обчислення ае використовуємо ЕМТ

[2,4]. Нехай в лабораторній системі координат, пов'язаній із зразком, слабке

магнітне поле Н має компоненти {0,0,Н}. Тензор &е подамо у вигляді:
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<ye = а\ + аае + А<г%. У системі координат, пов'язаній з вісями кристаліта

магнітне поле має компоненти {Н л , H> 5 Н г } . Тоді ст = а" + а" + Да8,

'xx

0

0

0

exyy

0

0

0

a..

0 а =
ху

xy

0

- С У , „ 0
о
о

о
УУ

0

0

0

де в змінному електричному полі

2 г 2 Н^ + с г й Н л . Величину <те будемо визначати з отриманого в

[3,4] з використанням ЕМА на змінному струмі рівняння

(1)

де (а; -

/й)

4Aof
О

О

О

О

О

О

Тут (...) означають конфігураційне усереднення, штрихи біля <r's,cr'a,Aa's

позначають відповідні провідності для кристаліту у лабораторній системі

координат при його випадковій орієнтації. Розкладемо (1) по степеням Н ,

беручи до уваги нульовий, лінійний та квадратичний члени розкладу, легко

знаходимо систему рівнянь для обчислення величин <т°, <?х

е

у, &сг*е

х, та A o f у

вигляді

( ( ) ) ( Ц ^ ^ О , (2)

(3), Ao? = Ao^D.
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Тут D =

*н

Для подальшого обчислення необхідно у (2,3) провести конфігураційне
усереднення. Тут воно зводиться до орієнтаціонного усереднення системи
координат, пов'язаної з вісями кристаліта. Подаємо у графічному вигляді

результата обчислень для компонент магнетоопору 0

Ре а: г°е.

-О »

анізотропних

полікристалічного зразка, який складається з сильно

'<?„ = оуу))сга) напівпровідникових кристалітів. Тут

1

2

З

0 . 2

0 . 1

0

- 0 . 1

1

-

1

1

/

J

1

1

і >

1 1

і 'і

-

_

s\ V
і

-10 - 5 0 5 10

!g(3a)xM)

-ТО'" - 5 0 "'" 5

lg(3(0TM)

Результати показують ,що як і в низькочастотній ( 0 « < s ? « r M , rM — -—j—) так

і в високочастотній ( ^ « ^ « г " 1 ) областях отримуємо плато значень для

величини Re A/jj™. Дійсна частина повздовжнього магнетоопору має кінцеве

значення в області частот 0«Ф«Т^. Співставлення з експериментальними

даними дає можливість оцінити анізотропію кристалітів, або співвідношення

між ти та т, що відповідають різним кривим (1,2,3) на рисунку.
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САМОДИФУЗІЯ МОЛЕКУЛ ВОДИ В РОЗЧИНАХ
ОДНО-ОДНОЗАРЯДНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ

О.А. Василькевич, П.Г. Іваницький, Ї.О. Корж,
В.В. Кротенко, В.І. Слісенко

Особливості дифузійних процесів в розчинах електролітів
тісно пов'язані зі структурою розчинника та змінами, що відбу-
ваються під впливом розчинених іонів. Нейтронні методи дослід-
жень, внаслідок своїх особливостей, дають можливість зробити
певні висновки про конкретні механізми руху частинок розчинів
і, в деяких випадках, розділити внески окремих факторів у дина-
мічні характеристики рідини.

Методом квазіпружного розсіяння повільних нейтронів за
допомогою багатодетекторного нейтронного спектрометра на
атомному реакторі були досліджені водні розчини одно-одно-
зарядних електролітів (CsJr CsCl, NH4C1, NH4NO3, NaClr NaNO3,
LiCl). Квазіпружне розсіяння проявляється в нейтронних спек-
трах як розширення монохроматичної лінії нейтронів і обумов-
лене обміном енергії між нейтронами і трансляційними рухами
молекул рідини. Як було встановлено раніше [1], квазіпружні піки
апроксимутоться функцією Лоренца. При цьому основна інфор-
мація міститься в залежності енергетичного розширення квазі-
пружних піків від квадрату переданого при розсіянні імпульсу
АЕ(к2). Використовуючи підгонку по методу найменших квадратів,
було встановлено, що експериментальні залежності АЕ(к2) для
всіх досліджуваних водних розчинів добре описуються моделлю
Оскотського-Іванова, основне співвідношення якої пов'язує енер-
гетичне розширення квазіпружних піків з коефіцієнтом само-
дифузії D частинок води, DL - колективною складовою коефіцієн-
ту самодифузії та то - часом осідлого життя молекул в положенні
рівноваги між двома перескоками

2% . e - 2 W

х о
1 -

( D - D L ) K 2 T J

Виняток складають криві для розчинів LiCl-H2O. При
концентрації С>5моль/л спостерігається лінійна залежність АЕ(к2).
Таким чином, самодифузія в цих розчинах підпорядкована
класичному закону безперервної дифузії і можна висловити
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припущення, що молекули
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води рухаються в складі
сольватокомплексів як цілих
кінетичних одиниць.

Із співвідношення (1)
були знайдені значення кое-
фіцієнтів самодифузії моле-
кул води в досліджуваних
розчинах. На рис. 1а пред-
ставлені концентраційні за-
лежності цих коефіцієнтів.
Хід залежностей D(VcT) сут-
тєво відрізняється для різних
розчинів. Так в розчинах
CsJ-H2O і CsCl-H2O спосте-
рігається збільшення коефі-
цієнта самодифузії в порів-
нянні З ЧИСТОЮ ВОДОЮ
(DH 2o «г.гз-ю^см2^-1), що
досягає максимума при С =
= Змоль/л і 4моль/л відповід-
но. Така поведінка D пояс-
нюється "негативною" гідра-
тацією (по Самойлову), в
результаті якої розчинені ка-
тіони Cs + великих розмірів
руйнують структуру води,

Рисі.Розділення коефіцієнту самоди- зменшуючи її локальну в'яз-
фузії D(a) на одночастинкову DF(6) та кість поблизу іонів, тим
колективну DJB) складові у водних с а м и м збільшуючи рухли-
розчинах: 1 -CaJ, 2 -CsCl, З -NH4NO3, в і с т ь молекул Н2О.
4 -NH4C1, 5 -NaNO3f 6-IiCl, 7 -NaCl. g р о з ч и н а х NH4C1 і

NH4NO3 коефіцієнт само-
дифузії D майже не залежить від концентрації. Це узгоджується з

уявленням про те, що катіони NH£ разом з молекулами Н2О ство-
рюють в розчині дифузійноусереднений каркас, подібний водя-
ному.

Для розчинів NaCl-H2O та NO3-H2O залежності D(VC )̂
мають однаковий характер і відрізняються лише величиною D.
Це, очевидно, викликано різницею в розмірах аніонів СГ і NO3
та конфігурацій їх електронних оболонок. Коефіцієнт D в цих
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розчинах має меншу величину, ніж в чистій воді, що пояснюється
"позитивною" гідратацією, яка зміцнює структуру розчинника і
зменшує, таким чином, рухливість молекул Н2О поблизу іонів.
Крива D(VcT) для розчину 1іС1-Н2О прямує до насичення при
великих концентраціях. В цьому розчині визначальним для дифу-
зійного руху є "фактор перешкод", обумовлений сильною гідрата-
цією катіону І і + .

Використовуючи підхід, запропонований в роботі [2], ми
провели розділення коефіцієнтів самодифузії в деяких розчинах
на колективний ("лангранжевий") DL та одночастинковий ("френ-
келівський") DF внески

D = DL + DF (2)

Як видно з рис.1б,в, одночастинковий внесок DF для водних
розчинів CsCI, NH4C1 і NaCl в цілому повторює хід повного
коефіцієнту самодифузії D, а в процентному відношенні вносить
в нього основний вклад. Колективна складова для цих розчинів
мало змінюється з концентрацією і дає малий внесок в D. Для
розчину LiCl- H2O поведінка DF(Vc~) і DL(Vc~) суттєво відрізняю-
ться. По-перше, вклад DF в D значно менший і прямує до нуля
при С>5моль/л. По-друге, колективна складова DL дає основний
внесок в D і має тенденцію до насичення при С>5моль/л. Таким
чином, DL прямує до значення відповідного коефіцієнту
насиченого розчину поблизу точки кристалізації.

Проведений аналіз експериментальних даних дає мож-
ливість зробити висновок про те, що вирішальний вплив на
самодифузію молекул в досліджуваних розчинах електролітів
справляють в більшій мірі катіони, ніж аніони, і,в першу чергу,
розміри катіонів, тобто, в кінцевому рахунку, облємна густина їх
заряду.
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ТЕОРЕТИЧНІ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОГЛИНАННЯ

ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ПОТУЖНОСТІ В СТОВПІ ГУСТОЇ ПЛАЗМИ

В. Ф. Вірко, Г. С. Кириченко, К. П. Шамрай

Results are reported of the research of a rf power absorption in a dense plasma column with
parameters typical for inductively coupled plasmas. The interaction of a low-power rf signal
with dense plasmas produced by a microwave ECR discharge is studied experimentally. A good
correlation is shown with results of the theoretical model based on a conversion mechanism of
the power absorption.

Індукційні джерела плазми привертають велику увагу як інструменти, що

відповідають вимогам сучасної мікроелектронної промисловості. Вони здатні

працювати як із зовнішнім магнітним полем (helicon wave plasmas), так і без нього

(transformer coupled plasmas) [1]. Накладення магнітного поля покращує операційні

характеристики джерела, зокрема, збільшує опір плазмового навантаження, що

веде до росту ефективності і стабільності розряду. Це означає, що механізми

поглинання ВЧ потужності істотньо змінюються в присутності магнітного поля.

Для ідентифікації цих механізмів ми провели модельні експерименти із поглинання

малопотужного ВЧ сигналу в густій плазмі, що створювалась незалежним чином

за допомогою НВЧ джерела на ЕЦР резонансі. Така схема дозволила відокремити

картину поглинання від складних розрядних явищ.

Експериментальна установка, що показана на рисі, подібна до типового

геліконового джерела [2,3]. Вона включає кварцеву розрядну камеру, на яку може

накладатися магнітне поле до 300 Ге, та металеву дрейфову камеру. Система

заповнюється плазмою з густиною до 2x1012 см"3 від пульсуючого ЕЦР розряду, що

запалюється магнетроном з робочою частотою 2.45 Ггц і потужністю до 0.5 кВт.

Проникнення НВЧ потужності від магнетрона в об'єм ВЧ збудження запобігається

за допомогою дротяної сітки, а сильного магнітного поля - за допомогою екрану.

ВЧ антена має азимутальну симетрію т= ±1 (Нагойського типу, як на рисі), або

т=0 (одноконтурна), і живиться через пристрій узгодження від малопотужного ВЧ

генератора на частоті 8-26 Мгц. Миттєва густина плазми вимірюється за

допомогою 8-мм інтерферометра.

Інформацію про величину імпедансу плазмового навантаження можна

отримати з вимірів падіння напруги на контурі антени. На рис.2 показані

залежності активного опору плазми від її густини для трьох значень магнітного

поля. Ці дані одержані для тиску аргону 0.7 мТорр.
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Як можна бачити з рис.2, залежність опору плазми від густини містить ряд

піків поглинання, що перемежаються з мінімумами. Саме такий немонотонний хід

залежності випливає з теорії, яка пояснює ефективне поглинання ВЧ потужності в

геліконовому джерелі за рахунок поверхневої конверсії геліконових хвиль, що

безпосередньо збуджуються антеною, в електростатичні хвилі [4]. Ця теорія

передрікає залежність опору плазми від її густини у вигляді

R В { п

R ос - г-Л Щ—
v L2 п \ В

(1)

де п - густина плазми, В - напруженість зовнішнього магнітного поля,/- частота

збудження, L, R- довжина і радіус плазмового стовпа, a F- немонотонна функція

свого аргументу. З формули (1) видно, що при сталих інших параметрах піки опору

з ростом В зсуваються із сталою швидкістю в бік більшої густини без зміни

амплітуди. Саме таку поведінку опору в експерименті демонструє рис.2. Якщо

змінюється частота збудження, при сталому магнітному полі, піки опору

рухаються в бік меншої густини з одночасним зростанням амплітуди. Це також

було зафіксовано в експерименті, дані якого знаходяться не тільки в якісній, але й в

добрій кількісній відповідності з теоретичними результатами.

Величинами піків поглинання на рис.2 можна керувати за допомогою антени.

На рис.З відкладені амплітуди піків в залежності від положення кільця антени, що

зображена на рис. 1, в координатах вказаних на цьому рисунку. Поведінка амплітуд

піків ужгоджується з теоретичними уявленнями про те, що внесок потужності в
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плазму відбувається за рахунок взаємодії антени з різними просторовими модами

хвиль з коефіцієнтами пропорційності COS2(2TCZ/A.Z), де A,z- поздовжня довжина хвилі

моди, a z - координата положення кільця.
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Рис.4 демонструє, що опір плазми в широкому діапазоні не залежить від тиску

робочого газу. На наш погляд, це свідчить про те, що поглинання ВЧ потужності

відбувається за рахунок колективних механізмів, одним з яких є конверсія хвиль, а

не зіткнень електронів, у відповідності з теоретичними уявленнями.

Експериментальні дані вказують, що окрім поверхневої конверсії хвиль в

наших умовах працює ще один, нерезонансний, механізм поглинання потужності,

який ми ідентифікуємо з поглинанням за рахунок ємностного зв^язку антени з

плазмою. Аналіз показує, що інші колективні механізми (див. [5]) мають бути

неефективні в умовах експерименту. Дійсно, випромінювання хвиль в область

віддаленої плазми екрановане металевою сіткою, а объемна конверсія виявляється

малоефективною в полях понад 100 Ге внаслідок слабкої радіальної неоднорідності

плазмового стовпа.

Література
[1] Keller J.H. (1996) Plasma Sources Sci. Technol. 5, 166.
[2] Perry A. J., Vender D., and Boswell R. W. (1991) J. Vac. Sci. Technol. B9, 310.
[3]Katyukha V. P., Kirichenko G. S., Taranov V. В., Shamrai K. P. (1994)Rev, Sci. lustrum. 65, 1368.
[4] Shamrai K. P. and Taranov V. B. (1996) Plasma Sources Sci. Technol. 5, 474.
[5] Шамрай К. П. (1998) Цей збірник.

215



UA9900807

НЕСТІЙКІСТЬ ГЕЛІКОНОВОГО РОЗРЯДУ
ПРИ ПЛАВНИХ ЗМІНАХ ЗОВНІШНІХ ПАРАМЕТРІВ

К. П. Шамрай

A semi-qualitative theory is developed of abrupt plasma density jumps observed in helicon
sources with gradual variation of external parameters (the input power, driving frequency,
magnetic field). Unstable ranges of plasma density, and critical points where the density jumps'
have to occur are specified; the phenomenon of hysteresis is explained.

Функціонування геліконових джерел плазми в значній мірі керується

різноманітними хвильовими процесами і тому демонструє складні явища, такі як

різкі переходи в режимах розряду. Останні проявляються як стрибки густини при

плавній зміні зовнішніх параметрів, таких як потужність, що вкладається в розряд

[1], частота збуджуючого генератора [2], напруженість зовнішнього магнітного

поля [3]. В даній роботі показано, що причиною такої поведінки геліконової

плазми може бути специфічна немонотонна залежність опору, що вноситься

плазмовим навантаженням в коло збуджуючої антени, від густини плазми.

Будемо розглядати коротке геліконове джерело, в якому можна знехтувати

поглинанням потужності у віддаленій від антени області за рахунок геліконових

хвиль, що випромінюються. Тоді в припущенні, що магнітне поле системи не дуже

низьке, і густина плазми на границі з непровідною стінкою не дуже мала, основним

механізмом дисипації геліконових хвиль, що збуджуються антеною, є їх поверхнева

конверсія в електростатичні хвилі [4]. Цей механізм, що був запропонований в [5],

дає залежність опору плазмового навантаження пропорційну квадрату амплітуди

азимутального електричного поля гелікона на границі плазми, тому що як

ефективність збудження геліконової хвилі током антени, так і ефективність

конверсії, пропорційні цій граничній амплітуді. Опір плазми змінюється

немонотонно при зміні п, тому що поперечне хвильове число геліконової хвилі,

kt-((up/c)2(a3/kz(uc), де сор,с є плазмова і циклотронна частоти електронів, © - частота

збудження, кг - поздовжнє хвильове число, лінійно зростає з густиною, і тому

граничне значення амплітуди поля осціллює.

Залежність потужності, що поглинається в плазмі, від її густини представлена

на рисі. Крива поглинання обчислена в простій моделі однорідного плазмового

стовпа з використанням формул роботи [5]. На тому ж рисунку відкладені втрати

потужності з плазми. Вони зростають лінійно з густиною, тобто припускається, що
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система коротка. Точки перетину цих двох ліній відповідають рівноважним станам

розряду. Умовою стійкості рівноважного стану при сталому струмі антени є

дР$яІдп< 8P\0SS/дп, при В- const.

і тому, як видно з рисі, стійкій рівновазі відповідають точки на правих схилах

піків поглинання, в той час як точки на лівих схилах є нестійкими.

Рівноважний стан в геліконовій плазмі може виникнути лише за умови, що

струм в антені перевищує деяке критичне значення /cri, як це видно з рис.2. Коли

струм досягає цього значення, густина плазми має стрибком зростати до величини

п\. Це відповідає переходу розряда в режим індукційного зв'язку антени з плазмою

[1]. При зростанні струму вище 7сгі густина плазми теж зростає при стабільності

розряду. Це триває доки струм не досягне такої величини /СГ2, що пряма втрат

торкнеться кривої поглинання знизу. В цій точці розряд нестійкий відносно

флуктуаційного збільшення густини плазми, і тому має відбутися наступне

стрибкоподібне зростання густини від значення пг- Подальше зростання струму

знов веде до плавного збільшення густини, доки біля наступного мінімуму кривої

поглинання відбудеться її дотик зверху до прямої втрат і новий стрибок густини.

Таким чином, в геліконовому джерелі дискретні зони густини плазми, де

можливий стабільний розряд, відокремлені одна від одної зонами, в яких розряд

нестійкий. Кількість цих зон зростає із збільшенням магнітного поля, а переходи

між ними відбуваються стрибкоподібно.

' 2

с 6 -

t 5 -

P l a s m a d e n s i t y ( 1 0 c m

Рис. 1

P l a s m a d e n s i t y ( 1 0 c m

Рис.2

Зменшення струму антени веде до зворотніх стрибків густини, що мають

відбуватися при менших ніж для прямих стрибків значеннях струму. Це можна
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бачити із рис.З, де зворотньому переходу відповідає /сгз< ІсЛ- Таким чином, для

стрибкоподібних переходів характерна гістерезисна поведінка. Відзначимо, що в

роботі [1] експериментально спостерігались багаторазові гістерезисні стрибки

густини плазми в геліконовому джерелі при плавній зміні потужності.

Стрибки густини можуть відбуватися при плавній зміні іншого параметра -

частоти збуджуючого генератора. Як видно із рис.4, при збільшенні частоти піки

поглинання рухаються в напрямку зменшення густини і водночас зростають по

амплітуді. Досягнення нижнього дотику прямої втрат до кривої поглинання має

вести до стрибкоподібного зростання густини. Різкі переходи такого типу

спостерігались в експериментах [2].

Ще однією причиною для стрибків є зміна магнітного поля. Такі переходи

характерні для довгих систем, де втрати визначаються дифузією поперек

магнітного поля. Поверхнева конверсія також суттєва в таких системах, і тому

крива поглинання має бути подібною до кривої наведеної на рисі. Із збільшенням

магнітного поля піки поглинання рухаються вправо із швидкістю пропорційною В.

Але водночас нахилення прямої втрат зменшується пропорційно В2. Тому із

зростанням В мають відбуватися стрибки густини при досягненні нижнього дотику

до кривої поглинання. Таке явище було зафіксовано в експериментах [3].

0 2 4 6

Р l a s m a d e n s i t y ( 1 0 і ' c m ' 3 ) P l a s m a d e n s i t y ( 1 0 1 ' с і л ' 3 )

Рис. 3 Рис. 4
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КОЛЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ ПОГЛИНАННЯ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ

ПОТУЖНОСТІ В ГЕЛЕШНОВОМУ ДЖЕРЕЛІ ПЛАЗМИ

К. П. Шамрай

Collective mechanisms are theoretically analysed of the absorption of helicon waves excited by
current-carrying antennas in helicon plasmas: the linear surface and bulk mode conversion, and
wave irradiation. The conditions are discussed (ranges of magnetic field and plasma density,
plasma dimensions and antenna design) for that or another mechanism to be efficient:

Утворення і утримання плазми в геліконових джерелах в значній мірі
керується хвилями, що збуджуються як зовнішньою антеною, так і внаслідок
внутрішньої динаміки хвиль. Контролюючи хвильові спектри в плазмі джерела
можна сподіватися змінювати його параметри завдяки управлінню профілем і
інтенсивністю вкладання високочастотної потужності. Для цього необхідне
детальне знання механізмів поглинання хвиль в густій плазмі.

Як і в інших індукційних джерелах, ВЧ потужність передається в плазму
шляхом як індукційного, так і ємностного зв'язку із збуджуючою антеною.
Детальний механізм останнього досі не відомий, але він є визначальним лише при
відносно малих вкладах потужності і низьких густинах плазми [1]. При збільшенні
потужності відбувається скачкоподібний перехід розряду в режим з високою
густиною плазми, в якому вирішальне значення належить індукційному зв'язку з
антеною. При подальшому рості потужності в деяких системах може також
відбуватися перехід в режим з так званим хвильовим зв'язком [1].

Чисто індукційний зв'язок реалізується за умовою V-ja = 0, де j a - густина
струму антени, тобто при відсутності наведених на антені зарядів. В цьому режимі
антена ефективно збуджує лише електромагнітні геліконові хвилі [2]. Хоча в плазмі
геліконових джерел існують також квазіелектростатичні хвилі (Трайвелпіса-Гулда),
безпосередньо антеною вони не збуджуються.

Геліконові хвилі є дуже слабко загасаючими за рахунок всіх типів взаємодії
хвиля - частинка, таких як зіткнення, загасання Ландау та ін. [2] Поблизу антени
вони здатні віддавати енергію плазмі лише внаслідок конверсії в сильно загасаючі
електростатичні хвилі. В віддалених від антени областях поглинання потужності
відбувається за рахунок вузького спектру геліконових хвиль, що випромінюються
в спеціальних анти-резонансних умовах.

Поверхнева конверсія геліконових хвиль виникає на границі плазмового
стовпа з непровідною стінкою [2]. її причиною є поляризація края плазми в полі
геліконової хвилі, внаслідок чого генеруються електростатичні хвилі. В широкому
діапазоні умов цей механізм є найбільш вагомим, з ефективною частотою зіткнень
порядка електронної гірочастоти сой.
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Облємна конверсія геліконових хвиль виникає подібним способом внаслідок
надлишкової полярізації неоднорідої плазми. Походження цього механізму
загасання можна побачити з виразу для потужності, що витрачається геліконовими
(Н) токами на збудження Трайвелпіс-Гулдовських (TG) хвиль

А = JЕто-JHdV« !<|>TGVK/-)vH]dV*\§TGvH-VndV, (1)

де ми послідовно врахували електростатичність Трайвелпіс-Гулдовської хвилі і
нестискуваність геліконових рухів. З цього співвідношення видно, що об"ємна
конверсія може бути ефективною лише в разі сумірності довжин обох хвиль (при
помірних градієнтах густини), або в разі значних градієнтів густини. Частковим
випадком другої ситуації є край плазми, де конверсія особливо ефективна.
Відзначимо, що обидва механізми конверсії приводять до поглинання потужності в
наближеній до антени частині плазмового стовпа.

Геліконові хвилі з вузького інтервалу хвильових чисел, що знаходяться в
умовах анти-резонансу, тобто вільні від конверсії в електростатичні хвилі, можуть
випромінюватись у віддалену від антени частину плазмового стовпа. Характерне
хвильове число і ширина спектра цих хвиль [3]

ґ \V2

ле u)Rn [ v п І
A R " T ~ 5 ~ ' AK~WCJL) '

де є - заряд електрона, со - частота збудження, В - напруженість зовнішнього
магнітного поля, п - середня густина плазми, L, R - довжина і радіус плазмового
стовпа, v - частота електронних зіткнень. Ці хвилі поглинаються у віддаленій
плазмі за рахунок зіткнень, захоплення частинок, або параметричних нестійкостей
[4]. Профіль енерговкладу при цьому лікований біля осі плазмового стовпа.

Для аналізу ефективності збудження хвиль і поглинання потужності зручно
розкласти j a в ряд по поздовжніх хвильових числах, к. Цей ряд простягається від
деякого /стінне %IL до /fcmaxQc itld , де L ~ довжина плазми, a d - характерний розмір
елементів антени, і є дискретним з А/с ос %/L. Спектру струму відповідає деякий
спектр хвиль в плазмі, причому кожна мода є суперпозицією геліконової і
електростатичної хвиль. Виявляється, що різні ділянки хвильового /с-спектру
мають істотньо різні механізми взаємодії з плазмою.

Для хвильової моди з деяким фіксованим к існують два характерних
значення густини плазми

т cococW < nup=-^c»*N2 (3)
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де со - частота збудження, т - маса електрона, N - поздовжній показник
заломлення. Хвилі по різному збуджуються і загасають в залежності від
співвідношення між характерними густинами (3) і значеннями густини в центрі, по,
і на поверхні, ns, плазмового стовпа (для профілів звичайної форми по > ns).

Для коротких електромагнітних хвиль, таких що mow > по, плазма не
прозора. Вони збуджуються у вигляді поверхневих ТЕ-мод, що дуже слабко
загасають і тому не вносять вагомо в енергопоглинання поблизу антени. Ці хвилі
здатні випромінюватись і тим самим уносити частину потужності, вкладаючи її у
віддаленій частині плазмового стовпа. Але в реальних умовах експериментів ця
частина спектру малоістотна для поглинання потужності, тобто для формування
реальної частини імпедансу плазмового навантаження (опору), хоча вагомо
вносить в уявну частину (індуктанс).

Для хвиль з проміжними довжинами, n\Ow < по < пир, центральна частина
плазмового стовпа (при ns < niow), або весь стовп цілком (ns > n\Ow) прозорі для
геліконових хвиль, які ефективно збуджуються в цьому випадку. Ці хвилі добре
загасають за рахунок поверхневої конверсії, якщо тільки ns не є значно меншою
ніж «low. В протилежному випадку геліконова хвиля швидко перетворюється в
периферійній плазмі з густиною нижче відсічки в коливання типу поверхневої ТЕ-
моди, які слабо підлягають поверхневій конверсії. Ефективність загасання хвиль з
цього діапазону за рахунок об'ємної конверсії росте по мірі зростання поздовжньої
довжини хвилі, тому що відношення поперечних довжин хвиль гелікона і
елеКТрОСТаТИЧНОЇ ХВИЛІ Є ПО ПОрЯДКу ВеЛИЧИНИ ПО І Пир.

Частина спекру проміжних довжин, що задовільняє умовам анти-резонансу,
вільна від поверхневої конверсії. Ці моди можуть випромінюватись у віддалену
частину плазмового стовпа. Ефективність випромінення дуже висока для
спіральних антен, і значно нижча для прямих (Нагойського типу або азимутально
симетричних) [5,6]. В першому випадку більша частина потужності може
вкладатися в віддаленій від антени плазмі.

Довгі хвилі з діапазону по > пир ефективно конвертуються в електростатичні
на поверхні п(г) - пир. Але чисельні розрахунки показують, що ефективність
збудження цих хвиль не дуже висока [5,6].

Таким чином, картина поглинання потужності сильно залежить від спектру
антени і профілю густини, і може істотно варіюватися в умовах експериментів.
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НОВИЙ ТИП РОЗРЯДУ З ВИПАРОВУВАННЯМ ЕЛЕКТРОДА У

ВАКУУМІ

В.А.Саєнко, А.Г.Борисенко, В.А.Рудніцький, Г.М.Веремійченко

Відомий діодний розряд між розжареним до електронної емісії катодом

і тиглем-анодом, робоча речовина з якого випаровується у вакуумі. Проте

коефіцієнт іонізації робочої речовини а у вільному режимі катода цього

розряду становить проценти і недостатній для розробки ефективних джерел

плазми і іонів. Тому для ліквідації цього недоліку нами запропоновано ввести

додатковий третій електрод з потенціалом, який перевищує потенціал анода.

При цьому може реалізуватись тріодний розряд з електродом, що

випаровується у вакуумі. Властивості такого тріодного розряду практично не

вивчені, зокрема невідомі: оптимальне положення додаткового електрода,

стабільність горіння розряду, практичні застосування. Виклад результатів їх

вивчення становить мету даного повідомлення.

Вплив третього електрода на діодний розряд повинен звестись,

насамперед , до появи додаткових електричного поля і струму Іс, росту

об'єму іонізації , збільшення потоку іонів на катод. Далі розвиток процесу

повинен залежати від режиму роботи катода, а саме: якщо катод працює у

вимушеному режимі роботи без від'ємного заряду електронів біля поверхні, то

збільшення відбирання електронів з катода додатковим електродом в умовах,

коли всі емітовані електрони забрані, приведе до зменшення провідності а та

зростання напруги Va між катодом і анодом при струмі анода Ia=Const, до

наростання електричних полів в об'ємі іонізації і її росту, тобто потрібного

нам ефекту збільшення Ij. З другого боку, якщо катод працює у вільному

режимі роботи з від'ємним зарядом електронів біля його поверхні, то

збільшення І с приведе до зростання відбирання електронів з об'ємного заряду,

збільшення концентрації електронів пе в об'ємі, в тому числі між катодом і

анодом, збільшення <т , зменшення Va при Ia=Const і зменшення потужності

електронного бомбардування анода Wa. Останнє в кінці кінців може привести

до того, що Wa стане меншим за мінімальну потужність Wa*, яка необхідна

для підтримування мінімального тиску пари робочої речовини в розряді, і

розряд погасне, якщо до цього катод не перейде у вимушений режим роботи, і

не почнеться зменшення о при Ia=Const, зростання Іс, Va. Тобто необхідна
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умова зриву горіння розряду у вільному режимі роботи катода зводиться до

виконання нерівності

Іе>Іа+Іс, (1)

де І е - струм емісії електронів з катода.

Звідси ж витікає достатня умова стабільного горіння розряду у вільному

режимі роботи катода :

IaVa=Wa>Wa*, (2)

тобто потрібно працювати при значних розрядних потужностях Wa, які

суттєво перевищують Wa* і зменшення Wa наЮ-20% із-за росту а не змінює

(2). В діапазоні кіловатних потужностей розряду зрив відсутній. Тільки при

виконанні нерівності (2) можливе ефективне управління іонізацією в

розрядному об'ємі за допомогою третього електрода, коли виконується

нерівність (1), тобто виконується умова існування об'ємного заряду

електронів біля катода. Після цього виникає питання оптимального

розташування додаткового електрода по відношенню до простору "анод -

катод". Його переконливіше розв'язати експериментально, а вже потім дати

пояснення результатів.

Отже, насамперед, досліджувався найбільш цікавий і важливий випадок

вільного режиму роботи катода. Досліджувався теплоізольований анод. Якісно

явища не залежали від типу анода. Проміжок між анодом і катодом складав

di=5-12 мм. Діаметр вольфрамового дроту становив сІ2=1,0 мм. Діаметр

катодного кільця прямого розжарення - сіз=8-16 мм. Додатковий електрод

виготовлявся у вигляді кільця діаметром D=46 мм, яке розташовувалось на

відстані L від поверхні анода вздовж осі симетрії.

Результати приведені на рисунку, з якого видно, що з метою

збільшення іонізації (Ij) додатковий електрод найкраще розташувати поблизу

проміжку катод - анод, тобто в області високого тиску пари. При цьому

спостерігається найефективніший вплив Іс на іонний струм на підкладинку Ij,

який може зростати більш ніж в 5 разів при Vc«Va. З рис. 16 видно, що при

L=66 мм (проміжне значення) потрібні більші Vc для тих же значень Ij.

Спостерігався також зрив горіння розряду при збільшенні Іс. Це підтверджує

викладені вище наші уявлення про фізичні властивості тріодного розряду і

дозволяє його виділити в окремий вид розряду (тріодний розряд з

випаровуванням електрода у вакуумі), оскільки він має невідомі раніше

властивості і не має аналогів в розрядах на газах.
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Рис.1. Вплив розташування анода на параметри розряду, Ij - струм на

шдкладинку над розрядом. Робоча речовина - мідь, а - L=20 мм; б - L=66 мм;

в - L=124 мм.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

ФОРМИРОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ИОНИЗАЦИИ ПЛАЗМЕННОГО

ПОТОКА НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДУГОВОГО РАЗРЯДА В ПАРАХ

МАТЕРИАЛА АНОДА.

А.Г.Борисенко, В.А.Рудницкий, В.А.Саенко

Коэффициент ионизации плазменного потока,определяемый как

отношение ионной компоненты потока к общей величине потока , является

одной из основных его характеристик [1]. Закономерности формирования

коэффициента ионизации плазменного потока а в диодном и триодном

разрядах в парах материала анода без магнитного поля описаны в [2,3]. В

настоящей работе приведены результаты исследований закономерностей

формирования коэффициента ионизации плазменного потока диодного разряда

в парах материала анода в условиях наличия внешнего магнитного поля.

На рис.1 приведена схема экспериментального устройства. Оно состоит

из водоохлаждаемого анода 1, накаливаемого катода 2 и размещаемого на аноде

испаряемого вещества 3. Внешнее магнитное

поле создавалось с помощью магнитной

6 катушки 4. Перпендикулярное к магнитному

электрическое поле можно было создавать с

помощью цилиндра 5. В условиях

описываемых экспериментов потенциал

цилиндра был равен потенциалу

заземленного катода разряда 2, а величина

индукции магнитного поля составляла 80-10"4

Т и была выбрана из условий формирования

максимального значения величины ионного

тока на подложкодержатель 6. В качестве

Рис. 1 испаряемого вещества в описываемых

экспериментах использовался титан.

Значения коэффициента ионизации плазменного потока CCQ, в условиях

отсутствия эффекта ионного распыления осаждаемых материалов ионами

потока, могут быть определены из предложенного в [1] выражения по
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экспериментально измеряемым значениям ионного тока на подложкодержатель

Ij и массы осаждаемого материала Дт<)
Oc0=niVj/njVi + NaVa = I; M a t / Z e Д т 0 ( 1 )

Здесь rtj , Vj - ПЛОТНОСТЬ и скорость потока ионов; Na , Va , Ма - плотность ,

скорость и масса атомов осаждаемого плазменного потока; t - время осаждения;

Ze - заряд иона. Обычно Z=l. Учет ионного распыления осаждаемого

материала приводит к выражениям:

Am s =Am 0 [ l-a 0 S(Ei)] ( 2 ) , a s = a0/ [1 - a0S(Ei)] ( 3 ) ,

где Ams - масса осажденного материала в условиях распыления; S(Ej) -

коэффициент распыления осаждаемого материала; Es - энергия поступающих на

подложку ионов, a s - коэффициент ионизации потока в условиях ионного

распыления. Видно, что ионное распыление осаждаемого материала может

существенно завысить значение истинной величины коэффициента ионизации

осаждаемого плазменного потока. Для уменьшения влияния эффекта ионного

распыления осаждаемого на подложкодержатель материала потенциал

подложкодержателя Un при измерениях составлял "-100"В,контрольные

измерения проводились при потенциале подложкодержателя "-30" В

относительно заземленного катода. В типичных условиях эксперимента

потенциал плазмы составляет ~"+20"В относительно катода.

Полученные в экспериментах значения коэффициента ионизации

плазменного потока ао для титана в зависимости от величины тока разряда 1р

приведены на рис.2. Уже при малых значениях тока разряда ао имеет значения

»30%. С ростом Ip ao растет вначале практически линейно, достигая значений

^60% при 1р=9А. В дальнейшем наблюдается тенденция к насыщению кривой

ao(Ip)- Расчет представленных на этом рисунке значений ао проводился с

учетом того, что при Un=-30 В Еі<50 эВ , S<0,05.

Для подтверждения полученного при 1р=10 А значения ао«6О% было

использовано выражение (3). На рис.3 приведено относительное изменение

массы осаждаемого материала Ті из плазменного потока Ams/Amo от величины

отрицательного потенциала подложки Un. Измеренные в эксперименте значения

Ams/Am0 представлены точками. Измерения проводились при 1р=10А и

ао=64%. В начале и в конце эксперимента проводился контроль стабильности

режима. Расчетная зависимость Ams/Am0(Un) по значениям а 0 = 64% и Е; =

eUn представлена сплошной линией на этом же рисунке. В связи с отсутствием

данных S(Ej) для Ті+-»Ті нами были использованы значения S(Ej) для

Ar+ ->Ti взятые из [4]. Согласно [4,5] в указанном диапазоне енергий ионов
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они практически совпадают. Хорошее качественное и количественное

соответствие расчетных и экспериментальных данных подтверждает числовые

значения измеренных нами значений коэффициентов ионизации плазменного

потока и работоспособность уточненных выражений для a s и Ams.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что с

помощью несамостоятельного дугового разряда в парах материала анода при

наличии внешнего магнитного поля можно создавать высокоионизированные

плазменные потоки с коэффициентом ионизации ао«6О%, а уточненное

выражение для коэффициента ионизации плазменного потока позволяет

произвести расчет его реального значения.

Работа выполнялась при поддержке Министерства науки и технологий

Украины.
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О ЗАЖИГАНИИ РАЗРЯДА В ПАРАХ МАТЕРИАЛА АНОДА

А.Г.Борисенко, В.А.Рудницкий, В.А.Саенко

Несамостоятельный дуговой разряд в вакууме с диффузно испаряемым

анодом , позволяющий создавать безкапельные высокоионизированные

плазменные потоки с компенсированным объемным зарядом, нашел широкое

применение в решении ряда задач микроэлектроники, микромеханики,

лазерной и бытовой техники [1-3].

Обычно зажигание данного разряда требует анодного источника питания

с напряжениями U a =l*2 кВ . В то же время горение разряда имеет место при

напряжениях Up<300 В. В настоящей работе приведены результаты

экспериментальных исследований особенностей горения разряда этого типа в

газе, в смеси паров металла с газом и парах металла в вакууме, позволяющие

разработать новую и более простую методику зажигания этого разряда,

значительно снижающую требования к источнику его электропитания.

Экспериментальное устройство содержит водоохлаждаемый анод 1,

заземленный накаливаемый катод 2 и размещаемое на верхней части анода

испаряемое рабочее вещество 3. Схема экспериментального устройства

приведена в [4]. С помощью магнитной катушки 4 и металлического цилиндра

5 в зоне разряда можно было создавать поперечные электрическое и магнитное

поля. Для размещения подложек использовался плоский подложкодержатель

6. Предельный вакуум в разрядной камере составлял 5-10~4 Па. Регулируемый

напуск рабочего газа в объем вакуумной камеры осуществлялся через трубчатое

кольцо с равномерно расположенными по его внутреннему диаметру

отверстиями. Величина индукции магнитного поля составляла В=80-10~4 Т.

Предыдущие иссследования [5] показали, что при определенном

значении давления газа в вакуумной камере несамостоятельный дуговой

разряд в парах испаряемого разрядом материала анода может гореть либо на

газе, либо на парах твердофазного материала анода. Причем, определяющее

значение на выбор рабочей среды разряда имеет величина разрядного тока, так

как особенностью данного разряда является тот факт, что создание рабочего

давления паров материала анода в разрядном промежутке осуществляется

самим разрядом за счет выделяемой на аноде тепловой мощности и

соответствующего разогрева испаряемого материала. Это означает, что наличие
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в разрядном промежутке кроме паров материала анода еще и рабочего газа уже

при его давлениях р > 2,5-10'2 Па приводит к изменению длины релаксации

пучка и выделяемой на аноде разряда тепловой мощности, т.е. к изменению

условий испарения твердофазного материала анода , точнее к уменьшению

давления его паров в разрядном промежутке. В этих условиях разряд горит на

газе и имеет "растущую" вольт-амперную характеристику. Увеличение

разрядного тока без изменения давления рабочего газа повышает давление

паров материала анода в разрядном промежутке и приводит к созданию

необходимых условий для горения разряда на парах металла. Вольт-амперная

характеристика разряда становится "падающей". Имеющийся в вакуумной

камере газ при этом решающего влияния на характеристики разряда не

оказывает, и его напуск может быть просто прекращен. В этих условиях в

камере реализуется вакуумный несамостоятельный дуговой разряд в парах

материала анода.

Можно выделить две области горения разряда. В координатах р и 1р

(кривая 1) они представлены на рис. 1. В области I разряд горит фактически

на газе, т.е. выделяемой на аноде ( испаряемом
Р-Ю, Па ч

веществе ) разрядной мощности оказывается

недостаточно для создания в разрядном

промежутке необходимого и достаточного для

существования разряда давления паров рабочего

вещества. В области II давление паров металла

уже достаточно для горения описываемого

разряда и наличие газовой добавки лишь

незначительно изменяет вольт-амперную
б 1 0 характеристику вакуумного разряда в парах

рмс л '. анода. Представленные на рисунке данные

показывают, что переход от одной рабочей

среды к другой может быть осуществлен относительно просто, хотя он имеет

место в сравнительно узком интервале изменения разрядного тока и давления

рабочего газа. Более тщательные исследования показали, что при переходе из

одной области горения разряда в другую имеет место неустойчивое горение

разряда. Кривая 2 соответствует границе раздела областей I и II , измеренной

непосредственно в эксперименте по погасанию разряда (1р-»0). Однако,

достаточно быстрое увеличение тока разряда позволяет при фиксированном

значении давления напускаемого газа легко перейти от режима горения
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разряда на газе к режиму горения разряда на парах металла, а последующее

прекращение напуска газа в вакуумную камеру позволяет легко реализовать

вакуумную форму несамостоятельного дугового разряд а, что и было

осуществлено в наших экспериментах.

Таким образом, суть метода газового поджига вакуумного

несамостоятельного дугового разряда состоит в том, что первоначально в

вакуумную камеру напускается рабочий газ до давления р > 3-10~2 Па и

зажигается разряд в газе между анодом 1 и катодом 2. Для облегчения

условий зажигания разряда могут быть использованы скрещенные

электрическое и магнитное поля. Затем, увеличивая ток разряда, обеспечивают

переход разряда из области горения І в область горения II (рис.4). В режим

несамостоятельного вакуумного разряда в парах материала анода разряд

переводится путем прекращения напуска рабочего газа.

Представленные данные свидетельствуют о перспективности реализации

метода газового поджига несамостоятельного вакуумного дугового разряда.

Газовый поджиг разряда является более простым и удобным по сравнению с

методом вакуумного диодного разряда, так как позволяет использовать в

работе более низковольтные источники питания, а также избежать сильных

бросков тока, имеющих место при зажигании разряда в вакууме. Описываемый

метод реализован на практике и позволил для случая разряда в парах титана,

либо в смеси паров титана и азота ограничиться напряжениями анодного

источника питания разряда U a< 200 В вместо Ua< (700 ч- 1000) В.

Работа выполнялась при поддержке Министерства науки и технологий

Украины.
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ЗАПАЛЮВАННЯ ПУЧКОВО-ПЛАЗМОВОГО І ПУЧКОВО-
МАГНЕТРОННОГО РОЗРЯДІВ

В. А. Саєнко, А.Г.Борисенко,'В.А.Рудніцький

Пучково-плазмовий і пучково-магнетронний розряди є єдино
можливими і відомими у даний час іонізаторами для генерування плазми
парів твердих тіл електронними пучками мегаватного діапазону потужностей
[1,2]. Проте ці розряди мало досліджені ; не встановлено навіть мінімальний
тиск пари робочої речовини р*, необхідний для їх запалювання.
Ліквідування цього недоліку й становить ціль даного повідомлення.

Пучково-магнетронний розряд відрізняється від пучково-плазмового
розряду присутністю додаткового циліндра, який оточує електронний пучок
поблизу колектора електронів і має по відношенню до нього позитивний
потенціал. Пучково-магнетронний розряд запалюється у слабших магнітних
полях В«0,03 Тл і має меншу інтенсивність порівняно з пучково-плазмовим
розрядом.

Досліди велися з електронними гарматами потужністю W=0,3-10 кВт у
поздовжньому до осі пучка магнітному полі В=0,05-0,1 Тл. Момент
запалювання розряду фіксувався за появою яскравого, характерного для
кожної речовини світіння: зеленого для міді, синього для алюмінію,
рожевого для корунду. Крім того, струм заземленого колектора-тигля
електронів при запалюванні розряду змінював напрямок з електронного на
іонний (див.рисі). Тиск пари робочої речовини визначався двома шляхами:
по-перше, вимірюванням ваги і часу напилення плівки робочої речовини на
підкладинку, яка знаходилась на відстані R=10CM ВІД колектора-тигля
безпосередньо перед запалюванням розряду; гюгіщуге, подавання стержня
робочої речовини над ко лектором-тиглем, тобто збоку від електронного
пучка. Частина електронів пучка , перехоплювана кінцем стержня робочої
речовини, що вводився у пучок, розплавляла стержень, з якого починала
звисати кулька робочої речовини. Кулька знаходилась при температурі
плавлення і створювала навколо себе тиск насиченої пари, характерної для її
матеріалу.

Пучково-плазмовий і пучково-магнетронний розряди з боковою
подачею стержня стабільно горіли на кадмії, вольфрамі, молібдені та
починали "блимати" на нікелі. Звідси визначався мінімальний тиск пари ,
необхідний для підтримання, розряду : Р*«1 Па. Ця величина
підтверджувалась і першим методом. Вона давала можливість встановити
мінімально допустиму швидкість напилення плівок та мінімальну потужність
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електронної гармати, необхідну для запалювання пучково-плазмового і

пучково-магнетронного розрядів. Ці величини складають , відповідно, Ю"8

м / с та 0,5 кВт, тобто прості технологічні гармати електронів для нанесення

плівок з даним типом розряду можна створити у любій лабораторії чи

майстерні відповідного рівня.

0 J W , Є>т

Рис. 1. Залежність струмів колектора електронів Ік, циліндра Іс і струму на
підкладинку ІГ від потужності електронного пучка W.

Розглядувані електронні гармати можуть бути використані як модельні

зразки іонізатора до надпотужних електронних гармат, чим буде розв'язане

одне із важливих завдань одержання нових синтетичних матеріалів із

швидкістю продукування пари робочої речовини на рівні 10 кг/год, [1]. На

нашу думку, головна проблема у вирішенні згаданих вище завдань полягає в

оптимізації методів введення потужнього електронного пучка в однорідне

магнітне поле і виведення з нього потоку плазми, що буде розглянуте нами

пізніше.

ЛІТЕРАТУРА
[1] Саенко В.А. Источники плазмы с однородно испаряемым электродом / /
Проблемы спецэлектрометаллургии.-1997.-№3.-С.35-60.
[2] Saenko V.A. Intensive Stationary Electric Discharges with Electrode
Homogeneously Evaporated in Vacuum / / Contrib. Papers ICPIG XXIII, Toulouse,
France, 1997, P. 182-183.

232



UA9900809

РОЛЬ РЕЗОНАНСІВ У ПЕРЕРОЗПОДІЛІ ШВИДКИХ ІОНІВ ВНАСЛІДОК
КОЛАПСІВ ПИЛЯСТИХ КОЛИВАНЬ У ТОКАМАКАХ

Я.І.Колесниченко, В.В.Луценко, Р.Б.Вайт1, Ю.В.Яковенко

Effects of resonances in redistribution of fast ions with arbitrary orbit
width in a tokamak plasma with sawtooth oscillations are investigated. It is
found that resonances play the dominant role in the transport of ions having
sufficiently high energy. It is shown that the resonance regions may overlap,
in which case the resonant particles may constitute the main fraction of the
fast ion population in the sawtooth mixing region. The behavior of the
resonant particles is studied both by constructing a Poincara map and
analytically, by means of the adiabatic invariant derived in this paper and
calculation of the characteristic frequencies of the particle motion.
Два роки тому було запропоновано підхід до описання транспорту

швидких іонів, обумовленого колапсами пилястих коливань, який дозволив
встановити закономірності такого транспорту [1]. Було показано, що існує
критичне значення енергії EcrU, таке що коли Е>ЕсгіП то радіальний
перерозподіл іонів суттєво залежить від їх пітч-кутів. Зокрема, при E>Ecrit

захоплені іони з малою шириною орбіт ледве чутливі до колапсу, в той час як
пролітні частинки сильно перерозподіляються.

Ці теоретичні передбачення були підтверджені експериментальними
спостереженнями на американському токамаку TFTR [2,3] та європейському
токамаку JET [4].

Критичне значення енергії визначається з умови, що тривалість колапсу
дорівнює періоду тороїдальної прецесії добре пролітних швидких іонів, і може
бути записане як:

Ecril =2nMrsRcoBlxcr (1)
де тсг - тривалість колапсу пилястих коливань, rs - радіус поверхні, де q = 1, q
- коефіцієнт запасу токамаку, М - маса іона, а>в - іонна циклотронна частота.
Критичне значення енергії існує тому, що тороїдальна прецесія має тенденцію
декорелювати фазу взаємодії частинки та хвилі електромагнітного гвинтового
збурення, пов'язаного з колапсом.
Якісно нові результати представлено в цій роботі. Зокрема, в ній показано,
що певні групи захоплених частинок чутливі до колапсу навіть коли Е > ЕСГІІ.

Це частинки, для яких має місце резонанс між полоїдальним та тороїдальним
рухами, scob - псОу, де еоь - баунс-частота, со^ - частота руху частинок в

тороїдальному напрямку, п - тороїдальне хвильове число, s - ціле число. Такі
"резонансні частинки" мають "бананові" орбіти, які захоплені або ледве
пролітні у гвинтовому збуренні електромагнітного поля, що означає появу
"супербананових орбіт" під час колапсу. Ширина орбіт резонансних частинок
значно перевищує ширину орбіт інших частинок. Тому колапс пилястих
коливань веде до формування плато на профілях густини швидких іонів біля
резонансних поверхонь.

1 Лабораторія фізики плазми Принстонського університету, Принстон, США~
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Прикладом резонансних частинок є ледве захоплені іони з вузькими ба-
нанами та параметром захопленості к = 0.9. Для них резонансна умова задо-
вольняється для будь-якого номеру хвильової моди, але лише за умови, що
s = 0. Баунс-усереднене рівняння руху при, наявності гвинтового збурення для
частинок з к = 0.9 може бути записане у гамільтоновій формі з гамільтоніа-
ном, що біля резонансів співпадає з гамільтоніаном нелінийного маятника. Це
дає можливість отримати прості аналітичні вирази як для ширини супербана-
нових орбіт, так і періоду супербананового руху, що узгоджується з результа-
тами, отриманими чисельно.

Однак діапазон енергій частинок, що задовольняє одночасно при-
пущенню про вузькість орбіт та умові Е > Ecrit, є вузьким. Тому в цій роботі
розглянуто також поведінку резонансних частинок з нестандартними орбітами
(так званих "картоплин" та ін.) та періоди їх руху в полоїдальному та торо-
їдальному напрямках. Ці періоди є величинами одного порядку, але в типових
умовах полоїдальне обертання є більш швидким. Внаслідок цього й завдяки
тому, що гармоніки з т-п = 2,3 дають суттєвий внесок в електромагнітне
поле колапсу, навіть якщо колапс є наслідком нестійкості з т-п = \,
резонанси $/« = 1/2,1/3,2/3 відіграють важливу роль. Для вивчення руху
частинок біля резонансів під впливом гвинтового збурення були побудовані
відображення Пуанкаре. Крім того, було аналітично отримано новий
адіабатичний інваріант, що дозволило суттєво зменшити витрати часу
порівняно з методом, основаним на генерації відображення Пуанкаре. Було
показано, що резонанси з $/« = 1/2,1/3,2/3 перекриваються для іонів з Е>\
МеВ у токамаку типу JET. Фактично це означає, що резонансні частинки
можуть складати суттєву частку частинок з енергією Е > Ecrit.

Використовуючи розвинені уявлення, було проведено попередній аналіз
експериментів з іонно-циклотронним резонансним нагріванням домішки гелію-
3 на токамаку JET, де переважна більшість прискорених іонів гелію-3 була
нечутлива до колапсу, в той час як мала популяція цих іонів (так звана
"гаряча пляма") зникала після колапсу [4]. Виявилося, що іони гарячої плями
розташовані в області резонансів з п = 1 - 3, в той час як типові швидкі іони
лежать поза цією областю. Тому було висловлено думку про те, що
резонансна поведінка іонів гарячої плями є ймовірною причиною їх
перемішування, яке й вело до зникнення цієї плями. Однак для остаточного
висновку потрібне детальне "чисельне моделювання.
Визнання
Виконання цієї роботи було можливим, зокрема, завдяки контракту МАРАТЕ 8924/R1
та гранту Уряду України та Фонду Цивильних Досліджень та Розвитку США UP2-290.
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NONLINEAR UPPER HYBRID WAVE PACKET DYNAMICS

T.A.Davydova, A.I.Fishchuk

Nonlinear structures near upper hybrid resonances have been shown [1-4] to

be described by the generalized nonlinear Schroedinger equation (GNSE)

a
where ц/ is dimensionless electric field envelope.

Nonlinear interaction of upper hybrid waves with magnetosonic [1] or with
lower hybrid or ion-cyclotron waves [2] provides solutions in the form of
cusped solitons when neglecting the higher order dispersive effects (C<0,
P<0). These solutions have been proved [5] to be unstable and collapsing.
However, if fourth order dispersive effects strengthen linear dispersion (P<0)
they may arrest the collapse and give rise to a short-scaled solution formation
[3,4]. Using variational approach with a trial function of the form

^(x, t) = ̂ h- sech(jux) exp(Uf) (2 )

(where Л is an arbitrary constant, h and ju are variational parameters) it was
shown [4] that under some conditions three soliton branches may exist with
the same number of quanta but with different spatial scales. The soliton
branch with an intermediate spatial scale occurs unstable, but two others are
stable. This is a kind of soliton bistability phenomenon.

If nonlocal nonlinearity is of defocusing type (C>0) GNSE may also describe
two stable soliton branches if P>Q [4]. As opposed to the first case the
analysis based on the trial function (2) could not predict any link between two
stable branches.

By generalization of the variational approach developed for conventional
NSE [6] we derived a set of equations describing temporal evolution of the
wave packet taking into account nonlocal nonlinearity and fourth order
dispersion. Choosing a trial function in the form

(3)

where real amplitude h(t), width a(t), chirp parameter b(t) and phase <p{t)
are determined by the variational method, the problem may be reduced to a
Hamiltonean system of differential equations:
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(4)

£ - F(a) - 4P0/?V . -(2M,)"1 ~ = h(a,p)

where /?=я6, Р0=(\-6п2)2Р, Ру=2,Ъп2Р,
Ix=n2/\2, F(a)=4Ti2a2[a]-BN/2+i,2Na2-2,8Pa3].

In particular, the impossibility of wave packet collapse even in the presence of
nonlocal focusing nonlinearity (C<0) is readily demonstrated that if P^O for
any sign of P.

Stationery points of the system (4) which satisfy the set of algebraic equations
fi(a,/3)=0, f2(a,j3)=0 correspond soliton solutions of GNSE (1).

In the case B>0, C<0, P<0 the set (4) may have one or three stationary
points with zero chirp parameter ( а=йг>0, /3=0, г=1,2,3). The point with
intermediate value of a is unstable saddle point while two others are stable
(the centers, or elleptical points).

In the case B>0, C>0, P>0, the set (4) has two stationary points (a^<a2)
with zero chirp parameter under condition C>2,\PB. The point ax is stable for
sufficiently large TV: N>9Pi/2C'i while the point a2 is stable for any N. In this
case there exists also stationary point with y#=/?0̂ 0 corresponding to a new kind
of solitons - "chirp" solitons. Analysis shows that the "chirp" soliton has an
intermediate spatial scale between two stable solitons with zero chirp
parameters and that it is unstable.
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MODELLING OF THE NONLINEAR EVOLUTION OF 2D WAVES AND
VORTICES IN PLASMAS

V.B.Taranov

Different modifications of the Hasegawa-Mima model [1] are used to
explain anomalous transport phenomena due to formation of monopole and
dipole vortex structures, vortex chains etc. In this report an antisymmetric
lattice formed by standing waves of vorticity is considered. For small but finite
amplitudes multiple-time-scale analysis is performed, higher harmonics
generation and frequency shifts are evaluated analytically and critical
amplitude for perturbation theory is determined. For amplitudes bigger than
critical numerical simulations are carried out taking into account vortex
nonlinearity, drift and dispersion effects. Numerical code is developed which
allows to study long-term evolution of two-dimensional spatially periodic
waves and vortex structures.

L^Linear.effects
On each time step we must evaluate the electrostatic potential from the

vorticity function, this procedure is connected with the inversion of the
Laplace operator. Since we need to do this for only one function, it's better to
use Fast Hartley Transform (FHT) [2] instead of Fast Fourier Transform
(FFT). The FHT is as fast as FFT, but has the advantages that no use of
complex variables is needed and that it coincides with its inverse transform. To
obtain 2D FHT we use the direct product of two one-dimensional FHT in the
x (plasma inhomogeneity) and у (drift) directions. Linear dispersion term was
taken into account on the stage of the FHT.

2. Vortex nonlinearity
Modelling of the vortex nonlinearity terms is a complicated procedure

since this nonlinearity is essentially two-dimensional. Furthermore, in this case
values of nonlinear terms depend not only on amplitudes of their multipliers,
but also on their possible mutual functional dependence. We must also try to
ensure the fulfilment of as many as possible of an infinite set of conservation
laws connected with the Jacobian structure of vortex nonlinear terms and
quasilinear character of equations. So we use relatively good approximation for
Jacobians provided by the flux version of the Arakawa scheme [3] adapted to
the two-dimensional periodic boundary conditions and combined with leap-frog
procedure for the time step.

3. Perturbation theory
For small but finite values of the nonlinearity parameter multiple-time-

scale analysis was performed. It is shown that the first order of the
perturbation theory contains no resonant terms, higher harmonics generation
alone was observed in this approximation. In the second order frequency shifts
appear due to the presence of the resonant terms. For the evaluation of
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Jacobians and for graphical representation of the results obtained by the
perturbation theory as well as by numerical simulations (for bigger
amplitudes) the 'MATHEMATICA1 package [4] was used.

4. Numerical simulations
Numerical simulations were performed on the 256*256 grid, time and

space step was equal to 2РІ/256. Program has been written in FORTRAN-77
and run on the Work Station HP-6000. Machine time for one time step of the
program was around 6 sec. The volume of memory used was less than 10 MB.
The calculations were stable at least for 5000 time steps. Energy and mean-
square-vorticity were conserved with less than 1% error. So the results
obtained are much better than ones provided by the use of the Lax-Wendroff
scheme in [5], where the time step was too restricted by the Courant-
Friedrichs-Levy stability condition. It must be noted that vortex nonlinear
terms had nonzero values in the whole domain of solution and not only on the
matching lines as it was in [6], where the non-linear solutions were
constructed by the matching of the linear ones.

5. Conclusions
In the framework of the Hasegawa-Mima model for moderate

amplitudes of the antisymmetric lattice of vortices it is shown that sharp
dipole structures with relatively long lifetimes were produced by the higher
harmonics generation. Frequency shifts also appeared in the second order of the
perturbation theory. For bigger amplitudes higher harmonics generation was
enhanced, but the main harmonic was still present in long-term asymptotics.
The numerical code was developed which can be used for future evaluations of
nonlinear problems involving the vortex nonlinearity. The results were
presented at the 5th Ukrainian Conference on Controlled Fusion and Plasma
Physics [7].The autor is very grateful to Prof. V.V.Yan'kov for helpful
discussions.
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APPLICABILITY OF LTE ASSUMPTION
IN FREE-BURNING ARC PLASMAS

Alexei Yu. Pankin, Victor A. Zhovtyanskyx

The commonly used assumption that gives a basis for the most recent models of

free burning arcs is the local thermodynamic equilibrium (LTE) assumption. The prob-

lem of applicability of the assumption is typically out of consideration, while it is

known number cases where LTE does not work. There are two mechanisms to be consid-

ered as main reasons for the deviation from LTE [1]. The first mechanism is diffusion

processes in a free burning arc. Because of tremendous difference in partial pressure of

charged particles in the core and periphery of the arc, electrons and ions diffuse towards

the arc periphery. If the characteristic time of equilibrium establishment is larger than

characteristic diffusion time, an excess of electrons and ions is to be found on the pe-

riphery. Moreover, then the frequency of electron-atom collisions goes up, and the en-

ergy is redistributed in a such way that higher level of atoms and molecules are tend to

be overpopulated. The radiation transfer is considered as the other mechanism of the de-

viation from LTE. The resonant radiation from the arc center forces the excitation of

high atomic levels, that leads to precisely the same result as the first mechanism. Hence

in many cases it is possible to use, at best, partial local thermodynamic equilibrium

(PLTE) assumption, but not LTE.

The experimental data [2] suggest that plasma of the electric arc with melting

copper electrodes is out of LTE (fig. 1). The problem is only one of possible devia-

tion mechanism selection. In this work we analize the role of diffusion processes.

We use multi-component diffusion flux formulation to bring about the role of

diffusion processes. According to the formulation the i-component flux depend on

coefficients of multi-component diffusion Dtj and thermo-diffusion Df , relative con-

centrations X; =п^п , and their gradients and in the laboratory coordinate system

takes the form [3]:

(1)

m,. (3 t( ' m,

where a ; =^s._ ntjDynjZj , P = ~XI-i^' a ' ' P = lL- nimi > mt a n d %i a r e ^ e weight

and electrical charge of г-particle respectively.
1 Kiev University, 64 Volodimirskaya Str., Kiev-252033
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Fig. \. Interpretation of the experimental data „ . „ , . _ , „ . , , ... AO/ . .,
, ^ , \. r ,, , . Г, , Fig. 2. LTE nitrogen plasma with 1% impurity
for concentration of the metastable copper atoms / , . / , ґ /o y *
' , ... . T ' ,. <• • of copper subject to temperature,
n cu with: 1 - LTE assumption for expenmen- ' ' r r

ід//г/ obtained ne eXpr and Texpr; 2 — assumption
of non-LTE optically thick plasma.

We restrict the consideration to the case of 4 components. They are: electrons

(г=1), molecular nitrogen N2 (г=4), copper atoms Си (г=3) and ions Cu+ (i=2).

This assumption is justified in the temperature range up to 7500 К (fig. 2).

We assume axial symmetry, thermo- and barodiffusion to be negligible, and

plasma flow to be laminar. In the intermediate region plasma is characterised by

well-developed thermal stage, i.e. plasma characteristics depend slightly on the dis-

tance from the cathode. Then we can use the following set of equations:

1 d
r dr

/=t

x,x2 =Ax3^-T(rf'2 exp -

(2)

(3)

(4)

(5)

where Et is the ionisation energy of copper, gt is the statistical weight, and A is

constant. Function S(r) models the total copper flux, that arrives from the cathode.

We use here experimentally found distribution S(r) and T(r), that could be ap-

proximated by Gauss distributions:
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'Л,
+т„

- г.
R.

(6)

where То, Та , So, Rs, and i?, are the constants.

The equations (2), (3) and (4) represent equation of continuity, Dalton law,

quasineutrality condition, and Saha equation respectively. System (2)-(5), supple-

mented by boundary conditions at the centre and at the periphery:

= 0, / = 1 , 4 ,
lr=0

nr,,, l0ucm'3

Fig. 3- Radial distributions of the copper va-
pour nCu(r) in the arcs with the different posi-
tion of the absorption wall: (1) Rw=0.3cm, (2)
Rw~0.5 cm, and (1) Rw=1cm. The relative elec-
tron density profile is shown as the dashed line.

is a typical boundary problem to be solved

njr)/»e( ) numerically by means of the Runge-Kutta-

1.0 Merson and shooting methods. Figure 3

presents the results of numerical simula-

tions. Comparison with experimental data

(fig. 1) proves that diffusion processes

could not explain the observed deviations

from LTE in free burning arc with melted

copper electrodes. Hence it is reasonable

to expect that radiation transfer plays the

prevalent role in the deviation. Then the

only non-equilibrium caused by radiation

is non-equilibrate in the atomic level oc-

cupancy, and PLTE could be used instead

of LTE.

0.0
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ФУНКЦІЯ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОНІВ
І ІОНІЗАЦІЯ В ПРИКАТОДНІЙ ЗОНІ ЖЕВРІЮЧОГО РОЗРЯДУ

А. А. Гурин

Загальновизнаною є провідна роль, яку відіграє прикатодний шар в

формуванні головних параметрів жевріючого розряда [1]. Технологічні

застосування жевріючого розряда для іонної обробки металевої поверхні дали

поштовх вивченню енергетичних спектрів іонних потоків, бомбардуючих катод.

Певні риси цих спектрів безпосередньо пов'язані з поведінкою електронів в

катодному шарі (КШ), зокрема, заслуговує більш ретельного вивчення ефект

локалізації продуктивності іонізації атомів електронами в безпосередній

близькості від катода в зоні катодного падіння високовольтних аномальних

розрядів в гелії, виявлений розрахунками в роботі [2]. Саме з цією

аномалією іонізуючої дії електонів, стартуючих з катода в високовольтних (>1

кВ) розрядах з великим значенням приведеної густини струму, було пов'язано

в роботі [3] важливу особливість форми енергетичних іонних розподілів -

наявність немонотонного характеру цих спектрів, що характеризується

помітним провалом в області нуля енергії.

Складність побудови аналітичної теорії прискорення іонізуючих

електронів в КШ зумовлює дослідників до використання спрощених кінетичних

моделей, які навіть в найпростішому одновимірному наближенні (добре

придатному для опису швидких електронів) нехтують точною структурою

інтегралів непружних зіткнень, залежністю перерізів від енергії електронів,

тощо [1]. Власне, залишається досі не виписаною навіть правильна форма

інтеграла непружного зіткнення з зміною числа частинок - іонізації (принаймні,

автору невідома така робота, навіть в одновимірному наближенні). В даній

роботі наведено точну форму такого інтеграла для одновимірної функції

розподілу електронів (ФРЕ). Більш того, показано, що кінетичне рівняння для

ФРЕ в КШ при заданому розподілі електричного поля може бути розв'язане в

скінченому вигляді, шляхом певної процедури визначеного числа ітерацій.

Хоча наведений алгоритм не дає змоги одержати результат інтегрування

кінетичного рівняння для електронів в прозорому аналітичному вигляді, від

дозволяє зробити чисельні розрахунки ефекту "роювання" електронів найбільш

точними і нетрудомісткими.

Кількісна теорія уповільнення електронів внаслідок іонізуючих зіткнень

з атомами грунтується на експериментально і теретично визначенному

диференціальному перерізі <у(Е,є) втрати іонізуючим електроном з енергією Е
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частки енергії є в інтервалі de [4]. Функція двох змінних <у(Е,е) є відмінною

від нуля тільки за умови / < є < Е, де / - потенціал іонізації. Позначимо як

Г(х,E)dE щільність потоку електронів в точці х з енергіями в інтервалі

{Е,Е+&Е). Беручи до уваги переріз с(Е,г) і відповідну схему розподілу енергії

між вторинним електроном (з енергією є =є-/) і первинним загальмованим (з

енергією s=Е-е), можна запропонувати таку структуру інтеграла іонізуючих

зіткнень:

—\r(x,E)dE = N0 \dE'Y(x,E')a{E',E + I)dE
ЕІІ

а>

+ NQ jdea(E + є,є)Г(х,Е + s)dE - N0Q(E)T(x,E)dE , (і)

де No - густина газу, Q(E) - інтегральний переріз іонізації:

Q(E) = )dsa(E,s). (2)

Беручи до уваги правило симетрії диференціального переріза <з(Е,є) =

G(E,E-Z+I), яке відбиває факт фізичної нерозрізненості первинного і

вторинного електронів, неважко довести, що перші два інтегральні члени

в правій частиш рівняння (1) дорівнюють одне одному. Зручно

враховувати позитивні складові в інтегралі іонізації у вигляді другого

члена в (1), що відповідає внеску уповільнених первинних електронів, з

коефіцієнтом 2.

Проблема моделювання прискорення електронного потоку під дією

електричного поля в зоні катодного падіння може бути сформульована

переходом в (1) до звичайної одновимірної функції розподілу за

правилом r(x,E)dE=f(x,v)vdv, де E=mv2/2. Враховуючи ліворуч в (1)

наявність електричного потенціала ц>(х) і відшукуючи функцію розподілу

f у вигляді функції від повної енергії Е=Е-е(р(.х), f(x,v)=F(x, E),

одержимо:

~F(x,є) = 2N0 ]dscx(s + eq>(x),є - s)F{x,є) -
иХ е+і

~NQQ(e + e(p(x))F(x,s). (3)

Візьмемо за граничну умову наближення моноенергетичного потоку
електронів з поверхні катода з малою порівняно з / початковою енергією:
f(O,v)=NOeb(v-u), тобто F(0,E)=m/08(s-80), де го=ти2/2, jo= NOeu.
Рівняння (3) може бути проінтегроване в скінченному вигляді, якщо

243



взяти до уваги, що його розв'язок цілком локалізується в обмеженому
інтервалі енергій -е(р(х)<г<є0, де <p(x)=U(x/V)(l-x/L), U - величина
катодного падіння: U=(p(L), L - ширина КШ. Дійсно, зіткнення в нашій
моделі тільки зменшують енергію електронів, тому набільшу енергію
мають електрони, що вільно прискорюються в полі потенціала, повна
енергія яких є дорівнює малій позитивній величині s0 (зазначимо, що
ф(0)=0; в розрахунках без ускладнень можна покласти також єо=О). В
результаті зіткнень повна енергія набуває від'ємних значень є<0. З
іншого боку, є не може бути нижчою -е<р(х).

Особливістю непружного розсіяння, відображеною в структурі
інтегрального ядра в рівнянні (3), є відмежованість зони енергійних
первинних електронів з енергіями є', для кожного значення є на величну
порога іонізації /. Таким чином, весь інтервал енергій можна розбити на
скінчене число підінтервалів ширини 7, причому значення F в кожному з
них для кожної точки х визначається через значення F в верхніх
підінтервалах. Якщо починати інтегрування з інтервала ( є0 -/, є0 ), то
ріняння (2) для JF ( 1 ) В ЦІЙ області не містять інтегрального члена,
оскільки значення F в дозволеній області інтегрування дорівнює нулю.
Тому маємо простий розв'язок (енергія вимірюється в рідбергах Ry , F -
в одиницях mjo/Ry, перерізи - в одиницях сг^О.58-10"16 CM2, X=NoaoL):

F^{x,s) = 6(є - )

Опускаючись вниз по інтервалах величини / , маемо ієрархію
рівнянь, в кожному з яких підінтегральні функції є відомими:

Е+І

і далі в скороченому вигляді:

F™

4F = 2xCf F + f F + ]FAdscr X Q F \ ( 5 )

Ця процедура легко алгоритмізується і дозволяє обрахувати ФРЕ у
всій області її визначенності. Вона є еквівалентною послідовному
врахуван-ню груп електронів, що зазнали одного, двух, трьох і т.д.
іонізаційних зіткнень, при чому F^ передає головний пік вільно
прискорених, найбільш енергійних електронів. Інтегрування знайденої
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функції розподілу по області її визначеності дає розподіл щільності

електронного струму j'(x)=ldeF(x,є), звідки можна одержати просторовий

розподіл продуктивності іонізації в катодному шарі: a(x)=(d/dx)jXx).

а (X )

0 , 2 0

0 . 1 5

0 , 1 0

0 . 0 5

0 . 0 0

-

- I \

-
0 , 0 0 , 2 0 , 4 0 , 6 0 , 8 1 , 0

На рисунку наведені результати обрахунків величини а для таких
параметрів розряда: А=0.5, 11=501 (для гелія /=1.808 Ry, тобто U=1225
В). Одержані результати свідчать про наявність ефекту локалізації місця
утворення електронної лавини в безпосередній близькості від катода в
межах зони катодного падіння для розрядів з розглянутими

параметрами, що може позначитись також на енергетичному спектрі
іонного бомбардування катода.
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SCATTERING PROCESSES IN THE MAGNETIZED PLASMA

WITH UPPER HYBRID PUMP

V.N. Pavlenko, V.G. Panchenko, I.N. Rozum

Investigation of electromagnetic wave scattering by density
fluctuations are important for studying such problems as wave
transformation mechanism in plasmas, measurements of the efficiency of the
HF pump power dissipation, plasma diagnostics ets. [1].

In previous works [2-5] the waves scattering processes in
inhomogeneous plasma and in the plasma with density gradient subjected by
lower hybrid radiation have been investigated.

We investigate now the scattering of electromagnetic wave by density
fluctuations when the frequency of the pump co0 is close to the upper hybrid
frequency co0.

We then suppose that electron-ion plasma imbedded to the magnetic
field Bo= B0T and pump wave electric field Eo =E5fcoseo0t excites ion-sound
waves and the modified convective cells. We can write the differential cross
section in the form [2,3]:

r- ҐУ^-^\ Ш < *v> - л.jo
where 4 v 3 ~ w>f- со tf

) fym jzf~ tc у «J 'y ui^j /c', ^" are the frequencies

and the wave vectors of the incident and scattered waves, Q is the space
angle, <^'Ъ"^Лз the correlator of the electron density fluctuations at the
combination frequency

1. As our first example we consider the decay of the pump wave
into upper-hybrid ^ui^^L^^e)^ШРС ^е a n d , ^ ^ a r e the electron plasma
and gyro-frequencies) and modified convective cells

l

Note that convective modes arise in a magnetized plasma with a small
value of (3 and can occur in the ionospheric plasma [5].

The parametric instability threshold Geld for this decay is following:

z - 4C ***** M* ^e

In the region above threshold ( Ео>£чм ^ *-ne plasma becomes turbulent
and we use the nonlinear stabilization mechanism described in [3]. Thus the
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differential cross section is given by "pump field" term:

For typical ionosphere plasma parameters in the h layer at about 250km
the differential cross section given by (4) exceeds the corresponding one due
to thermal noise by several orders of magnitude.

2. Let us consider now the case when pump into upper hybrid:

(for this case t^^fa^) and ion-sound wave **^-£-*i (У$гуе//ъ) is the ion-
sound velocity);

The threshold field for this decay is given by:

We calculate also in similar manner the differential cross section in
the region above threshold ( So >E-^i,z ) a n d estimate that for typical
parameters of hot plasma tyo-f9 ім* T^-10teYf &0 = S&£(r- the pump field
differential cross section is greater then usual thermal noise term 2-3 orders
of value.

The result of this paper should be useful for understanding the
processes of electromagnetic wave scattering in the laboratory and
ionospheric plasma with upper hybrid pump.
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ABSORPTION OF UPPER HYBRID PUMP ENERGY IN TURBULENT
INHOMOGENEOUS MAGNETIZED PLASMA

V.N.Pavlenko, V.G.Panchenko, LNRozum

The absorption mechanism of high-frequency radiation in the plasma by
upper hybrid pump wave in the presence of parametric instability have been
extensively investigated in recent years [1-3]. The important role of parametric
instabilities in the region of upper hybrid resonance was pointed out in [2].

In present report on the base of kinetic fluctuation theory we study the
absorption of upper hybrid wave in magnetized mhomogeneous plasma with
density gradient. We have calculated the effective collision frequency V&.fy

in the turbulent state of such plasma when the amplitude of pump wave t c

exceeds the parametric instability threshold Ei/,. As it turns out /*yy » V&}
, where %,, is the electron-ion collision frequency. Note that for the case

of homogeneous plasma the similar problem was studied in [3].
We consider the inhomogeneous plasma with exponential density

gradient when the distribution function j

where р*-24,і}, г Л c |v Ju i s t R e plasma inhomogeneity parameter.

We suppose that such plasma subjected to the magnetic field вс=&0 г and
pump wave electric field £c-Soc*<)fcc~*)-'j excites upper hybrid wave satisfying
the dispersion relation:

when 00pe. and $l& are the electron plasma and cyclotron frequencies, feus
the angle between the wave vector and f^.
The expression (2) is valid in strongly magnetized plasma for (/Ч>#^ -̂ s?. We
assume that the damping rate of the upper hybrid wave Jfu1^ ^ei • The
frequency and the damping rate of electron drift wave are: ^с я « - £і4*£'Те (me £

where P, is the ion Larmor radius and \^e • is the thermal velocity of particles.
According to (3) the interaction between the wave and the electrons is
destabilizing and we have well know drift instability, which for along tune
considered to be unavoidable in a finite size plasma. Note however that the ion
Landau-damping term will become important in a short device where Kw has to
take rather large values. Moreover, in a device with magnetic shear, K« can
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take small values only locally and damping is obtained by convection into
regions with larger к„ . Consider the parametric decay of pump wave into
upper hybrid and electron drift wave :

uOo - </)w -f ioдг ( 4 )

In the region above threshold Ec

>t-ei, plasma becomes turbulent, where:

E\i, - <W 8 * 4 t ^ r»e)4,<fe/t-^Hll^ (5)
We suppose that the scattering of charged particles on the turbulent
fluctuations in the nonlinear stabilization mechanism of parametric instability
[11. Thus we introduce the effective collision frequency ]/ем that describes
such mechanism and defines the velocity of plasma heating. It is shown in
[3,4] that Ve*bf is determined by spectral density of turbulent fluctuations.
Under assumption j ^ V *\aL W we find:

where Kc is defined by decay condition (4). It can be seen from (6) that
grows with increasing density gradient and intensity of pump wave.

These results agree with experimental data of the anomalous absorption
of electromagnetic wave energy in a turbulent magnetized plasma. We note
that for typical hot plasma parameters, i.e.ro^=0,2 , б<? = SOkG.ft^ 1014 sm"3

and T^= 5 keV the present value of V&jj. is much greater than V^. We have thus
deduced the efficiency for the absorption of upper hybrid wave energy in a
plasma, as the absorbed power is proportional to Щ$Е0- Our results can thus
be of interest for upper hybrid heating of plasmas.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРЯДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАЗМОВОГО
ДЖЕРЕЛА НА ОСНОВІ РОЗРЯДНОЇ СИСТЕМИ З ПОДВІЙНИМ
ПОРОЖНИСТИМ КАТОДОМ

В.М.Слободян, В.Г.Хмарук

Значний інтерес становить досі недостатньо досліджена
модифікація розряду з порожнистим катодом - розрядна система з
подвійним порожнистим катодом. Така система може виявитися
перспективною для створення на її основі ефективних іонних
джерел, зокрема, джерел іонів металів [1]. Перевагою її в порівнянні
з традиційними є можливість одержання іонів металів
безпосередньо з твердої фази шляхом іонного розпорошення
матеріалу другого катодного електрода і подальшої ефективної
іонізації розпорошених атомів у розряді. Цей принцип забезпечує
можливість одержувати, зокрема, іони тугоплавких металів, чи таких,
розплав яких відзначається хімічною агресивністю. Відсутність
розжарюваних катода та тигля спрощує конструкцію та підвищує
експлуатаційну надійність відповідних пристроїв.

На рис.1 у спрощеному вигляді подається конструкція і електрична
схема досліджуваної розрядної системи. Порожнистий циліндричний
електрод 1 - головний катод розрядної системи, що забезпечує
підтримання основного розряду в атмосфері баластного газу на
анодний електрод 5. Електрод 4, що містить змінну розпорошувану
вставку 7 з робочої речовини, є другий порожнистий катод.
Циліндричні отвори в проміжних електродах 2 та 3 утворюють
звужений розрядний канал. Електрод 6 - відбивач під плавючим
потенціалом. Витягування іонів в область низького тиску
здійснюється на негативний колектор 8 крізь отвір у анодному
електроді 5. баластний газ аргон подається в порожнину електрода
1. Відкачування здійснюється з боку анодного електрода 5. Всі
електроди були виготовлені з алюмінієвого сплаву.

Виявлено, що "старт" розряду відбувається при тиску аргону в
системі не нижче 0,5-Й,0 Торр. Для полегшення умов "старту" до
проміжних електродів 2, 3 бажано прикладати потенціал анода,
зберігаючи на них в подальшому потенціал близький до плаваючого.
При високих тисках розряди як в колі першого, так і другого катодів
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можуть підтримуватися незалежно один від одного. При тисках
нижчих 10'2 Торр підтримання струму в колі другого катода 4
можливе лише при наявності розряду в колі основного катода 1.

Були одержані режими розрядів з напругою на другому катоді до
800 В та струмом 0,5+0,6 А. При цьому струм в колі першого катода
складав від 3,0 до 4,5 А, напруга 250+300 В, тиск аргону в області
витягування міг варіюватися від 10'1 до 5 10"4 Торр. Загальний іонний
струм на колектор сягав 20+40 мА при негативному потенціалі на
останньому 100+200 В. На рис.2а представлені одержані для двох
розрядних режимів вольтамперні характеристики розряду в колі
другого катода. Видно, що в цих умовах вони характеризуються
зростаючою залежністю струму від напруги на другому катоді. На
рис.26 представлені залежності іонного струму, що витягується на
колектор, від потенціалу другого катода при тих самих умовах.
Видно, що лише при перевищенні останнім величини 500 В
спостерігається нарастания струму іонів на колектор. Таке
зростання, зокрема, може бути пов'язане з підвищенням ступіню
розпорошення поверхні другого катода і збільшенням в складі
іонного потока на колектор компоненти іонів металу. Про наявність
відчутної складової іонів алюмінію в цьому потоці свідчить утворення
плями плівки металевого алюмінию на поверхні колектора вже при
експозиціях 0,5+1,0 год. При вихідній апертурі джерела 4 мм і
відстані до колектора 10 мм діаметр контрастно окресленої плями
не перевищує 5 мм. Це, на наш погляд, свідчить про те, що
речовина плівки перенесена саме іонами, а не розпорошеними
атомами.

Таким чином, попередні дослідження дозволили встановити
взаємозв'язок між різними факторами розряду та підтвердити, що
досліджувана розрядна система може бути ефективним джерелом
іонів з густиною іонного струму на рівні 2,5+3,5 мА мм"2, який містить
досить суттєву компоненту іонів алюмінію.

Література
[1]. S.Kogure, A.Tonegava, K.Takayama, R.Fukui, K.Takagi. Hollow
cathode ion source developed for metal ions. Nucl. Instr. Meth. ,1989,
B37/38, 201-204.
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ВИХРІ ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК ПОПЕРЕК

МАГНІТНОГО ПОЛЯ

Н. О. Бойко, Л. В. Марголіна, О. В. Опанасенко, Д. Б. Палець,

Л. І. Ромашок, В. М. Слободян

Дослідження, результати яких викладені в цій доповіді, були продовжен-

ням досліджень, виконаних раніше [1], і мали за мету з'ясування впливу вих-

рових структур, зумовлених обертальною нестійкістю плазми пеннінгівських га-

зорозрядних систем, на перенесення заряджених частинок поперек магнітного

поля.

Експерименти виконані в тих самих, що і в [1], розрядних умовах в газо-

розрядних камерах з радіусом анода Ra - 2,7 см та з радіусом анода Ra = 8,4

см і анодною діафрагмою Rj = 5,4 см.

Для дослідження перенесення заряджених частинок поперек магнітного

поля і впливу на нього вихрових структур в камері з Ra = 2,7 см були

визначені залежності від напруженості магнітного поля Н відношення

постійних іонних струмів насичення на зонди, розміщені на різній відстані від

осі системи (?•/ = 1,7 см; г2 = 0,7 см)

І(г) п(г.)
Ч*(Н) = / { ~ ) [ та амплітуди першої

І(г2) п(г2)

гармоніки коливань потенціалу плазми

V(H), спричинених рухом вихрових

структур.

Результати цих досліджень ілюс-

трує рис. 1. Згідно з [2], в стабільній

плазмі пеннінгівських газорозрядних сис-

тем Ч'(Н) є монотонно спадаючою функ-

цією. Це і спостерігається в експерименті

при малих Н за відсутності вихрових структур. З виникненням вихрових

структур азимутальної моди т - 2 нестійкості реєструється уповільнення спа-
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дання Ч Ч # ) (/), а у випадку т - \ - навіть зростання. Уповільнення спадання

і зростання WiH) чітко корелюють з величиною V(H) (2), тобто "потужністю"

вихрів. Все це на якісному рівні свідчить про те, що при наявності вихрових

структур виникає додатковий до "класичних" механізм перенесення заряджених

частинок поперек магнітного поля, який для т - 1 домінує над ними.

т - 1 т - 2 т = З

г,см

Рис. 2

На рис. 2 показано конфігурацію та локалізацію вихрових структур (/) і

радіальну залежність спричиненого ними додаткового інтегрального радіального

потоку заряджених частинок F на коаксіальну циліндричну поверхню радіуса г

одиничної довжини (2). Потік розраховувався за отриманими в експерименті

радіальними залежностями амплітуди першої гармоніки коливань густини п{г)

та потенціалу V(r) плазми і зсуву фаз між ними А<р(г) в газорозрядній камері з

діафрагмованим анодом:

mn(r)V(r) .
F =

Н
•sin[A(p(r)j.

Наведені дані свідчать про те, що вихрові структури дійсно створюють позитив-

ний інтегральний радіальний потік частинок. Аналогічний результат був отри-
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маний в експериментах, проведених в камері з Ra = 2,7 см. В обох випадках за-

значений вище потік локалізується в кільцевому шарі плазми між "центрами"

приосьових і прианодних вихрів і досягає максимальної величини на межі їх

стикання. Ширина кільцевого шару збільшується зі зменшенням т та збільшен-

ням Ra, тобто зі зростанням характерного розміру вихрових структур. Величи-

на потоку корелює з "потужністю" вихрів.

Сукупність одержаних в [1] та в цих експериментах залежностей висвіт-

лює механізм "аномального" перенесення заряджених частинок поперек магніт-

ного поля, спричинений її обертальною нестійкістю. При наявності вихрових

структур виникає додатковий дрейф іонів і електронів в них, траєкторіями яко-

го є еквіпотенціальні лінії. Оскільки радіальні розміри вихрових структур при-

близно дорівнюють радіусу плазмового стовпа, таким самим є і масштаб зумов-

леного ними радіального перенесення заряджених частинок. Швидкість радіаль-

ного перенесення частинок у вихрах залежить від швидкості їх дрейфу в остан-

ніх. Визначена двома незалежними методами, вона виявилася одного порядку зі

швидкістю дрейфу плазми в стаціонарних схрещених полях. Це означає, що за

один оберт вихрової структури навколо осі плазмового стовпа заряджена части-

нка має змогу без будь-яких зіткнень потрапити з приосьової області плазми в

ирианодну.

В цілому результати проведених досліджень якісно узгоджуються з вис-

новками теорії [3].
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ РИХТМАЙЕРА-МЕШКОВА ПРИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ РАЗРЯДЕ В ВОДЕ

Войтенко Л.М., Кононов А.В., Порицкий П.В., Старчик П.Д.
The development of the Richtmyer-Meshkov instability is studied under pulse
electrical discharge in a water. This type of instability occurs when a shock sweeps
across a corrugated interface between plasma column of discharge and aquatic medium
and plays an essential role to change of the characteristics of discharge.

В настоящее время находят все большее технологическое применение и

интенсивно исследуются импульсные электрические разряды в жидкости, разря-

ды высокого давления в капиллярных трубках и т.п. Во всех таких разрядах

между плотной плазмой разряда и ограничивающей его конденсированной средой

образуется тонкий переходный слой, в котором газокинетические параметры

существенно меняются в направлении нормали к поверхности абляции и наблюда-

ются значительные потоки вещества и тепловой энергии. Поведение плазмы и газа

в таком слое существенно на динамику и характеристики разряда. Подобный слой

образуется также при оптическом пробое прозрачных веществ при фокуси-ровке

лазерного излучения. Исследование процессов развития неустойчивостей в

переходном слое между плазмой разряда и ограничивающей ее средой и являет-

ся предметом данной работы. Показано, что наибольшее влияние на характерис-

тики разряда оказывает развитие неустойчивости Рихтмайера-Мешкова [1-3] на

границе контакта канала разряда со средой.

Эксперименты по исследованию процессов при контакте плазмы и среды при

разряде в воде проводились на установке, схема которой представлена на Рис.1. В

разрядной камере 1 взрывалась проволочка 2, которая изготавливалась с

определенным рельефом поверхности для задания первоначальных неодно-

родностей или могла быть прямой из меди, или железа. Свечение возникающего

плазменного столба регистрировалось через окно 3 с помощью оптической систе-

мы (4 - объектив, 5 - диафрагма, 6 - светофильтр) скоростной фотокамерой 7.

Типичными условиями разряда являлись следующие: энерговклад 300 Дж на см

длины канала, межэлектродное расстояние 10 см при разности потенциалов ЮкВ.

Исследования выявили появление различных видов неустойчивостей

поверхности контакта между плазмой разряда и водной средой, часть из которых

можно отнести к типу неустойчивости волны дефлаграции (горения), другие к

Рэлей-Тейлоровскому типу. Причем неустойчивости проявлялись как на стадии

ускорения границы раздела (до Змкс от начала разряда) так и при замедлении

движения (до ЗОмкс от начала, после чего расширение плазменного канала

прекращалось). Характерной особенностью возникающих неустойчивостей

явилось наличие ярко выраженной азимутальной структуры. В результатах

экспериментов следует также выделить наблюдавшиеся процессы стабилизации и
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затухания роста возмущений, которые были ярко выражены в моменты времени,

соответствующие нулевому значению тока в разрядной цепи.

Рис.1.

Результаты исследования показали, что наиболее важное влияние на ха-

рактеристики разряда оказывает развитие неустойчивости Рихтмайера-Мешкова

[1-3] на искривленной границе контакта плазмы канала разряда со средой. Это

явление наблюдается на границе раздела разноплотных сред, испытывающей

импульсное ускорение, что имеет место при прохождении ударной волны через

границу. Исследования с помощью теплеровского метода выявили появление

ударных волн при наличии локальных неоднородностеи давления в разряде.

На линейной стадии развития неустойчивости образовавшаяся граница кон-

такта имеет форму, подобную исходной, и ее амплитуда растет по линейному за-

кону [1]. С течением времени форма возмущения начинает меняться: водная сре-

да проникает проникает в плазменный канал в виде «струй», а плазма канала в

вода в виде «пузырей», причем радиус кривизны последних со временем увеличи-

вается. Этот процесс вызывает поступление в канал порций вещества, что обус-

ловливает резкое снижение в несколько раз температуры и проводимости канала

разряда. Подобного эффекта не наблюдается при отсутствии возмущения на

границе канала. Таким образом, развитие неустойчивости Рихтмайера-Мешкова

оказывает существенное влияние на характеристики электрических разрядов в

воде.
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МОДЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ

ВЫБРОСОВ ИЗ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Е.В.Бруяцкий15, А.М.Соколов, В.В.Тришин

Для возможно более полного описания различных условий и механизмов

распространения воздушным путем аэрозольных выбросов из объекта "Укрытие"

(ОУ) разрабатывается система модельных представлений и алгоритмов расчета

радиоактивного загрязнения воздуха и почвы в ближней зоне влияния ОУ . Отдельно

рассматриваются нормальные условия функционирования ОУ и возможные

аварийные ситуации.

Описание выхода аэрозолей из ОУ в атмосферу в штатных условиях сведено к

рассмотрению двух механизмов:

а) выбросам аэрозолей через вентиляционную трубу ;

б) выносу радиоактивной пыли через щели и отверстия в стенах и кровле ОУ.

В случае а) мы имеем дело с высотным источником выброса примеси.

Описанию процесса рассеяния из таких источников посвящено много работ. Нами

для программной реализации выбраны две модели: традиционная Гауссова модель

[1,2] и струйно-диффузионная модель [3,4].

Гауссова модель исходит из предположения о точечном характере источника

выброса. Версия программы GAUSS-00

выполняет расчет для постоянных

атмосферных условий выброса и может

применяться для оценки приземной

концентрации активности в воздухе и

О 500 woo 1500 2000 радиоактивного загрязнения почвы при

кратковременном выбросе (Рис. 1).

Версия программы GAUSS-01 позволяет получить усредненные за

определенный заданный период времени уровни загрязнения. Обычно метеоусловия

в рассматриваемый период задаются для 8-ми или 16-ти румбовой розы ветров.

Институт гидромеханики НАН Украины
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Puc2

Указываются, в частности, повторяемость и

среднее значение для ветра определенного

направления. Процедура усреднения

выполняется в два этапа. На первом для

каждого сектора проводится интегрирование

по направлению, перпендикулярному

направлению ветра, на втором - производится

интерполяция для направлений, попадающих

между выделенными 8-ю (или 16-ю)

основными направлениями . Пример

усредненного за год расчета загрязнения почвы приведен на Рис.2.

В струйно-диффузионной модели нет предположения о точечном характере

источника. Она применима и для объемных источников. Выброс в ближней области

рассматривается как струя, распространяющаяся в сносящем ветровом потоке.

Результаты этого этапа определяют начальные условия и параметры расчета на

втором этапе, где рассеяние описывается уравнением турбулентной диффузии.

Расчеты по струйно-диффузионной модели выполняются с помощью разработанного

пакета программ IHM-SDM.

В случае б) объект "Укрытие" рассматривается как низкий объемный

источник, для которого учитывается влияние аэродинамической тени. Доля

выброшенных аэрозолей, попадающих в аэродинамическую тень, определяется по

эмпирическим формулам [5] в зависимости от приведенной высоты объекта. Для ОУ

эта доля составляет « 30%. Определение размеров циркуляционной зоны

выполняется в соответствии с построенной схемой движения примеси в

аэродинамической тени. Характер распределения примеси в объеме

аэродинамической тени и скорость ее оседания на поверхность в основном

определяются фракционным составом частиц пыли. Для доли аэрозолей не

попадающих в AT задается начальное распределение в плоскости х^бНо, т.е. на

границе AT, и рассеяние описывается уравнением турбулентной диффузии.

Общее воздействие ОУ на окружающую среду рассчитывается как

суперпозиция уровней активности от выбросов из вентгрубы и выноса топливной

пыли из щелей ОУ. 262
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Для сценария аварийного выброса облака радиоактивной пыли, при

возможном обрушении кровли, по энергии падающих конструкций оценивается

высота и эффективный радиус облака. Оценивается количество выброшенной пыли

и ее активность. Предполагается,

что часть выброса попадет в AT,

а рассеяние оставшейся части

описывается нестационарным

уравнением диффузии.

Построены схемы расчетов,

описывающие протекание

_. ... _ ... П р О ц Є С с а в о времени. По

Рис.3 рассчитанной активности в воздухе

проводится оценка загрязнения почвы. На рис.3 показан пример расчета уровня

загрязнения почвы в зоне влияния ОУ при возможном аварийном выбросе.

Описанные модельные представления являются основой блока

прогнозирования компьютерной системы КСОВАВОС, которая интегрирована с

ГИС Maplnfo. Это позволяет представлять результаты расчетов в виде линий

уровней или поверхностей, совмещенных с географическими картами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 1 3 7 C s И 1 2 5 Sb В ПОЧВЕ.

М.Д.Бондарьков, Н.П.Донец, В.А.Желтоножский, Л.В.Садовников,

Е.Д. Стукин , Ю.М.Шевченко.

Исследование вертикальной миграции радионуклидов, таких как l ^ C s и

90Sr берет начало в 60-е годы [1]. Причиной тому были глобальные выпадения

радиоактивности после испытаний атомного оружия. Возник вопрос о

возможности проникновения образовавшихся при этих взрывах радионуклидов в

плодородные слои почвы и в грунтовые воды.

В начале восьмидесятых годов, к проблеме глобальных выпадений

добавилась проблема выбросов атомных электростанций, а также предприятий по

переработке и хранению ядерного топлива.

Чернобыльская авария, в настоящее время, занимает в этом ряду проблем

ведущее место, поскольку ее влияние на окружающую среду Украины,

Белоруссии и европейской части Росии очень велико и важно оценить возможные

"сценарии" развития экологических процессов, опираясь на исследования

динамики поведения радионуклидов "чернобыльского происхождения" в

окружающей среде. Особенностью выбросов Чернобыльской аварии является то,

что на загрязненнеых территориях, "чернобыльские радионуклиды" можно

использовать как меченые атомы для исследования динамических процессов в

проблемах экологии. В частности, есть возможность измерять содержание 137Q S

совместно с сопуствующими ему в чернобыльских выбросах 134c s и 125sb.

Были измерены удельные активности изотопов 134,137cs и 125$^ по

слоям толщиной 3 и 5см на двух площадках наблюдения: "Разрез И" и "Разрез-

31" в Брянской области России. Почва-чернозем. Ландшафт-луг без деревьев и

высоких построек; огражденные площадки не участвуют в сельхозоперациях и не

подвержены неатмосферному антропогенному вмешательству. Из каждого слоя,

пробоотборником диаметром 50 мм, отбиралось по пять проб. Пробы

высушивались на поддонах до воздушно-сухого состояния, измельчались, корни и

органические остатки минерализировались в муфельной печи и их зола

объединялась со своей пробой. Из гомогенной смеси для каждого слоя,

отбиралась аликвота массой «1кг для заполнения сосуда Маринели объемом 1л.

Измерения выполнялись в геометрии: "Маринель-1Л" на низкофоновом гамма-

спектрометре с детектором типа GEM объемом 185см^ фирмы "ORTEC".

Относительная эффективность 30%, разрешение 1.86 кэВ на линии 1.33 МэВ

ОСГИ-бОСо. Результаты измерений приведены в таблице 1.

* - ИГКЭ АН России.
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Изотопы идентифицировались по характерным линиям согласно [2].

Обработка у-спектров выполнялась с использованием системы А-65 (ORTEC).

Погрешности менее 25% для результатов, превышвющих МДА ( 0,5 Бк/кг).

По Данным табЛ построены графики вертикального распределения l ^ C s

и 125sb в % от суммарной активности данного изотопа по всем слоям.

На рис.1 представлены результаты измерения ^ ' C s и 125§ь н а площадке

"РАЗРЕЗ-И", с поверхностной плотностью загрязнения по цезию-137 около

ЮКи/кв.км. На рис.2, результаты измерения 137c s и 125§О н а площадке

"РАЗРЕЗ-31" (поверхностное загрязнение ^^Cs «15Ки/кв.км.). Из рисунков

видно,- сурьма перераспределилась вглубь несколько больше, чем цезий, что

свидетельствует о более высокой ее подвижности относительно цезия.

Таблица 1.

Глуб.

слоя

Н, см

0-3

3-6

6-9

9-12

12-15

15-18

18-21

21-25

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

РАЗРЕЗ-И
Бк / кг

137C s

1290

1782

2314

2847

4427

1391

569

320

135

73.0

36.1

27.1

29.6

134C s

17.7

24.8

32.7

40.2

62.7

20.0

8.0

4.2

1.7

0.7

<0.5

<0.5

<0.5

125Sb

5.5

7.4

11.0

13.4

23.9

10.0

4.8

2.8

2.3

1.1

<1

<1

<1

РАЗРЕЗ-31
Бк / кг

137C s

1880

3716

3190

1593

861

436

206

62.0

32.4

24.4

24.1

11.2

7.0

134C s

26.6

53.3

44.7

22.1

12.0

5.52

2.73

0.8

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

125Sb

7.2

13.7

15.0

13.8

7.0

3.2

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Как видим, на обоих площадках характер распределения активностей этих

изотопов имеет общие тенденции: цезий и сурьма "ушли" с поверхности на

глубину, в среднем , от 5-ти до 20-ти сантиметров; а также, заметно превышение

скорости вертикальной миграции 125$Ь над скоростью миграции ^-^Cs.

Очевидно, что концентрация цезия-137 в верхнем 5-ти см слое не может быть

принята за истинную концентрацию этого изотопа в плодородном слое почвы, как
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принималось ранее. Так, например, расчет дозовых нагрузок по измерению

активности только 5-ти см.-го слоя будет неверен, поскольку не учитывает

излучение более глубоких слоев, в которых находится сейчас «80% суммарной

активности 137cs.

На рисунках 3 и 4 графически изображены результаты из работы [3]:

распределение активности l ^ C s в дерново-подзолистых и торфяно-глеевых

почвах украинского Полесья за 1988г. и 1992г соответственно. Таким образом,

аналогичные процессы вертикальной миграции 1̂ 7 Cs имеют место и для этих

почв. И хотя в дерновых почвах подвижность цезия заметно меньше, чем в

торфяно-глеевых, однако очевидна тенденция к проникновению радионуклидов

на глубину 5-15 см за 8 лет после Чернобыльской аварии.

Выводы :

1. Спустя 10 лет после аварии на ЧАЭС отбор проб грунта следует

проводить до глубины 20-25 см, в отличие от ранее принятой глубины 5 см.

2. Очевидно смещение на 10-15 см в глубину наиболее активных слоев,

содержащих 137Q S ) И П р И расчете, например, дозовых нагрузок на население по

данным пробоотбора необходимо учитывать "экранирование " гамма-излучения

указанным слоем почвы.

В заключение необходимо отметить важность проведения исследования

скорости вертикальной миграции радионуклидов для других видов почв, для

оценки корневого поступления нуклидов в виды растений, которые участвуют в

пищевых цепочках животных и человека.

В свете вышеизложенного приобретает актуальность изучение вероятности

проникновения радионуклидов в грунтовые воды.
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ПОВЕДЕНИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ВЫПАДЕНИЙ ЦЕЗИЯ В МОЛОКЕ
РЕГИОНОВ ВБЛИЗИ 30 КМ ЗОНЫ ЧАЭС.

М.Д.Бондаръков, М.Ю.Гриджук, Н.П. Донец,
В.А.Желтоножский, К.Мюк1), М.А.Ухин

Reduction of 137Cs concentration in milk after the Chornobyl accident for 1987-1997
have been investigated for samples of milk produced in large collective and private farms of
Chernigiv region of Ukraine. From the analysis of findings long-term half-lives 137Cs of such
milk was obtained in the range 1.5-1.8 a.

Молоко и молочные продукты являются важной составляющей питания. До 80%

коллективной дозы, полученной населением, обусловлено именно 137Cs. Поэтому важ-

но получить информацию о путях поступления в молоко радионуклидов вместе с

прогнозированием уровней загрязнения. Измерение активности молока обеспечивает

получение средней цифры для большой площади и значительно ослабляет такой

фактор, как неравномерность распределения осадков. Так для производства одного

литра молока требуется не менее 50 м2 интенсивно культивируемого или 100-200 м2

экстенсивно культивируемого пастбищ [1]. Если молочная проба взята из типичного

однодневного сбора 100-200 коров, обеспечивается усреднение по активности с пло-

щади около 10-20 га, что очень важно, если учесть, что плотности повфхностного за-

грязнения в рассматриваемых хозяйствах по 137Cs менялась от 0.2 до 10.8 К и / к м [2].

В работе исследовалось ослабление активности 137Cs чернобыльского

происхождения в молоке на протяжении 1987-1996 годов после аварии на ЧАЭС из

измерений проб молока, произведенного в больших коллективных и личных

хозяйствах Черниговской области Украины.

Результаты исследования ослабления активности 137Cs ar осадков после испы-

тания ядерного оружия и в результате аварии на ЧАЭС принципиально отличаются.

Полное количество осадков 137Cs после испытаний ядерного оружия было на два по-

рядка больше, чем после Чернобыльской аварии [3]. Исследования долгосрочного по-

ведения цезия в окружающей среде и его эффективный распад в продуктах питания и

молоке при ядерных взрывах не являлись однозначными из-за длительности осадков,

которые продолжались несколько лет, причем их интенсивность менялась. Даже после

запрещения и окончания испытания ядерного оружия, осадки не прекратились, так

как значительное количество радиоцезия было перенесено в верхние слои атмосферы и

впоследствии он, медленно оседая, добавлялся к ранним выпадениям.

Как известно, факторы переноса грунт-растение после фазы прямого

загрязнения находятся в пределах 10'2. Поэтому любые последующие осадки не

меньше двух порядков от первоначальных в результате прямого загрязнения дадут

больше 137Cs, чем в первых выпадениях. Таким образом из наблюдений выпадений от

испытания ядерного оружия не могут быть получены правильные эффективные

константы распада для уровней загрязнения цезием продуктов, которые ожидались бы
vAustrian Research Centre
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для однократных выпадений [4].
Методика измерений и результаты

Для измерений активности 137Cs отбирались отдельно образцы молочных проб,
произведенных в коллективных и личных хозяйствах Семеновского и Репкинского
районов Черниговской области Украины, где плотность загрязнения 137Cs колебалась
от 1 до 10 Ки/км2 [2]. Для исключения влияния случайных факторов из-за
локальных выпадений, разнице в питании и метаболизме отдельных животных,
пробы отбирались из объемов не менее 2000 л.

Измерения проводились каждый год в одно и тоже время в летне-осенний
период. На рис.1 представлены результаты для Репкинского района. В первые годы
после аварии наблюдались большие удельные активности 137Cs, поэтому основные
исследования проводились с применением радиометров ДП-100 и КРК. Отдельные
пробы измерялись на полупроводниковом Ge(Ii)-cneKTpoMerpe и определялось
содержание ^Sr. Анализ учлектроскопических и радиохимических данных показал,
что в пределах 30 % результаты хорошо согласуются друг с другом. В последние годы
вклад ^Sr стал расти, поэтому измерения проводились на Ge- и (Зе(Ш-спектрометрах.

Удельные активности и эффективный период ослаблении цезия, полученные из
анализа у-спектроскопических и радиометрических данных (1991-1996 г.г.) хорошо
согласуются друг с другом. Во всех хозяйствах, начиная с 1987 года удельная
активность 137Cs в молоке плавно уменьшается. Эффективный период уменьшения в
два раза этой активности Т1/2ф=640±70, что меньше, чем соотвеітствуюгцая величина,
полученная при анализе глобальных выпадений (Т1/2=4.5 лет [5]).

8 -

7 -

З 4-
CD

<г з-

1 -

-.*
*..

86 87 88 89 90 91 92 93

Рис. І Репкинский р-н

94 95 96 97

Год (19..)

Как упоминалось выше, такое расхождение вероятнее всего обусловлено тем,
что после прекращения ядерных испытаний в атмосфере СССР и США в 1964 году
большое количество 137Cs, попавшее в верхние слои атмосферы, выпадает с двумя
характерными временами: мальм и большим (до десяти лет). Даже если "длинная"

269



компонента не превышает 1% от первоначальных выпадений, ее вклад в Т ] / 2 будет
соизмерим с вкладом "короткой" компоненты.

В случае аварии на ЧАЭС время осаждения осадков не превышало одного ме-
сяца. Поэтому к концу 1986 года прямое загрязнение в исследуемых районах пре-
кратилось и к началу измерений (лето 1987 г.) поведение цезия в окружающей среде и
его эффективный распад определялся.осадками в течении первого месяца аварии.

Величина эффективного периода полувыведения цезия (Т1 / 2) по результатам
Репкинского района в последние годы имеет тенденцию к увеличению, что связано с
величиной глобальных выпадений в этой местности [5].

Полученная величина эффективного периода полувыведения цезия хорошо
согласуется с данными, полученными в работе [6] (Т1/2=500-680дн.) для Австрии, где
вклад глобальных выпадений более существенен.

Заключение
Величина эффективного периода полувыведения цезия (Т1/2

:=64(Н:70 дн) в
молоке из регионов, примыкающих к 30-км зоне ЧАЭС существенно меняет величину
коллективных доз облучения населения, проживающего в аварийных регионах. В
частности, оценки показали, что в Семеновском районе в начале 90-х годов
эффективная эквивалентная доза облучения населения "чернобыльскими"
радионуклидами за счет внешнего облучения составляет около 20 мБэр/год, а
внутреннего около 40 мБэр/год [7]. Поэтому, если принять величину эффективного
периода полувыведения цезия в молоке Т1/2=1.7 лет, это уменьшает эквивалентную
дозу облучения населения "чернобыльскими" радионуклидами в два раза.

В этой связи представляют большой интерес выполнение таких исследований
для Ш5г и альфа изотопов. Вклад этих радионуклидов также может существенно
изменить коллективную дозу. Особенно актуальны такие исследования для
Козелецкого района, где соотношение изотопов ^Sr/^Cs достигает величины 0.5 [2].
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РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НАЗЕМНЫХ

ЭКОСИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ГИС ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ

Катаевский Ю.Ф., Тришин В.В., Истомина Г.Г., Павленко И.О.

Современные проблемы, вызвавшие необходимость разработки
экологических критериев, заключаются в том, что при выборе площадки
для размещения предприятий атомной энергетики или другого
предприятия, оказывающего вредное воздействие на окружающую среду,
необходимо проводить анализ и оценку состояния наземных экосистем.
Огромное разнообразие природного окружения и проявлений воздействия
АЭС на природную среду при различных режимах ее работы
обуславливает необходимость проведения индивидуальной экологической
экспертизы для каждого региона предполагаемого строительства АЭС.
Следует отметить, что экологические нормативы должны быть
ориентированы не на регламентирование воздействия на природные
комплексы, а на ответную реакцию биологических систем.

Особое внимание было уделено нами анализу и оценке состояния
лесного биогеоценоза, так как он является критической системой к
воздействию радиационных и химических загрязнителей. Лесной
биогеоценоз представляет собой многоярусную экологическую систему,
компоненты которой тесно связаны между собой и окружающей средой
многочисленными прямыми и обратными связями, сбалансирование
которых обеспечивает устойчивость системы. Антропогенное и
техногенное воздействия нарушают состояние относительного равновесия,
что приводит к серьезным повреждениям и даже разрушению лесного
биогеоценоза.

Нами были обработаны данные по шести лесным участкам в
разных лесничествах Ровенского Полесья, составлены экологические базы
данных, оцифрованы и введены в географическую информационную
систему (ГИС), а также проанализирована и разработана система
критериев оценки функционального состояния лесного биогеоценоза.
Было установлено около 120 критериев оценки состояния лесной
экосистемы. Основные критерии приведены в таблице № 1. Оценка
функционального состояния лесного биогеоценоза при действии
радиационного фактора, приведена в таблице № 2.

Наземные экосистемы характеризуются большим числом
показателей, которые обычно имеют вид нечетких множеств, отличаются
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размытостью границ, неполнотой и даже неоднозначностью, что делает
проблему оценки состояния экосистемы нетривиальной. Для того чтобы
обрабатывать всю эту экологическую информацию необходима новая
информационная технология, от которой зависит успех экологической
экспертизы. Резкое возрастание объемов информации, необходимой для
оценки экологической ситуации регионов, требует внедрения ГИС. Нами
был применен один из наиболее распространенных программных
продуктов, предназначенных для создания и редактирования
экологических баз данных по наземным экосистемам - Maplnfo версии
4.0. Была разработана удобная структура экологических баз данных,
позволяющая производить выборки по группе признаков, по уровням
воздействия и т. д.

Для анализа функционального состояния лесной экосистемы нами
разработана экспертная система Forest. В качестве языков
программирования были выбраны язык С++ - версия Borland C++ 4.0,
поскольку он является объектно-ориентированным, и язык, встроенный в
ГИС Maplnfo - Map Basic для связи с базами данных и создания и
обслуживания запросов, так как наша экспертная система связана с ГИС
и использует ее базы данных, а также средства ввода-вывода. Кроме того,
используется оболочка экспертной системы «Микро-Эксперт»,
написанная на языке Паскаль.

При создании экспертной системы необходимо было определить
наиболее значимые для лесной экосистемы переменные и структурировать
их между собой, т. е. ввести иерархию по значимости. Логический вывод
в системе осуществляется путем совместного использования стратегии
прямого и обратного вывода на множестве правил продукции. Ввиду
недостаточной достоверности знаний и данных вводятся в систему чисел
весовые коэффициенты переменных, факторы уверенности и
коэффициенты достоверности используемых знаний. Числовые
характеристики затем преобразуются в вероятностные, которые
используются системой при выводе.

Таким образом, нами был проведен глубокий анализ и
разработаны экологические критерии оценки состояния наземных
экосистем с применением современных ГИС технологий и экспертных
систем. Предлагаемые методики анализа природных объектов могут быть
использованы для проведения экологической экспертизы при выборе
площадки для размещения предприятий ядерной энергетики.
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Таблица № 1. Основные критерии оценки функционального состояния лесной жосистемы (сосновые леса лишайниковые)
Древостой

Степень
нарушена
я лесной

зхосисте

мы

к,«
Отсуст.

Малая

Умерен.

Ситная

Распад
биоценоз.

Видов
он

состав
древос

то*

1=10
10с-
9с1б

9с1б-
8с2б

8с2б-
7сЗб

7сЗб-
5с5б

>5cS
б

Возв
-раст
дере-
вьев
(год)

15
нет
15

зет
15

лет
15

лет
15

лет

Вы-
сота

ствол
а
(м)

1=1,5
13-
14

11-
13

9-11

7-Ю

<;5-б

Толщ
н-на

СТИЮДТО

(см)

1=1,5

12-13

10-12

8-Ю

6-8

<5-7

Сте-
ПШЬ

СОЫЖ-

ну-
тости

КРОНЫ

К=1,0
0,8

0,7

0,6

0,5

^ 0 , 2 -
0,3

Клас
с

бони
-тега

к=5
1-2

2-3

3-4

4

5

Густо-

та
древо-
стоя
тыс/га

к=2
£ 7

5-7

3-5

2-3

£ 2

Подлесок
Видо-
вой
состав
подже-
ска

к=5
х=б

К=6

Е=4

к=2

к=0

Сом
кнут
оса

пода
е-ска

к=1,5
0,8-
1,0

0,6-
0,7
0,4-
0,6
0.5-

од
-

Сред-
туцгдт

высот
а

поднес
жа(м)

г=1
4-5

2-4

1,5-2

ЦО-1,5

-

Подаосі
Видов

ой
состав
подро

-ста

*=5
сосна

сосна,
дуб

береза
осина
береза
осина
отсуст
вует

Высота
подро-

ста
(«)

*=1
3-5

1,5-3

0,7-U

0,7

-

Густота
подро-

ста
(мс.пгг/

га)

к=1,5
>5-7

3.5-5

1,5-3

0,5-1,0

-

Травостой
Домина
нгные
виды
(ю«-
во)

ї?=5

8

8

4

2

-

Проек-
тивное
покры-

тие
(%

площ.)
к=1

>40%

20-30%

10-20%

<5%

-

Таблица т 2. Основные критерии оценки состояния лесной экосистемы при действии радиационного (
Степень

нарушенности
лесной

экосистемы
Кваж.

Отсуств.

Малая
Умеренная

Сильная

Распад
биоценоза

Облучение в
весенний период
(попщоза, Гр)*

K = U

<1Гр
1-2,5Гр

2,5-22Гр

22-35Гр

35-50 Гр

Облучение в
осенний период
(погадоза, Гр)*

ю=1

<1,5Гр
U-3.8TP
3,8-ЗЗГр

33-52 Гр

52-75Гр

Поражение хвои и камбия
(погвдозаХр)

Отсуствует

-«-

Эффекты > 10 Гр
Пожелтение 10-20 пучков

хвоинок у верхушечных почек.
Пожелтение свыше 50%

верхушечных почек.
Пожелтение всей двухлетней
хвои на 0,5-0,7 длины побега.

Повреждение ростовых дочек
(логадозаХр)

-
Отсуствует

-«-
Эффекта £>10Гр

Усыхание 50% всех почек.

Усыхание и отпадание 100%
ростовых почек.

•

•актора
Изменение роста побегов н

прироста древесины
(поіздозаД*р)

-
Отсуствует

-«-
Эффекты s£ 10 Гр

Укорочение 50% побегов в 2-
Зраза.

Укорочение 100% в 2-3 раза.

Нет прироста побегов.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГЕМОПОЕТИЧНОГО
СИНДРОМУ ПРИ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ІОНІЗУЮЧОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ НИЗЬКОЇ ПОТУЖНОСТІ

Л.Б. Пінчук, Н.К. Родіонова1, В.Г. Ніколаєв1, Д.Ф. Глузман1, В.М.
Масленний1, А.І. Ліпська1, В.В. Нікітченко1, Я.І. Серкіз1

In formation of hemopoiesis syndrome in radiation disease the main role is
medullary blood-forming (MBF) transgression of regulatory mechanisms at
various level of cell's commutation. The development of endogenous intoxication
syndrome aggravates a direct disease of MBF. At constant action the number of
the radiation factors on radionuclides polluted territories come to light the
infringment prognostic adverse attributes MBF.

Найбільш відповідальним за розвиток променевого ураження системи
кістковомозкового кровотворення (КМК) . є рівень комітації стовбурових
кровотворних клітин (СКК), на якому здійснюються процеси близькодіючої
регуляції при нормальному контролі проліферації кровотворної тканини. Це ж
саме може стосуватися і рівня практично зрілих клітин, що зберігаються у стані
резерву в кістковому мозку, вихід яких в кровоносні судини обумовлений станом
процесів дальнодіючої регуляції кровотворення.

Порушення близько- та дальнодіючої регуляції кінетики клітинних
популяцій системи КМК в різних радіаційних ситуаціях визначають ступінь їх
ураження в наближені та віддалені строки після радіаційної дії, а також
можливості їх компенсації чи відновлення.

Унікальна особливість дії радіації на біологічні структури, в даному разі - на
клітинні кооперації КМК, полягає в тому, що міграція енергії іонізуючого
випромінювання, підсилена та прискорена радіохімічними процесами
безпосередньо реалізується в біологічний ефект на рівні клітинних органел та
життєво важливих молекул. Ці процеси призводять до первинної - інтерфазної
загибелі клітин. Наступною по значимості є репродуктивна загибель клітин та блок
мітозів, які при летальних та сублетальних дозах енергії іонізуючого
випромінювання спричиняють повне спустошення кісткового мозку, що обумовлює
неможливість відновлення КМК. Як наслідок цього утворюється велика кількість
продуктів клітинного розпаду, що посилює ураження КМК з втратою властивості
СКК до самовідновлення.

Особливості ураження КМК залежать від рівномірності опромінення
червоного кісткового мозку; виду опромінення, що характеризує лінійну передачу
енергії (ЛПЕ) субстрату кістковомозкової тканини; відносної біологічної
ефективності (ВБЕ) конкретного виду опромінення (а, (3, у, п, "гарячі частинки" і
т ін.); кількості енергії, що поглинута організмом при опроміненні, поглинутої

1 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького
НАН України



дози; тривалості дії променевого фактора (одноразовість, фракціонованість,
безперервність); інтенсивності іонізуючого випромінювання, тобто потужності дози.

Особливістю біологічної ефективності малих доз в регіонах, що прилягають
до ЧАЕС, а також на територіях, забруднених внаслідок випаду радіоактивних
осадків, полягає в безперервності їх дії. Навіть дуже низькі потужності при малих
дозах іонізуючого випромінювання викликають зміни в системі КМК, біологічні
ефекти від яких можуть бути виражені значніше, ніж очікувані.

Багаторічний досвід праці з летальними дозами іонізуючого
випромінювання, які викликають класичну кістково-мозкову форму гострої
променевої хвороби, дозволив нам висунути концепцію про значну важливість
ступеню розвитку синдрому ендогенної інтоксикації, обов'язкового для кожної
форми гострої променевої хвороби, що суттєво збільшує ураження КМК. Були
розроблені та запропоновані методи ранньої інтенсивної дезинтоксикації організму
(без вживання традиційних методів впливу на кровотворення), котрі, якщо їх
використовувати в першу добу після опромінення, призводять до 80% виживання
тварин замість 3% у контролі [1]. Тим більш раціональним на наш погляд було
використання інтенсивних дезижоксикаїдйних методів лікування (гемосорбція,
ентеросорбція) за чорнобильської ситуації, де поряд з виведенням токсичних
метаболітів, ці методи виказали декорпораційний ефект по відношенню до дії
радіонуклідів [2]. Наші експериментальні дослідження протягом багатьох років
після Чорнобильської аварії виявили наявність радіомодифікуючої та
декорпоруючої ефективності використання сорбційних методів очистки організму,
курсів форсованого діурезу, лікувальних курсів мінеральної води типу "Нафтуся"
Збручанського родовища. Після проведення 10-денного курсу ентеросорбції у
тварин, що постійно перебували у Чорнобилі (експерименти 1987 p.), питома
радіоактивність крові по сумі двох ізотопів цезію (137Cs + 134Cs) стала меншою з
18,65 ± 3,03 х 109 Ки/кг до 9,50 ±2,90 х 109 Ки/кг, що означає, що коефіцієнт
виведення радіонуклідів за проміжок часу курсу ентеросорбції (10 діб) був рівний
1,96. За цей же час було наявним значне поліпшення всіх показників КМК [3].

Як відомо, найбільш значущими для ураження системи КМК є джерела
внутрішнього опромінення, а саме остеотропні радіоігукліди ^Sr та ^ Р и . Ці
ізотопи, що накопичуються в кістковій тканині та особливо в ендостальній її
частиш, мають велику ВБЕ, що дозволяє їм безпосередньо діяти на прилеглий до
ендосту шар СКК та стромальне мікрооточення [4,5].

Аналіз особливостей змін в системі КМК при постійній дії радіаційних
факторів чорнобильського викиду дає можливість визначити такі суттєві фактори,
як нетривале збільшення мітотичної активності в ранні після аварії терміни (6-9
місяців) з наступним прогресивним зниженням до поодиноких фігур мітозів;
експоненціальне зниження основних показників гемопоезу - мієлокаріоцитів,
лейкоцитів, еритроцитів з більш крутим нахилом експоненти в перші роки після
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аварії і зменшенням кута нахилу в подальші роки; відносна та абсолютна

еозинофілія; сумісність ознак порушення мітотичного поділу клітин - незавершений

мітоз (гігантські клітини гранулоцитарного ряду), амітоз (2-3 ядерні лімфоцити);

фігури патологічного мітотичного ділення, серед яких можуть бути клітини з

закінченими ознаками патології; поява в крові прогностично значущих клітин, так

званих "лопатьних" лімфоцитів, які відносяться до субпопуляції Т-лімфоцитів, що

відіграють значну роль в регулюванні гемопоезу і водночас є маркерами

протипухлинної резистентності організму.

Звертає на себе увагу той факт, що відсотковий розподіл тварин по вмісту

лейкоцитів, який має гаусівський тип кривої в нормальних фізіологічних умовах,

суттєво змішоється аж до двогорбої кривої з великим відсотком тварин, які мають

знижений або збільшений вміст лейкоцитів. Відсоток тварин з числом лейкоцитів,

який наближається до середніх показників, був найменший [6].

Особливостями постійно діючого протягом всього життя іонізуючого

випромінювання при аварійних ситуаціях чорнобильського типу є поступове

виснаження резервних можливостей КМК, що призводить до зниження адекватної

реакції системи на дію шкідливих факторів зовнішнього середовища.

Таким чином, у формуванні гемопоетичного синдрому при променевих

ураженнях суттєву роль відіграє порушення регуляторних механізмів К М К на

різних рівнях клітинної комітації. Патогенетично важливим є розвиток синдрому

ендогенної інтоксикації, який збільшує ураження КМК. При постійній дії

сукупності радіаційних факторів на забруднених радіонуклідами територіях

виявляються прогностично сприятливі ознаки порушення системи КМК.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСМОТИЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ МЕМБРАН
ЕРИТРОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ПРОФКОНТИНГЕНТУ

В УМОВАХ РАДІАЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ

В. І. Федорченко, В. ДО. Волочай

The professional personal from Rivne NPP and Institute for Nuclear
Research were examined. Increase of osmotic resistance of membrana erithrocytes
in personal under conditions of low dose professional irradiation was shown in
comparison with donars from Kiev.

Проблема виявлення змін в клітинах людини під впливом
низькопотужнього опромінення і оцінка їх медико-біологічної значущості
та наслідків • для організму надзвичайно важлива. На підставі
експериментальних даних про збільшення ефектів опромінення на рівні
мембран клітин зі зниженням потужності дози [1,2] ми вважаємо за
доцільне проводити пошук критеріїв оцінки дії малих доз саме на рівні
цих структур. Осмотична резистентність еритроцитів, які є досить
зручними об'єктами для проведення досліджень мембран, в значній мірі
характеризує стан останніх.

Дія іонізуючої радіації на клітини кровотворної системи залежить від
рівня їх проліферативної активності і ступеню диференційованості.
Найбільш радіочутливими є плюропотентні гемопоетичні стовбурні
клітини кісткового мозку, які в ході дослідження утворюють клітинні
клони з подальшим диференціюванням в кінцеві зрілі форми, що менш
чутливі до дії іонізуючого випромінювання [3].

При опроміненні організму в залежності від ступеню ураження
гемопоетичої функції відзначаються як кількісні, так і якісні зміни
еритроцитарної маси в периферичній крові зі зміненими
характеристиками їх мембран [4]. Якщо при гострому опроміненні в
сублетальних дозах ці зміни відбуваються за рахунок викиду із депо
молодих еритроцитів з високою осмотичною резистентністю [3], чи за
рахунок стресово-мобілізаційних впливів (активація антиоксидантної
активності), що також призводить до підвищення осмотичної
резистентності еритроцитів [6], то при хронічному опроміненні з низькою
інтенсивністю характер цих змін значно складніший, бо в кров'яному
руслі, за даними літератури [7,8,9], можуть з'являтися функціонально
неповноцінні клітини зі зниженою життєздатністю.

Метою даного дослідження було визначення осмотичної
резистентності мембран еритроцитів периферичної крові у
профконтингенту Рівненської АЕС та персоналу НЦ «ШД» НАН
України. Досліджувана група профконтингенту РАЕС була сформована з
40 працівників, в основному, ремонтних цехів віком від 22 до 58 років з
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професійним стажем від 1 до 18 років. Радіаційні навантаження складали
від 3,0 до 40,0 бер. У групу персоналу НЦ «ЫД» ввійшло 12 чоловік
віком від 28 до 57 років з радіаційним навантаженням від 0,7 до 17,0
бер ї професійним стажем від 4 до 33 років. Контрольну групу складали
донори-кияни загальним числом 28 чоловік віком від 22 до 58 років, які
не мали свідомого контакту з джерелами випромінювання.

Величину осмотичної резистентності еритроцитів визначали за
значенням концентрації NaCl, при якій відбувається гемоліз 50% наявних
в кров'яному руслі еритроцитів [10]. Крім осмотичної резистентності
еритроцитів у крові досліджуваних відзначали наявність еритроцитів
змінених патологічних форм.

Середні значення осмотичної резистентності еритроцитів для
досліджуваних груп представлені в таблиці 1.

Таблиця 1 .Осмотичнарезистентність еритроцитів периферичної крові
профперсоналу

Група обстеження

Донори-кияни
Персонал НЦ «ІЯД»

Персонал РАЕС

п

28
12
40

Концентрація NaCl при 50%
гемолізу еритроцитів

03442±0,00б
0,423± 0,008
0,416± 0,005

Як видно з наведеного, у персоналу НЦ «ІЯД» і профконтингенту
РАЕС 50%-ий гемоліз еритроцитів в порівнянні з контрольною групою
киян настає при достеменно менших значеннях концентрації NaCl, тобто
їх мембрани більш стійкі до дії осмотичного тиску. Підвищення
осмотичної резистентності еритроцитів відмічається також безпосередньо
після впливу опромінення під час проведення робіт в радіаційно-активній
зоні (Табл.2).

Таблиця 2. Зміни осмотичної резистентності еритроцитів периферичної крові у
персоналу НЦ «ІЯД» в ході проведення робіт в радіаційно-активній зоні.

Радіаційний
стаж, роки

1
4
33

Доза опромінення, бер

за всю проф.
діяльність

0,22
0,70
17,0

за останній
рік

0,22
0,20
0,46

при
виконанні

останніх робіт
0,07
0,05
0,08

Концентрація NaCl при 50% .
гемолізу еритроцитів

до

0,409
0,450
0,445

після

0,380
0,380
0,410

У всіх трьох досліджуваних, які під час проведення планових робіт
в радіаційно-активній зоні отримали радіаційні навантаження, у діапазоні
0,05-0,08 бер, відмічено зниження величини концентрації NaCl, при якій



наступає гемоліз 50% загальної маси еритроцитів периферичної крові.
Отриманні в цих дослідженнях дані про підвищення осмотичної

резистентності еритроцитів периферичної крові у профконтингенту в
умовах радіаційного опромінення, свідчить про можливе включення
стресово-мобілізаційних систем організму як реакцію на дію іонізуючого
випромінювання, що може бути реалізована шляхом зміцнення мембрани
еритроцитів додатковим викидом холестерину, тісна кореляція між
вмістом якого в мембранах і осмотичною резистентністю еритроцитів
підтверджена даними літератури [6,11].
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОФОБЛУЧЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПЕРСОНАЛА

ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ.

Бездробная Л.К., Романова Е.П., Цыганок Т.В.

The results of blood evaluation of workers of two NPP ( 55 individuals) and the
research reactor (12 individuals ) are given. Due to their occupational activities they are
annualy exposed to low doses of radiation. The cytomorophological assay revealed the presence
of binuclear lymphocytes and cells with altered configuration and structure of the nucleus as
well as the increase of the number of plasmotized and villious lymphocytes which show the
tension of the humoral immunity. Micronuclei assay takeing into account age factor revealed
the increase in the yeild of micronuclei in comparison to that in the donors - residents of Kiev
(55 individuals), although no dependence on the radiation load was found.

Оценка эффективности влияния радиационного фактора в условиях
хронического профоблучения в малых дозах чрезвычайно важна в плане
биологической дозиметрии (физической дозиметрии не достаточно из-за
фактора индивидуальной радиочувствительности), нормирования воздействия
радиационного фактора, доклинической оценки индивидуального риска для
здоровья и ранней коррекции признаков возможной соматической патологии.

Небольшие повреждения генетического материала в соматических и
половых клетках человека, возникающие при облучении в малых дозах
вызывают два основных риска для здоровья - индукцию злокачественного
перерождения и наследуемую патологию. Вероятность возникновения этих
эффектов является функцией дозы без наличия порога, т.е. рак и
наследственная патология развиваются из отдельных клеток, и какими бы
малыми ни были дозы, существует возможность их индуцирования.

На сегодняшний день важна оценка рисков от хронического воздействия
на человека излучений в дозах порядка нескольких мЗв в год. В большинстве
случаев при оценке риска исходят из данных полученных на популяциях,
облученных при мощностях дозы на несколько порядков превышающих
мощности при профессиональном облучении. В тоже время, целый ряд
исследований, например, 10-летнее наблюдение лимфоцитов периферической
крови 200 рабочих морской верфи в Великобритании, получавших
хроническое гамма облучение в дозах менее 50 мЗв в год показали линейное
беспороговое увеличение хромосомных аберраций [1]. Это говорит о том, что
значительные цитогенетические повреждения индуцируются при уровнях доз,
находящихся в пределах установленных для профессионалов. Таким
образом необходимо изыскание подходов и методов диагностики
потенциальных соматических и генетических изменений, возникающих в
организме при хроническом действии малых доз излучения. Важна
специфичность и чувствительность методов их регистрирующих.
Традиционными методами являются гематологические и цитогенетические
(анализ хромосомных аберраций). Однако есть предположения, что в области
малых доз микроядерный тест более чувствительный к действию излучения,
чем метод учета хромосомный аберраций [2].
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Исходя из изложенного выше нами проведены обследования групп
профперсонала ЧАЭС, ремонтных цехов РАЭС и НЦ"ИЯИ" ( трое из
обследованных сотрудников ИЯИ имели дополнительную радиационную
нагрузку за счет либо выполнения работ в Чернобыле в 1986г, либо за счет
проживания в Чернобыле на момент аварии) (Табл.1). В качестве группы
сравнения проанализированы показатели жителей Киева соответствующего
возраста. В работе использованы количественный цитоморфологический
анализ лимфоцитов мазках крови, микроядерный анализ лимфоцитов в
первичной культуре [3].

Из результатов приведенных в Табл.2 видно, что показатели
лимфоцитов обследованной нами небольшой группы доноров-киевлян
находятся в пределах нормы, утвержденной Минздравом в 1980г. Однако,
согласно данным литературы, полученным при обследовании большого числа
доноров для киевлян в постчернобыльский период характерна тенденция к
абсолютной лимфопении [4].

Таблица 1'. Характеристика групп профперсонала.

персонал

НЦ"ИЯИ"

Ровенской АЭС
МНТЦ"Укрытие",
объект "Укрытие"

количество
человек

12

33

22

возраст,
(год)

28-57

22-58

37-60

радиационный
стаж,
(год)

4-33

1-18

интегральная доза
за

профдеятельность
(Бэр)

0.7-17

3.0-40.0

доза за
последний год

(Бэр)

0.15-0.56

1.43-3.97

Такую же тенденцию мы наблюдали в группе персонала РАЭС. У
41% обследованных с РАЭС выявлена абсолютная лимфопения при
относительном лимфоцитозе у 32% лиц. Для обследованных
профсотрудников ИЯИ в целом характерен по сравнению с киевлянами
сдвиг в сторону относительного лимфоцитоза ( у 58% лиц, из них у 17%
обнаружено увеличение и абсолютного содержания лимфоцитов).
Персональный опрос обследуемых на наличие у них выявленных
заболеваний показал, что лица с абсолютным лимфоцитозом отягощены
такими заболеваниями как язва и хронический гайморит. У остальных
сотрудников с выраженным относительным лимфоцитозом
сопутствующих заболеваний не выявлено.

При цитоморфологическом анализе лимфоцитов в мазках крови
сотрудников ИЯИ обнаружено присутствие аберрантных клеток, к
которым относили двуядерные клетки и клетки с измененной
конфигурацией ( в виде лопасти, изрезанного листа, ридеровские ) и
структурой ядра. Также отмечено увеличение количества
плазматизированных, фестончатых, ворсинчатых лимфоцитов,
свидетельствующих о напряжении гуморального иммунитета, о наличии
эндогенной инфекции в организме.

281



Микроядерный анализ лимфоцитов крови выявил в группах
профперсонала увеличение по сравнению с киевскими донорами общего
количества микроядер (МЯ), обусловленное увеличением числа клеток с
множественными МЯ (Табл.3).
Однако, средний возраст в группах обследованных нами контингентов не
был одинаков. Зная о зависимости спонтанного уровня цитогенетических
повреждений в клетках человека от его возраста [5] мы проверили
таковую зависимость для МЯ лимфоцитов крови у киевского контроля.
Полученная зависимость описывается уравнением:

lnY=( 1,16+0.07)+(0,029±0.002)Х
где: Y - частота МЯ, X - возраст (год)

Таблща2. Показатели лимфоцитов периферической крови.

группа
обследования

норма
(Минздрав
СССР, 1980)
доноры
киевляне, п-7

НЦ "ИЯД"
п-12

Ровенская
АЭС, п-33
доноры до
1986г. (Зак К.
1995) п-30
доноры до
1992г.(3ак К.
1995) п-30

содержание лимфоцитов
абсолютное

1.2-3.0

1.9910.14

2.3110.18

1.5710.08

2.02 ±0.09

1.6410.11

%

19-37

29.8611.58

33.9112.3

30.3311.16

29.3811.15

27.2211.21

% лиц
с лимфоцитозом

о/о

17/58

0/32

-

-

с
лимфопенией

0/0

0/0

41/0

-

-

аберрант-
ных клеток

4.6710.63

% клеток с
функцион.
напряже-
нием

12.3312.73

Выявлено, что с каждым годом жизни киевлян в диапазоне возраста
20-60 лет число МЯ увеличивается на 2,8 % и в пожилом возрасте
возможно появление клеток с 2МЯ. Исходя из этого для каждой группы
профперсонала были сформированы из генеральной выборки киевлян
соответствующие возрастные контроли. Сопоставление по критериям Ван
дер Вардена и Стьюдента общего числа МЯ в лимфоцитах в группах
профессионалов и соответствующих контролей подтвердило достоверное
превышение их частоты у профконтингентов. Зависимости над спонтанной
частоты МЯ в лимфоцитах крови от доз (интегральной и за последние 3
и 1 год ) радиационной нагрузки нами не выявлено. Однако, анализ
показателей персонала РАЭС обнаружил зависимость между
надспонтанной частотой МЯ на единицу дозы и возрастом обследуемых
(Рисі).
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ТаблицаЗ. Содержание микроядер в лимфоцитах обследованных групп лиц.

Группа
обследования

киевляне
профперсонал
НЦ"ИЯИ"
профперсонал
ЧАЭС
профперсонал
РАЭС

Диапазон
числа МЯ

4-19
9-23

4-25

11-32

Среднее
число МЯ

10.8±0.8
16.4+1.7

15.6+1-8*

17.1+2.4

Распределение клеток
в зависимости от числа МЯ

1
10.6±0.8
15.4±1.6

12.0+1-2

15.6±1.9

2
0.1±0.1
0.5+0.5

1.2+0.3*

0.5+0.2

3

0.5±0.2

0.1+0.1

0.4-1

0 . 3 -

Q 0 . 2 -

0.1 -

0 . 0 -

2 0 30 40 50

Age, years

\
\'6 0

Рис. 1. Зависимость от возраста персонала РАЭС надфонЬвой частоты
микроядер на единицу дозы (г=-0.7). \
Нами проанализированы показатели лимфоцкгов крови троих

сотрудников ИЯИ непосредственно перед и после выполнения ими в
течение пяти дней работ в условиях профвлияния радиационного
фактора. Результаты представленные в Табл.4 показывают увеличение
процента аберрантных клеток и значительное раздражение гуморального
иммунитета и снижение количества малых лимфоцитов ( более
радиочувствительных в общей популяции лимфоцитов) при конкретных
небольших с позиции физической дозиметрии радиационных нагрузках, а
также повышенную частоту МЯ у этих лиц по сравнению с расчетным
показателем для соответствующего возрастного контроля. У второго
обследованного частота МЯ в 1995г. составляла 9¥«, что соответствовало
донорскому контролю.
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Таблица 4. Изменения
при выполнении работ
Радиац
ионны
й стаж,
год

1

4

33

Доза
за проф.

деятельн
ость,бэр

0,22

0,7

17,0

Доза за
послед-
ний год,
бэр

0,22

0,2

0,46

индивидуальных показателей лимфоцитов
в условиях воздействия радиации.
Доза
при вы-
полне-
нии пос-
ледних
работ,
бэр

0,07

0,05

0,08

% аберрант-
ных клеток

ДО

3

2

пос-
ле

5

3

_

% клеток с
функциональ-
ным напряже-
нием

ДО

7

4

_

пос-
ле

32

18

_

%
сниже-
ния
числа
малых
лимфо-
цитов

50

36

крови і

Общее
число
МЯ
%е

21,6

21,8

46

персонала ИЯИ

Число
клеток
с 2МЯ

2

1,25

6

Общее
число МЯ
в контроле
%*

11,2

8

16

Таким образом, из полученных нами данных можно сделать вывод,
что воздействие малых доз радиации в условиях профессионального
облучения вызывает выраженные изменения показателей лимфоцитов
периферической крови, как количественных так и особенно качественных,
которые свидетельствуют о нарушениях в геноме клеток и напряжении их
функциональной активности. Следовательно, кроме тщательного учета
дозовых нагрузок методами физической дозиметрии, желательно с
учетом качества излучения, также необходимо проведение биологической
дозиметрии. Так как выявление доклинических признаков соматических
заболеваний позволит оценить степень риска для здоровья и
своевременно применить профилактические меры.
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ОСОБЛИВОСТІ НАДХОДЖЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ ДО ДИКИХ ТВАРИН

(НА ПРИКЛАДІ ДИКОГО КАБАНА ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС)

В.М. Титар1, А.М.Щербаченко

Вивчення особливостей надходження радіонуклідів до диких тварин, зок-

рема промислово-мисливських, має певне значення для визначення дозових на-

вантажень населення, що споживає подібну продукцію у місцях, які зазнали

радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС.

Особливості надходження 137Cs до диких тварин вивчалось наприкладі 66

особин дикого кабана (Sus scrofa L.), відстріляних у зоні відчуження ЧАЕС в

період з червня 1992 р. по жовтень 1995 р. в рамках Міжнародних проектів

ЕСР5 та ЕСР9 "Надходження радіонуклідів до диких тварин" на трьох

полігонах, які відрізняються за щільністю забруднення грунту і характером ви-

падань.

Характеристика і щільність забруднення 137Cs експериментальних полігонів
№

1

2
3

Полігон

Опачичі

Нова Красниця
Крива Гора

Домінуючі випа-
дання

суміш паливної і
конденсатної

паливна
паливна

Щільність за-
бруднення
кБк/кв.м

185-370

1110-1480
2016-4898

Тип ландшафту

перелог 9 років;
рілля

перелог 9 років;
перелог 9 років

До початку цих робіт у вітчизняній та зарубіжній літературі були відсутні

дані про радіоекологічні дослідження дикого кабана. Одержані дані свідчать

про істотні достовірні відмінності у характері накопичення 137Cs тваринами, що

були досліджені. Порівняння питомої радіоактивності м'язів і печінки дикого

кабана, які найчастіше вживаються в їжу людиною, показує, що найбільш

інтенсивно 137Cs накопичується у м'язах.

Середні значення питомої радіоактивності м'язів і печінки у

дикого кабана (Бк/кг сирої ваги)

Полігон

1

2

М'язи

18603

42318

Печінка

6707

10000

' Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України
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З'ясований достовірний тренд зростання питомої забруденності м'язів ди-

кого кабана.

Графік тренду зростання питомої забрудненості м'язів

дикого кабана
у = -58.471+0.007*Х

і
я

і

о \ ^

--•V" л

)
\
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иг——
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І о
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і
І

іг-

роки

Також значний інтерес представляє співвідношення між щільністю забруд-

нення грунту і питомою радіоактивністю м'язів тварин на різних полігонах та

динаміка цього співвідношення.

З'ясовано, що, якщо на початку дослідження ще можна було умовно

виділити "чистих" та "дуже брудних" тварин, що корелювало із щільністю

забруднення грунту, то наприкінці дослідження всіх тварин можна розглядати

як середнього рівня "брудних", які розповсюдилися по всій обстеженій тери-

торії зони відчуження ЧАЕС.

Контурний графік співвідношення щільності забруднення грунту 1 3 7Cs та

питомої активності (log Бк/кг сирої маси) м'язів дикого кабана у часі.

9460і

а

9180і

5 Є 7 - 8

щільність забруднення фунту: Іод(кБк/кв.м)
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ДОБОВИЙ РИТМ РАДІОЧУТЛИВОСТІ БІЛИХ БЕЗПОРОДНИХ ЩУРІВ

ТА ПЕРОКСИДАЗНА АКТИВНІСТЬ ЇХ КРОВІ

Ю.П.Гриневич, Г.М.Коваль, С.В.Телецька, В.І.Ісаєнко., О.В.Даценко

Відомо, що добові ритми фізіологічного стану організму досить

суттєві, і що в залежності від того, на яку фазу циклу життєдіяльності

випадає дія екстремального фактору, може виникнути зсув рівноваги в

сторону виживання чи смерті. Тому важливим є співставлення ритму

радіочутливості з характером добових змін біофізичних та біохімічних

показників вихідного стану організму, виявлення особливостей розвитку

променевого ураження, обумовленого різними режимами та часом

опромінення. Постановка та вирішення такої проблеми являє собою як

теоретичне, що стосується вияснення природи та механізмів

радіочутливості, так і практичне значення. Вибір потрібного моменту для

радіаційного впливу у відповідності до фізіологічного стану організму

важливий як для коректного проведення радіобіологічного експерименту,

так і в практиці радіологічної клініки, а також для медичного відбору

людей для роботи в умовах підвищеного фону опромінення.

Однією із ланок багатофункціональної системи захисту організму

від ендогенне утворюваних радіотоксинів вільнорадикальної природи

являється пероксидаза.

Відомо, що радіочутливість досить адекватно характеризується

дозою опромінення, що викликає 50% смертність. В умовах нашого

експерименту, який проводився на МБК циклотрону У-120, вона

складала величину ~ 425 Р.

В експеримент були взяті щурі-самці масою 200±20 г, опромінення

яких здійснювали в різних режимах: тотально разове - 550 Р; тотально

фракціоновано (176 * 6) Р, фракціоновано в області голова-шия (176 * 6)

Р; фракціоновано в області правої задньої кінцівки (176 * 6) Р, о 10-15

та 18-21 годинах доби. Пероксидазну активність крові визначали в

динаміці після опромінення згідно методу [1].
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Рис.1. Динаміка виживання тварин
при тотальному разовому та
фракційному опроміненні:

4 1 - тотальне разове (10-15 год.),
з 2 - тотальне разове (18-21 год.),

3 - фракціоновано (10-15 год.),
4 - фракціоновано (18-21 год.).

дні від початку опромінення

Показано, що радіочутливість тотально опромінених тварин в
летальних дозах вища в першу половину доби ( р и с і ) і мало залежить від
сезону. Фракціоноване локальне опромінення м'язової тканини в тих же
дозах істотно не впливає на виживання тварин, тоді як опромінення
області "голова-шия" прискорює смертність, що наближається до періоду
летальності тотальне опромінених щурів.

Зміни пероксидазної активності крові найбільш суттєві на ранніх

етапах радіаційного впливу. Виявлено відмінності в інтенсивності (рис.2)

та світлосумі (рис.З) свічення крові при фракційному локальному та

тотальному опроміненні в перші 7 діб. Так, при тотальному опроміненні

світлосума свічення та його максимальна інтенсивність змінюється

однотипно з досягненням максимальних значень на 1-2 добу, а при

локальному опроміненні голови та кінцівки зміни максимальної
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Рис.2. Інтенсивність свічення крові
при фракційному тотальному (1)
та локальному опроміненні
м'язової тканини (2) та голови
(3). Заштрихована область -
значення контролю. 288
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Рис.З. Світлосума свічення
крові при фракційному
тотальному (1) та локальному
опроміненні м'язової тканини
(2) і голови (3). Заштрихована
область - значення контролю.



інтенсивності свічення та світлосуми до 7-ї доби протилежне направлені.

Причому, в цей період виявляються антибатні зміни в світлосумі свічення

крові при локальному опроміненні голови та кінцівки. Одержані дані

свідчать про характерні відмінності в процесах перекисного окислення

ліпідів (ПОЛ) крові при опроміненні різних частин тіла.

Подібні зміни показників ПОЛ в крові та деяких радіочутливих

органах щурів виявлені при тотальному та локальному рентгенівському

опроміненні [2].

Деякі відмінності в інтенсивності свічення та його світлосумі,

виявлені нами при локальному опроміненні голови та м'язів, очевидно,

пов'язані із зміною циклазної системи, яка, як відомо, контролює весь

внутріклітинний метаболізм [3]. Ці зміни, на думку авторів, корелюють з

процесами ПОЛ, значне накопичення продуктів якого в головному мозку,

очевидно, являє пусковий механізм, який викликає зміни в системі

циклічних нуклеотидів, що в свою чергу може слугувати основою

порушення регуляції біохімічних та фізіологічних процесів.

Незначні зміни пероксидазної активності крові, що спостерігались

нами в умовах фракціонованого опромінення, можливо обумовлені

адаптивною відповіддю клітин на попереднє опромінення, яка являє

собою частковий випадок феномену клітинної адаптації до дії

генотоксичних факторів навколишнього середовища [4].
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ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДОЩОВИХ ЧЕРВІВ

ЯК ІНДИКАТОРА РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

І. І. Козіненко1, Заводнікова1, Л.К. Бездробна

Вплив на довкілля різних чинників антропогенного походження можна
вивчати за допомогою тварин-біоіндикаторів. Зважаючи на те, що дощові черви не
лише мешкають в грунті, але й поглинають значну його кількість, вони є прийнятим
тест-об'єктом його забруднення. Причому в основному беруть до уваги екологічні
характеристики - чисельність, біомасу, спектр груп видів. Так у поліхет при радіоак-
тивному опроміненні відмічають дозову залежність зменшення кількості ембріонів.
Результати, отримані в лабораторних умовах, підтверджуються при польових дослі-
дженнях. Вченими багато уваги приділено дослідженню накопичення трансуранових
елементів в популяції дощових червів та їх впливу міграцію радіонуклідів в грунті.
Значно менше робіт присвячено вивченню впливу радіоактивного забруднення на
фізіологічні, а тим більш, імунологічні характеристики дощових червів.

Дощовим червам властивий як клітинний, так і гуморальний тип імунітету.
Целомоцити червів реагують на ФГА (мітоген), про що свідчить включення ЗН-
тимидіну; здатні утворювати розетки з еритроцитами барана; мають антигенчутливі
рецептори і ефекторні клітини, що руйнують чужорідні тканинні антигени. Це свід-
чить про наявність у дощових червів примітивних Т-клітин.

Гуморальний імунітет обумовлений наявністю біологічно активних молекул,
спонтанних або індукованих. Завдяки літичним або аглютинаційним властивостям ці
молекули здатні по-різному впливати на антигени. В цьому їх вплив подібний до
впливу антитіл хребетних тварин. Проте для гуморальних факторів безхребетних
характерна відсутність високої специфічності.

Метою дослідження є пошук біомаркерів токсичного впливу радіоактивного
забруднення довкілля, які дозволяють проводити імунологічний моніторинг популя-
цій дощових червів, одних з основних представників грунтовою фауни. Для цього
був вибраний тест розеткоутворення, як типова методика демонстрації клітинної
специфічності, а також визначені природні і індуковані аглютиніни деяких видів
дощових червів з біотопів, які в різній мірі постраждали після аварії на ЧАЕС.

В роботі використовували статевозрілих червів з Чорнобильської зони відчу-
ження: вільховий ліс біля с Янів та городи біля с Копачі; в якості контрольних бу-
ли вибрані ділянки поблизу Києва: яблуневий сад в районі Теремків та вільховий
ліс в урочищі Лісники. Визначався видовий склад дощових червів, кількість червів в
пробі (площею 0.25X0.25 м), їх біомасу, середню масу однієї тварини, загальну ра-
діоактивність тварин і грунту.

Видовий склад дощових червів чотирьох біотопів, що вивчались, має певні
відмінності, хоча взагалі подібний. Відмінності в основному, стосуються їх кількіс-

1 Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України
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ного розподілу. Найвища кількість тварин на кв. м (щільність) в грунті яблуневого
саду Теремків. Цей показник істотно знижується в Копачах, і, особливо, біля с.
Янів, неподалік від ЧАЕС.

В порівнянні з титром спонтанних аглютинінів до еритроцитів пацюків, після
введення червам гомологічного антигену, титри збільшуються на 24 годину після
введення. На другу добу, через 48 год., їх вміст в целомічній рідині знижується і на
72 год. або залишається високим (в виборках з Теремків і Лісників), або знижуєть-
ся, мало відрізняючись від початкового рівня (в виборках з Копачів і Янова).

Найістотніші відмінності проявляються в частоті природних гемаглютинінів та
їх активності. Титри червів з околиць Києва достовірно відрізняються від таких з
зони відчуження. Виборки значно відрізняються і за часткою тварин, які не прояв-
ляють ГА-активності до еритроцитів пацюків. Всі тварини з Теремків мають спон-
танні гемаглютиніни до еритроцитів пацюків; у дощових червів з Лісників нульова
група складає 27.778%; у червів з зони відчуження частка таких тварин зростає до
54.545% у виборці з Копачів, та до 80.0% з Янова.

Проведені порівняння дозволили виявити ряд загальних рис і специфіку гу-
моральної відповіді представників різних видів. Падіння титру гемаглютинінів в це-
ломічній рідині і збільшення частки тварин в популяції, такої активності не прояв-
ляючих зовсім, - явище загальне для всіх видів дощових червів, що вивчалися. Ра-
зом с тим, в одній і тій самій виборці частота природних аглютинінів до еритроцитів
пацюків та їх активність у різних видів червів різна. Відрізняються вони і за част-
кою тварин з нульовою активністю.

Таким чином, дослідження, проведені на дощових червах на протязі ряду ро-
ків, свідчать про певні порушення, які відбуваються в імунній системі тварин, що
постійно мешкають в екосистемах з підвищеним рівнем радіаційного забруднення.
Як свідчать наші досліди, в більшій мірі зазнають впливу гуморальні фактори захи-
сту. Радіоактивне забруднення відбивається як на частоті гемаглютинінів, так і на
величині їх титру.

Різна інтенсивність впливу іонізуючого вшіромінення проявилась в біотопах,
що вивчались, і на інших показниках угрупувань дощових червів, зокрема, найвища
щільність і біомаса тварин характерні для околиць Києва, тобто, в біотопі з найниж-
чою щільністю забруднення грунту.

Чисельність, біомаса червів, а також імунологічні показники дають загальні
уявлення про умови і процеси, які протікають в грунті. Для біологічної індикації
перспективним, на наш погляд, виявляється вивчення перебудови гуморальної сис-
теми імунітету, яка відіграє важливу роль в антибактеріальному захисті тварин.
Зниження аглютинаційної здатності і зміни в розподілі гемаглютинінів в популяції
дощових червів відображають рівень токсичності грунтів і можуть бути використані
при моніторингу радіоактивного забруднення довкілля.
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ДРУГИХ АНТРОПО-
ГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПОПУЛЯЦИИ ГИДРОБИОНТОВ КАНЕВСКО-

ГО ВОДОХРАНИЛИЩА И ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ ЧА!ЭС

О.Л.Зарубин

The radioactive contamination, among the others factor influencing the
hydrobionts, didn't do the appreciable influence on the population of water
ecological systems state of the Chernobyl cooling pool and Kanev reservior.

Изучение последствий радиационного влияния на популяционном
уровне обычно заканчивается использованием традиционного подхода
"доза - эффект". При этом почти всегда не учитывается воздействие дру-
гих факторов внешней среды, влияние которых на популяции и экосисте-
му в целом может оказаться определяющим.

Через несколько лет после аварии на ЧАЭС появились данные о
многочисленных изменениях в цитогенетическом состоянии и стабиль-
ности развития на организменном и популяционном уровне некоторых
видов растений и животных (Дрюченко, 1993, Захаров, 1996, Каль-
ченко, 1991 и др). Практически все авторы связывают эти и многие дру-
гие изменения в биоте с непосредственным влиянием ионизирующего из-
лучения. Несомненно, на организменном уровне это влияние имеет место,
особенно в 30 км зоне ЧАЭС. Однако, представляется спорным утвер-
ждения о существенном влиянии радиационного фактора на популяции, а
тем более на биоценозы.

Популяция - эта единственная возможная форма существования
любого вида - очень лабильная и одновременно очень динамически ус-
тойчивая структура, которая всеми возможными способами даже в очень
жестких условиях стремиться к нормальному функционированию
(Гайченко, 1994).

При хроническом облучении менее 5 Гр отклонений в функциони-
ровании экосистем обычно не происходит (Алексахин, 1993). При
мощности хронического облучения 0.05 - 0.4 Гр/г. для наземных диких
животных и 0.05 - 4 Гр/г. для водных организмов и диких наземных
растений проявляющиеся изменения в особях и популяциях подвергаются
контролю естественного отбора. Они оказываются соизмеримыми со спон-
танными флюктуациями и результатами воздействия других факторов
внешней среды (Поликарпов, 1997). Даже в тридцатикилометровой зоне
ЧАЭС отмечено, что прекращение хозяйственной деятельности и сня-
тие рекреационной нагрузки оказывают на популяции и сообщества более
существенное влияние чем радиационный фон (Сущеня, 1995). Для бо-
лее точного понимания процессов, проходящих в популяциях животных,
обитающих в радиационных ценозах, предлагается перенести акценты
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на экологические особенности популяций и факторы, обуславливающие ее
жизнедеятельность в лимитирующих условиях окружающей среды
(Гайченко, 1994).

Таблица. Изменение параметров нулевого фона и реакция популяций
охладитель ЧАЭС Каневское в-ще

1 2 1 2

охладитель
Лит. ГРЭС *

Изменение факторов

температура
содержание кислорода
скорость испарения
скорость течения
илонакопление
глубина
площадь
уровень волнения
взмучивание
минерализация
трофность
радиационное загрязнение
химическое загрязнение
механическое повреждение
температурное повреждение
рекреационная нагрузка

Появление новых факторов

стресс при заполнении
колебание уровней воды
новые типы течений
застойные зоны
интродукция новых видов

Изменения в популяциях

естестенное заселение новых
видов
исчезновение видов
количественное соотношение
видов
динамические вариации
соотношения видов
заростание мелководий
«цветение» воды
паразитологическая
обстановка
рыбы: сроки нереста

параметры нереста
места нереста
реверсия пола
уродства
морфологические
изменения
анатомические изменения
генетические изменения
тип обмена веществ
интенсивность обмена
веществ
тип питания
появление новых
популяций

н/д
н/д

незнач.
незнач.

незнач.

незнач.

незнач.

н/д

н/д
н/д

н/д
н/д

н/д н/д

н/д н/д
н/д

н/д
н/д

н/д

н/д

н/д н/д
н/д

н/д

+

незнач.
н/д

н/д

-

+

н/д
н/д

н/д

н/д

1 - до аварии на ЧАЭС; 2 - после аварии на ЧАЭС; - - нет изменений;
+ - есть изменения; незнач. - незначительные изменения;
н/д - нет данных; * - (Вербицкас, 1983)
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На примере водоемов-охладителей Чернобыльской АЭС, Литовской
ГРЭС и Каневского водохранилища рассматривается влияние суммы ос-
новных факторов, воздействующих на водную биоту, в т.ч. рыбу. В
сводной таблице представлены данные многолетних исследований измене-
ния и появления новых факторов, определяющих реакцию водных по-
пуляций и экосистем. Все три водоема искусственного происхождения, в
различной мере подвергшиеся антропогенному воздействию.

Естественное состояние: р.Днепр до зарегулирования (Каневское
водохранилище), р.Припять (водоем-охладитель ЧАЭС), озёрный ком-
плекс (Литовская ГРЭС).

Дозы облучения гидробионтов водоема-охладителя ЧАЭС пример-
но в 100 превышают таковые Каневского водохранилища. Водоем-
охладитель Литовской ГРЭС, за исключением глобальных выпадений и
содержания природных радионуклидов, не подвержен радиационному
воздействию.

Во всех водоемах после вмешательства человека произошли зна-
чительные изменения. Ответ популяций проявился на самых различ-
ных уровнях: этологическом, анатомическом, морфологическом, генетиче-
ском и др. В исследуемых экосистемах исчезли некоторые виды, место
которых заняли новые. Появились новые и претерпели изменения суще-
ствующие популяции. Значительно ухудшилась паразитологическая об-
становка.

Почти все эти реакции экосистем на антропогенное воздействие ре-
гистрировались задолго до аварии на ЧАЭС (табл.) В радиационно
"чистой" экосистеме водоема-охладителя Литовской ГРЭС происходили
такие же процессы и наблюдались сходные изменения.

Данные разных авторов определяют дозовые нагрузки на гидробио-
нтов водоема-охладителя ЧАЭС за 10 лет после аварии в пределах 6 -
20 Гр, Каневского водохранилища - 0.06 - 0.24 Гр. Полученные дозы не
оказали большого влияния на популяции рыб изучаемых водоемов. Изме-
нение гидрологии и температуры воды привело к гораздо более сущест-
венным сдвигам в состоянии водной биоты.

Мощнейшим фактором, влияющим на водные экосистемы, является
химическое загрязнение. Содержание многих токсических в-в в охладите-
ле ЧАЭС и Каневском водохранилище намного превышали ПДК.

На этом фоне радиационный фактор не является определяющим со-
стояние водных популяций исследуемых экосистем. Происходящие изме-
нения на популяционном и экосистемном уровне начались до начала
радиационной агрессии и связывать их с аварией на ЧАЭС в 1986 году
не следует.
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AG-110M В ПОЧВЕ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗОН ВЛИЯНИЯ

РОВЕНСКОЙ И ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Н.Е.Шатрова, О.Л.Зарубин

The conducting of radioactive silver is characterized by the same regularities in both Kiyv
and Rivne region. Ag-110m is possessed of vertical migration of high speed in a soil. The
vegetable is cumulated principally with Ag-110m in wood and roots.

При нормальной работе АЭС, а тем более в экстремальных ситуа-
циях, Ag-110m поступает в окружающую среду. Происходит быстрое накоп-
ление и перераспределение радиоактивного серебра в компонентах экосистем.

В результате аварийных ситуаций, возникавших на Ровенской АЭС в
начале 80-х годов, возникали утечки радиоактивных веществ, в том числе и
Ag-110m, из охладительного контура реактора. В 1982 - 1983 годах образова-
лось локальное пятно загрязнения Ag-110m небольшого участка, расположен-
ного на территории и в непосредственной близости от РАЭС. В верхнем слое
почвы содержание Ag-110m достигало 9290 Бк/кг при среднем значении НО
Бк/кг. В августе 1985 года, за счет естественных процессов распада, содер-
жание Ag-110m значительно уменьшилось, и не превышало 24.6 Бк/кг, при
среднем значении 13 Бк/кг.

После аварии на ЧАЭС Ровенская область загрязнена «западным» сле-
дом радиоактивных выпадений. В 1986 году содержание Ag-1 Ют в верхнем
слое почвы составляет 14.8 - 44.4 Бк/кг. В ягодах черники - до 57 Бк/кг.
Через год после аварии содержание Ag-110m в почве уменьшается в 2 - 4
раза, однако, в растительности значительно увеличивается (трава - до 192,
картофельный крахмал - до 111 Бк/кг). В 1988 году содержание радиоак-
тивного серебра в почве продолжает падать (1.5 - 6 Бк/кг), хотя в одной из
исследуемых проб это значение составляет 46 Бк/кг. Самое высокое содер-
жание Ag-1 Ют в 1989 году обнаружено в корнях травы Рокитнянского р-на -
37 Бк/кг, почве - до 26 Бк/кг. Особенностью этого периода является вер-
тикальная миграция Ag-1 Ют в почве; увеличение содержания его в слое 1-5
см по сравнению с верхним слоем 0 - 1 см. В связи с относительно коротким
периодом полураспада, с 1990, и в последующие годы в Ровенской области
Ag-1 Ют нами не регистрировался.

После аварии на ЧАЭС, из всех относительно долгоживущих радиоак-
тивных изотопов серебра, в литературных источниках упоминается только
Ag-110m. В результате наших исследований также не найдено других радио-
изотопов серебра.

При изучении радиоактивного загрязнения почы в результате аварии
на ЧАЭС на территории Киевской, Житомирской и Черниговской областей
Ag-І Ют обнаружен геологическим объединением «Севукргеология» только
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в пределах следа радиоактивного облака западного направления в 1986 и
частично 1987 году.

Максимальные концентрации серебра-110 в почвах установлены
вблизи сел Полесское, Хрипля, Малые и Великие Клещи, Звиздаль.
Плотность загрязнения почв на этих участках 37-110 кБк/м кв. В районе с.
Звиздаль максимальное содержание Ag-110m достигало 1725 Бк/кг. В устье
р.Припять 1163 Бк/кг отмечено только в одной пробе.

Ореалы, ограничивающие площади с загрязнением почв серебром-
110, имеют неправильную форму, приурочены к долине р. У ж и ее
притокам к участкам с максимальным загрязнением почв цезием-137. В
непосредственной близости от ЧАЭС ореол с плотностью зазагрязнения
почв серебром-110 18-37 кБк/м кв вытянут в западном направлении на
площади 628 кв.км. В выбросах южного направления серебро-110 в
почвах не установлено.

Рис. 1. Содержание Ag-llOm в слое почвы 0-1
см (А) и 1-5 см (В) в 1987 году (Бк/кг сухой
массы). 1 - с.Диброва, 2 - с.Заполье, 3 -
с.Корогод.

Рис. 2. Содержание Ag-110m в слое почвы 0-1
см (А) и 1-5 см (В) в 1988 году (Бк/кг сухой
массы). 1 - с.Диброва, 2 - с.Заполье, З -
с.Корогод.

В результате наших исследований в почве 30-км зоны ЧАЭС в 1986
г. Ag-110m обнаружен в районе с.Рудня Ильинецкая - 14 Бк/кг. В 1987
году Ag-110m регистрировался в районе пунктов: «Рыжий лес», с.Иловница,
с.Чистогаловка, с.Диброва, с.Заполье, с.Ильинцы, с.Корогод. Максималь-
ные значения характерны для «Рыжего леса» и с.Диброва - до 4230 Бк/кг.
Высокое содержание отмечается в подстилке - 3420 - 4530 Бк/кг. Этот год
характеризуется преимущественным содержанием Ag-110m в верхнем слое
почвы (рис. 1). К осени 1988 года количество радиоактивного серебра в
верхнем слое почвы значительно уменьшилось за счет относительно короткого
периода полураспада и высокой, по сравнению с другими радионуклидами,
скоростью вертикальной миграции. Интенсивное накопление Ag-110m расте-
ниями в 1988 году, возможно, является еще одним фактором, влияющим на
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снижение содержания Ag-110m в почве. Содержание радиоактивного серебра
в слое 0-1 см варьирует в пределах 17 - 70 Бк/кг, 1-5 см - 25 - 184 Бк/кг;
во всех пробах верхнего слоя почвы количество Ag-110m меньше, чем в слое
1-5 см (рис. 2). С 1989 Ag-110m в пробах почвы 30-ти км зоны нами не реги-
стрируется.

В 1987 году серебро найдено в 9-ти пробах растительности из 188 (в
основном, пастбищной), а в 1988 году - уже в 16 из 213 проб, причем только
в одной пробе пастбищной растительности.

Высокое содержание радиоактивного серебра в почве с.Диброва и
с.Чистогаловка обуславливает загрязнение этим радионуклидом растительно-
сти. В 1987 году в пастбищной растительности с.Диброва Ag-110m содер-
жится в 5-ти пробах в пределах 250 - 2200, со средним значением 1100
Бк/кг; с.Чистогаловка - 1200 Бк/кг.

В районе с.Лелев в некоторых видах грибов, активно накапли-
вающих Cs-137, обнаружено и радиоактивное серебро: в масленке - 256, в бе-
лом грибе - 39 Бк/кг. Среди 21 пробы древесных растений, отобранных в
этом году, Ag-110m найден в одной пробе веток сосны - 258 Бк/кг.

В течении 1988 года серебро регулярно определяется в древесных, в
основном лиственных, растениях. В районе с. Дитятки в древесине березы - 8,
коре дуба - 37 Бк/кг. В относительно «грязных» Новошепеличах его со-
держание выше: в ветках дуба - 58, в ветках и древесине березы - 96 и 48
Бк/кг соответственно.

На сопредельных территориях зоны отчуждения Ag-110m найден на
«западном» следе в районе п.г.т.Полесское в древесине (25 Бк/кг) и коре
березы (227 Бк/кг). В г.Славутич Ag-110m определен во мхе и хвое сосны.
После 1988 года во всех пробах растительности радиоактивное серебро не об-
наружено.

Поведение радиоактивного серебра, попавшего в окружающую среду
в результате аварии на ЧАЭС, характеризуется одинаковыми закономерно-
стями в Ровенской и Киевской обл. В связи с тем, что удельная радиоактив-
ность серебра в отобранных пробах относительно невелика, Ag-110m, на фоне
высоких концентраций других радионуклидов, практически не обнаружива-
ется в 1986 году.

Ag-110m обладает высокой вертикальной миграционной способностью.
В 1987 году присутствует, в основном, в пастбищной растительности, основ-
ные сорбирующие корни которой находятся в слое 0-1 см. В древесные рас-
тения Ag-110m активно поступает в 1988 году: в древесину, кору, ветви; не
обнаружен в корнях и листьях. За счет короткого периода полураспада с 1989
года радиоактивное серебро нами не регистрировалось.
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РАДИОАКТИВНОЕ СЕРЕБРО В ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

О.Л.Зарубин, Н.Е.Шатрова

Silver 110m, entered in cooling pool in a result of Chernobyl accident, is
contained chiefly in a liver and roe of fish-planktophages. It was practically
not discovered in ichthyophages.

После аварии на ЧАЭС, из всех относительно долгоживущих ра-
диоактивных изотопов серебра, в литературных источниках упомина-
ется, в основном, Ag-110m. В результате наших исследований обнару-
жен только Ag-110m.

/. Водоем-охладитель ЧАЭС

1.1. Вода. На водоеме-охладителе ЧАЭС во всех (около 250) про-
бах воды, отобранной с ноября 1986 года по 1996 г. Ag-110m не найден.

1.2. Донные отложения. В период исследований было отобрано
около 40 проб донных отложений. Ag-110m обнаружен только в одной
пробе заиленного песка заборного канала 23.05.90 г. - 20 Бк/кг.

1.3- Водная растительность. С 1986 по 1996 год проанализирова-
но 128 проб водной растительности. Ag-110m найден в одной пробе
Potamogetoneta perfoliati - 510 Бк/кг, и в 6-ти пробах водорослей рода
Cladophora - 739 - 1358 Бк/кг. Следует отметить, что серебро зафикси-
ровано только в 1987 году.

1.4. Рыбы. Осенью 1986 года Ag-110m обнаружен во внутренних
органах и пробах "целиком" бентофагов и фитофагов. Наименьшее коли-
чество найдено в пробе мальков - 88 Бк/кг. В связи с известными ме-
тодическими проблемами видовой состав этой пробы не определен. В
цельных пробах Cyprinus carpio содержание находится в пределах 116 -
174 Бк/кг, во внутренних органах - 148 - 249 Бк/кг. Максимальные
значения характерны для Alburnus alburnus, являющейся планктофагом -
2900, при среднем 1433 Бк/кг. В это время не проявляется отчетливое
распределение Ag-110m, как и других радионуклидов аварийного проис-
хождения, по органам и тканям [1]. Увеличенное содержание Се, Zr, Nb,
Ru, Ag во внутренних органах обусловлено высокими концентрациями
радиоизотопов в пищевом комке.

В 1987 году Ag-110m регистрируется во внутренних органах бен-
тофагов: Blicca bjoerkna, Cyprinus carpio, Abramis brama в количестве 60
- 190 Бк/кг. Впервые радиосеребро появляется в рыбах смешанного типа
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питания; в кишечнике Silurus glanis - 132 Бк/кг, в тушке Ictalurus
punctatus - 77 Бк/кг. Последняя проба интересна тем, что исследуемый
экземпляр был альбиносом.

Наибольшее количество Ag-110m в этом году обнаружено у
планктофага Hypophthalmichthys molitrix (Valen.). В ряду повышения
концентраций органы и ткани Н. molitrix располагаются следующим об-
разом: чешуя < жабры < плавники < икра < почки < внутренние органы
< печень (рис. 1).
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Рис. 1. CodepoKamieAg-llOm в органах и тканях
H.molitrix водоема-охладителя ЧАЭС в 1987 г.
(Бк/кг сырой массы). 1 - чешуя, 2 - жабры, 3 -
плавники, 4 - икра, 5 - почки, б - вн. органы, 7 -
печень.

Рис. 2. Содержание Ag-llOm в печени Н.
Molitrix водоема-охладителя ЧАЭС (Бк/кг
сырой массы). Время в месяцах после аварии
на ЧАЭС.

Ag-110m содержится в икре В. bjoerkna и Н. molitrix весной 1988
года соответственно в количестве 132 и 51 Бк/кг. Единственный ихтио-
фаг, в котором обнаружен Ag-110m - Aspius aspius. Во внутренних орга-
нах - 10 Бк/кг, в плавательном пузыре - 21 Бк/кг. За исключением этих
двух проб, Ag-110m в ихтиофагах водоема-охладителя не найден.

В одной пробе бентофага (внутренние органы Carassius carassius)
Ag-llOm присутствует в количестве 2281 Бк/кг. Это максимальное зна-
чение для биологических проб, отобранных нами в 1988 г.

Снижаются концентрации радиоактивного серебра во всех органах и
тканях Н. molitrix. Как и в 1987 году, максимум Ag-110m находится в
печени - 288 Бк/кг.

Печень - единственный орган, в котором присутствовал Ag-110m в
1989 году. В трех пробах печени Н. molitrix усредненное содержание -
122 Бк/кг; в печени С. carpio - 58 Бк/кг.

В последний раз радиоактивное серебро найдено также в пече-
ни Н. molitrix в 1990 году в двух пробах - 41 Бк/кг.
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2. р.Припять
На р.Припять, в районе устья р.Уж, с 1986 по 1996 год отобрано

около 200 проб воды, донных отложений, водной растительности, рыб.
Ag-110m обнаружен только в мае 1989 года в двух пробах рыб; в цель-
ной пробе Rutilus rutilus его содержание составляет 21 Бк/кг, в тушке S.
glanis - 66 Бк/кг.

3. Каневское водохранилище
Радиоактивное серебро на Каневском водохранилище зарегистри-

ровано в 9-ти пробах из более, чем 1300, отобранных с 1986 по 1996
год. Все пробы с Ag-110m отобраны на участке между с.Триполье и
г.Ржищев.

В июле 1986 года в одной пробе донных отложений Ржищевско-
го залива Ag-110m найден на глубине 9.6 м в слое 6-9 см - 53 Бк/кг.

Во всех видах рыб радиоактивное серебро, также, как в водоеме-
охладителе, присутствует исключительно во внутренних органах (В.
bjoerkna - 15 Бк/кг) и пробах "целиком" (В. bjoerkna - 49, A. aspius - 6
Бк/кг).

Последние следы Ag-110m на территории Каневского водохрани-
лища обнаруживались в июне 1987 года; во внутренних органах A. aspius
- 4, Н. Molitrix - 14 Бк/кг. Мягкие ткани моллюсков рода Unio со-
держали 6 Бк/кг. В воде и водной растительности Ag-110m не обнару-
жен.

За пределами "западного" и "южного" следа Ag-110m найден в
единственной пробе, отобранной 06.08.88 года в охладителе Запорожской
АЭС; илистые донные отложения содержали 6 Бк/кг Ag-110m.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
В подавляющем большинстве отобранных проб водной среды Ag-

110m встречается во внутренних органах рыб - планктофагов (Н.
molitrix) и бентофагов. Максимальное содержание Ag-110m характерно
для планктофагов водоема-охладителя ЧАЭС. Основными органами - на-
копителями являются икра и печень. За исключением A. aspius, хищные
виды рыб не содержат радиоактивного серебра.
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НАКОПЛЕНИЕ CS-137 ВЕГЕТАТИВНОЙ И РЕПРОДУКТИВНОЙ

ЧАСТЯМИ ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ КАНЕВСКОГО

ВОДОХРАНИЛИЩА

И.В.Паньков *, Т.П.Притыка *, И.Ю.Иванова *, О.Л.Зарубин

The generative part of superior water plants of some ecological groups
cumulates Cs-137 in such quantity than considerably exceeds its contain in others
parts of the plant, that leads to the dose increase in the reproductive organs.

Среди водохранилищ Днепровского каскада Каневское является одним
из самых мелководных (средняя глубина 3,9 м), обширные участки которого
в последнее время характеризуются интенсивным зарастанием высшей водной
растительностью.

С увеличением продуцирования фитомассы возрастает и роль расте-
ний в перераспределении и миграции радионуклидов в водных экосистемах.
Составляя основную часть биомассы водоемов, высшие водные растения яв-
ляются активными аккумуляторами большинства радионуклидов. Поглощая
радиоактивные элементы из абиотических компонентов водоемов, растения
приводят к их очищению (биофильтрации) с дальнейшим депонированием
радиоактивных соединений на некоторое время. При сезонном отмирании и
разложении растительных остатков происходит вторичное загрязнение воды и
донных отложений радионуклидами.

Изучение распределения радиоактивных элементов в растении дает
возможность определить аккумулятивные зоны того или иного радионуклида,
что является важным моментом в изучении дальнейшего его поведения
(миграции) в экосистеме водоема. На современном этапе одним из основных
дозообразующих радионуклидов является Cs-137 [1].

Накопление радиоактивных элементов разными частями высших вод-
ных растений неравномерно и зависит от разных факторов: видовой принад-
лежности, фазы развития, особенностей загрязнения водоема и др. [2].

Исследования проводились на Каневском водохранилище летом 1997 г.
на фиксированной точке стационарного отбора, расположенной на левом бе-
регу р.Днепр, 10 км выше г.Ржищев, в районе 51-го бакена. Анализирова-
лись представители 3 экологических групп прикрепленных видов растений,
наиболее распространенных в данном водохранилище:

1. Погруженные прикрепленные: уруть колосистая (Myriophyllum
spicatum), элодея канадская (Elodea canadensis), лютик водный
(Batrachium circiiiatus), рдест пронзеннолистный (Potamogeton perfoliatus);

2. С плавающими на поверхности воды листьями, прикрепленные:
кубышка желтая (Nuphar lutea);

3. Воздушно-водные растения: тростник обыкновенный (Phragmetes
australis), рогоз узколистный (Typha angustifolia).

* Институт гидробиологии НАЛ Украины
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Содержание Cs-137 изучалось в репродуктивной части (в период цве-
тения), корневой и надкорневой вегетативной частях.

Анализ распределения радионуклидов между надкорневой и корне-
вой частями у исследованных растений показал, что у преобладающего боль-
шинства видов способность накапливать Cs-137 более выражена у корневой
системы. Это связано с поглощением данного элемента из донных отложений ,
в которых он аккумулируется. Исключение составила уруть колосистая, у
которой коэффициент накопления (КН) Cs-137 надкорневой части превышал
КН корневой системы в 2,5 раза (рис. 1). Очевидно, это связано с высокой
степенью минерализации тканей надкорневой части данного вида.

1 2 3 4 5 6 7

Рис. 1. КН накопления Cs-137 корневой (А) и
надкорневой (В) частями высших водных
растений Каневского водохранилища летом
1997 г. 1 - уруть колосистая, 2 - элодея
канадская, 3 - лютик водный, 4 - рдест
пронзеннолистный, 5 - кубышка желтая, 6 -
тростник обыкновенный, 7 - рогоз узколистный.

Рис. 2. КН накопления Cs-137 корневой (А),
надкорневой (В), репродуктивной (С) частями
высших водных растений Каневского
водохранилища летом 1997 г. 1 - рдест
пронзеннолистный, 2 - кубышка желтая, 3 -
рогоз узколистный.

Измерения содержания Cs-137 проводились на базе отдела пресно-
водной радиоэкологии Института гидробиологии НАН Украины. 143 пробы
водной растительности обрабатывались по общепринятым методикам с изме-
рением радиоактивности Cs-137 с помощью гамма-спектрометрии на ам-
плитудном анализаторе импульсов АИ-4096 с детектором ДГДК-40. Удель-
ная радиоактивность Cs-137 рассчитывалась во всех пробах на воздушно-
сухую массу.

Наибольшие коэффициенты накопления (рис. 1) характерны для пред-
ставителей первой экологической группы растений (погруженные прикреп-
ленные).

Особый интерес представляют исследования радиоактивного загряз-
нения репродуктивной части растений, поскольку это связано с определени-
ем степени влияния радиоактивного облучения на дальнейшую генерацию то-
го или иного вида.
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Анализ способности к накоплению Cs-137 представителями иссле-
дуемых экологических групп показал, что у рдеста и рогоза степень накоп-
ления радионуклидов в генеративной части незначительна (их КН в 5-22 раза
ниже по сравнению с остальными частями растений). Репродуктивная часть
кубышки характеризовалась высокой поглотительной способностью данного
элемента. КН генеративных органов этого вида был в 3-5 раз выше, чем у
вегетативных частей (рис. 2).

Уровень накопления радионуклидов и количественное их перераспреде-
ление между частями растений влияет на формирование дозовых нагрузок на
тот или иной орган, что в свою очередь является одним из факторов
«экологического существования» различных видов в условиях радиоактивного
загрязнения водоемов.

Литература.
1. Радиоактивное и химическое загрязнение Днепра и его водохранилищ по-

сле аварии на Чернобыльской АЭС.-К.: Наукова думка, 1992.-194 с.
2. Широка З.О. Розподіл довгоживучих радіонуклідів між надземною та

підземною частинами повітряно-водних рослин.-В кн.: Тез. доп. II з'їзду
гідроекологічного товариства України, т.2, Київ, 1997.- С. 181-182.
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ЦЕЗИЯ-137 ГРИБАМИ В РАЗ-

ЛИЧНЫХ ЗОНАХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Н.Е.Шатрова, О.Л.Зарубин, Г.Н.Коваль Н.А.Шовкун,
А. Ф. Огородник

The cumulation of Cs-137 by the mushrooms of 30 km zone is more intensively,
than on the «southern» trace. The biggest concentrations are discovered in local
mushrooms: Suillus luteus (L.) and Paxillus involutus (Batsch: Fr.).

В 1997 году продолжаются исследования съедобных видов грибов, на-
чатые в 1986 г. на территории 30-км зоны ЧАЭС и «южного следа».

Для оценки накопления цезия-137, отбирались плодовые тела грибов
следующих видов: Boletus edulis, Suillus luteus, Xerocomus badius, Leccinum
scabrum, Leccinum aurantiacum, Cantharellus cibarius, Russula xerampelina,
Paxillus involutus/

Отобранные пробы очищались от земли, опада, затем гомогенизирова-
лись. Измерения проводились методами гамма-спектрометрии с использовани-
ем детекторов типа ДГДК и анализаторов NOKIA, NOKIA LP4900. Статисти-
ческая обработка в пакете прикладных программ «STATGRAPHICS». Удель-
ная радиоактивность во всех пробах рассчитывалась на сырую
(естественную) массу.
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Рмс. 7. Содержание Cs-137 в различных
видах грибов (кБк/кг сырой массы) в
1997 г. на территории 30-км зоны. 1 -
R. xerampelina, 2 - В. edulis, 3 - С.
cibarius, 4 - L. aurantiacum, 5 - L.
scabrum, 6-P. involutus.

Рис. 2. Содержание Cs-137 в различных
видах грибов (кБк/кг сырой массы) в
1997 г. на территории «южного»
следа. 1 - R. xerampelina, 2-А. melea, 3 -
В. edulis, 4-Х. badius, 5 - S. luteus, 6 - P.
involutus.

С течением времени происходит постепенное повышение содержания
цезия-137 в грибах исследуемых видов на территории 30-км зоны. Наиболее
интенсивно возрастает содержание Cs-137 в В. edulis, что очевидно связано с
большой глубиной залегания мицелия по сравнению с другими видами.

В 1997 году максимальные значения содержания цезия-137 отмечены
на территории 30-км зоны в P. involutus - 720, S. luteus - 1100 кБк/кг; ми-
нимальные - в R. xerampelina - 70, В. edulis - 107 кБк/кг (рис. 1). По спо-
собности накапливать цезий-137 грибы можно расположить в следующем по-
рядке: R. xerampelina < В. edulis < С. cibarius < L. scabrum < L.
aurantiacum < S.luteus < P. involutus.

Обращает на себя внимание, что содержание Cs-137 в В. edulis, кото-
рый в 1986 году был самым «чистым» среди исследованных грибов, повыси-
лось за И лет в 50 раз (рис. 3). Во всех видах грибов 30-ти км зоны содер-
жание Cs-137 значительно (на несколько порядков) превышает действующие
нормы.

В 1997 году содержание цезия-137
возросло во всех исследованных видах
грибов на территории «южного» следа.
Минимальные концентрации цезия-137
отмечены в видах R. Xerampelina - 0.2,
Armillariella melea - 0.25 кБк/кг; мак-
симальные концентрации характерны
для видов S. luteus - 0.5, P. involutus -
0.76 Бк/кг.

Рис. 3. Динамика содержания цезш-137 в В. В P W повышения концентрации
edulis в период с 1987 по 1997 гг. на территории радиоцезия Грибы МОЖНО расположить В
30-км зоны ЧАЭС (кБк/кг сырой массы).
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следующем порядке: R. xerampelina < A. melea < В. edulis < X. badius < S.
luteus < P. involutus (рис. 2).

Проведенные исследования показывают, что на территории 30-км зоны,
как и на территории «южного» следа, виды грибов, наиболее интенсивно на-
капливающие цезий-137 одинаковы. К ним относятся Suillus luteus и
Paxillus involutus. Минимальными накопителями в зонах, различных по ра-
диоактивному загрязнению являются Russula xerampelina, Armillariella melea
и Boletus edulis.

ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА НАКОПИЧЕННЯ ЦЕЗІЮ-137 ЇСТІВ-
НИМИ ГРИБАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

В.П.Краснов*, Т.В.Курбет*, О.О.Орлов*, З.М.Шелест*, Н.Є.Шатрова

Accumulation of Cs-137 by mushrooms depended from moisture and density
of soil contamination.
У Центральному Поліссі (Житомирська обл.) на маршрутних ходах

були відібрані зразки грибів та парні до них зразки грунту. В сирих
зразках грибів та повітряно-сухих зразках грунту вимірювалась питома
активність 137Cs за допомогою спектроаналізатора LP-4900B із напівпро-
відниковим детектором ДГДК-100. Коефіцієнт переходу (КП) розрахову-
вався як відношення питомої активності сирих грибів (Бк/кг) до щіль-
ності забруднення повітряно-сухого грунту (кБк/м 2 ), а коефіцієнт нако-
пичення (КН) - як відношення питомої активності сирих грибів (Бк/кг)
до питомої активності повітряно-сухого грунту (Бк/кг) .

Для виявлення впливу типу умов місцезростання на перехід 137Cs із
грунту в плодові тіла грибів на ділянках із щільністю забруднення грунту
до 185кБк/м2 були відібрані зразки моховика жовто-бурого (Ixocomus
variegatus (Sw.) Quel.) - виду, екологічний ареал якого охоплює 11 типів
умов місцезростання від дуже бідних та сухих (А1) до відносно бідних
мокрих (В5) та відносно багатих вологих (СЗ). В таблиці 1 наведене на-
копичення 137Cs плодовими тілами згаданого виду в центральній частині
його екологічного ареалу.

Результати дисперсійного аналізу свідчать про те, що всі досліджувані
величини статистично достовірно на 95% довірчому рівні залежать від типу
умов місцезростання (Бф для питомої активності складає 13,85, для КП -
3,28, для КН - 5,92 при F(4.3o; o,s) = 2,69). Отримані дані свідчать про те, що
збільшення во-логості грунту призводить до підвищення кон-центрації 137Cs в
плодових тілах грибів. Величи-на останньої для моховиків, відібраних
в свіжих борових умовах, перевищувала таку в сухих в 2,5
рази, а в сирих суборах у порівнянні із свіжими - у 3,6 рази. Результати

* Поліська агролісомеліоративна науково-дослідна станція УкрНДІЛГА, м.Житомир
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137,
Таблиця 1 Вплив типу умов місцезростання на накопичення Cs

плодовими тілами моховика жовто-бурого

Тип умов

місцезростання

сухі бори

свіжі бори

свіжі субори

вологі субори

вологі сугрудки

Питома

активність, Бк/кг

6558 ±632

16650 ±950

2549 ±110

9177 + 628

13836 ±425

КП

148,29 ± 20,26

182,06 + 35,36

43,19 ±3,71

84,48 ± 5,78

84,45 ± 3,29

КН

11,26 ±1,11

15,85 ±2,21

4,83 ± 0,62

2,58 ±0,18

8,82 ± 0,35

досліджень свідчать, що в сухих борах у порівнянні із свіжими значення КП
менше в 1,2 рази, а в свіжих суборах в порівнянні з вологими - в 2 рази.
Збільшення трофності грунту призводить до зменшення величини КП. Для
борів та суборів в свіжих умовах різниця складає 4 рази. Значення КП в
умовах вологого субору та вологого сугрудку практично однакові.

Узагальнюючи отримані результати, слід зробити важливий методич-
ний висновок про те, що рівень накопичення 137Cs в плодових тілах залежить
від екологічних, зокрема, лісорослинних умов, що слід враховувати при заго-
тівлі грибів.

Залежність питомої активністі i37Cs в плодових тілах грибів від рівня
щільності забруднення грунту 137Cs є дискусійною. Деякими дослідниками [2,
3] наводяться дані про відсутність такої залежності, опубліковані також і
протилежні дані [4]. Нами наводяться дані для трьох видів грибів, відібра-
них на ділянках з однаковими типами умов місцезростання. Зразки хряща-
молочника оливково-чорного та опенька осіннього відбиралися у свіжих субо-
рах (В2), а польського гриба - в сухих борах (А1). Виявлено, що між показ-
никами питомої активності та щільністю забруднення грунту 137Cs існують
корелятивні зв'язки середнього (хрящ-молочник оливково-чорний і опеньок)
та високого (польський гриб) ступеню. Значення коефіцієнтів лінійної коре-
ляції становили, відповідно, 0,60; 0,57 та 0,97 (табл.2). Виявлено, що в усіх
випадках дані рівняння є експоненційними та достовірними на 95% довірчому
рівні.

Отримані результати свідчать, що питома активність 137Cs в плодових
тілах досліджених видів експоненційно зростає при збільшенні щільності за-
бруднення грунту. Виявлена залежність статистично достовірна (для хряща-
молочника оливково-чорного F ^ . = 8,62 > F(1; 16. 0,5) = 4,49, для опенька
Рфак= 6,41 > F ( 1 . 1 4 ; о,5) = 4,60, для польського гриба ¥фж= 164,59 > F ( 1 ; 11; Оі5) =
4,84). Рівняння, отри-мане для польського гриба, має високий коє-фіцієнт
детер-мінації, який свідчить про те, що 94% експерименталь-них даних
співпадають з розрахунковою кривою.
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Таблиця 2 Залежність питомої активності Cs у плодових

тілах свіжих грибів від щільності забруднення грунту

Вид

гриба

1

2

3

Коефіцієнти рівняння

а

5,83+0,55

6,30±0,44

8,74+0,14

b

0,01+0,004

0,006±0,002

0,006+0,001

г

0,60

0,57

0,97

г2

36,51

33,01

94,27

РФ

8,62

6,41

164,59

Fo.95

4,49

4,60

4,84

Примітка: 1 - хрящ-молочник оливково-чорний (Lactarius necator

(Fr.)Karst.);

2 - опеньок осінній (Armillariella mellea (Fr. Ex Vahl) Karst.);

3 - польський гриб (Xerocomus badius (Fr.) Kuhn.).

Регресійні рівняння дозволяють визначити розрахункові значення вели-
чини щільності забруднення грушу, при яких можлива заготівля грибів, пи-
тома активність 137Cs в яких не буде перевищувати ДР-97. Розрахунки пока-
зують, що збирання опенька та хряща-молочника оливково-чорного можна
проводити на територіях, де щільність радіоактивного забруднення грунту
не перевищує 37 кБк/м2. Польські гриби, як інтенсивні накопичувачі даного
радіонукліду, в Центральному Поліссі не повинні збиратися взагалі.

Вище ми розглянули вплив внутрішніх факторів лісової екосистеми
(багатства та вологості грунту) на накопичення радіонукліду плодовими тіла-
ми грибів. Має практичний інтерес також аналіз впливу зовнішніх по відно-
шенню до екосистеми факторів, зокрема, таких, як погодні умови вегетаційно-
го періоду. За даними московських вчених [3], існує тісний зв'язок питомої
активності радіонукліду у плодових тілах грибів із кількістю опадів за вегета-
ційний період. Таким чином, виходячи з останнього показника можливе про-
гнозування радіоактивного забруднення грибів.

Наведені вище дані дозволяють зробити методичний висновок про не-
обхідність враховування екологічних особливостей екосистеми та погодних
умов при прогнозуванні інтенсивності накопичення радіонукліду грибами та
можливості їх заготівлі..
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РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ 137CS СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS
SILVESTRIS L.) В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ

В.М.Турко*, С.П.Ірклієнко*, О.Б.Каліш*, Н. Є.Шатрова

Young shoots and others parts of crown of Pinus silvestris have highest content
of Cs-137. Maximum content of Cs-137 is found in parts of plant which have high speed
of photosynthesis.

Об'єктом наших досліджень були соснові деревостани, як найбільш
поширені в Центральному Поліссі. Основна мета роботи полягала у вивченні
концентрації радіонуклідів 137Cs в основних органах сосни звичайної.
Дослідження проводились в середньовіковому сосновому деревостані
Повчанського лісництва Луганського держлісгоспу Житомирської області.
Умови місцезростання - волога субір. Щільність радіоактивного забруднення
грунту - 15-30 Кі/км 2 .

Результати досліджень вказують на значну варіабельність накопичення
радіонуклідів 137Cs різними органами сосни звичайної. Так, найвищу питому
активність мають однорічні пагони та шпильки поточного року, відповідно
5.46(33)*104 і 4.14(81)* 104 Бк/кг . В цих же органах, тільки попереднього
року (дворічні) питома активність менша в 3.4 рази і становить для пагонів
1.60(11)*104, а шпильок 1.23(30) *104 Бк/кг. Накопичення 137Cs в пагонах і
шпильках відрізняється не тільки за їх віком, але залежить і від
місцезнаходження в кроні дерева. Спостерігається стійка закономірність
зростання величини питомої активності i37Cs в фотосинтезуючому апараті у
напрямку від нижньої частини крони до її середини і вершини, відповідно 1.0:
1.7: 2.5 рази. В живих гілках (в середньому для всієї крони) питома
активність 137Cs в порівнянні із молодими вегетативними органами значно
нижча і складає 1.01(6) *104 Бк/кг, а в відмерших гілках ще нижча -
3.68(56)* 103 Бк/кг. В той же час, відзначається значна мінливість
отриманих результатів, коефіцієнт варіації становив від 10.3 до 46.0%. За
нашими даними, для отримання достовірних результатів із заданою точністю
досліду (< 8%) із кожного модельного дерева слід відбирати не менше З
зразків кожного конкретного органу чи тканини.

Концентрація 137Cs в стовбурі має менші фактичні величини питомої
активності в порівнянні із органами крони, що підтверджують дані попередніх
досліджень [1, 2]. У середньому вона в 3.0 рази менша ніж у живих гілках,
в 12.5 рази - ніж в однорічних шпильках і в 16.5 рази, ніж в пагонах
поточного року. Із тканин стовбура найвищу активність має кора -
1.51(14)*104 Бк/кг, в деревині із корою вона зменшується до 3.32(10) *103 і
в деревині без кори - 2.68(4)* 103 Бк/кг. Зміна питомої активності 137Cs

* Поліська агролісомеліоративна науково-дослідна станція УкрНДІЛГА, м. Житомир
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деревини стовбура по висоті показано на рисунку 1. На криву хода росту
модельних дерев нанесені дані активності деревини із корою і без кори тих же
дерев. Розподіл питомої активності радіонуклідів в стовбурі зрізів 2-х
метрових секцій показує, що із висотою цей показник дещо зростає. Однак,
до висоти 18 м (висота дерев в 1986р., аварії на ЧАЕС) це зростання
незначне, про що вказує невисокий коефіцієнт варіації, для деревини із корою
9.1, а без кори - 5.1%. У приростах останніх років спостерігається значне
зростання питомої активності деревини, а в вершині вона перевищує
відповідні показники для стовбура в 5-6 разів.

Д,
Питома активність, Ек/кг

16000

• • 1 4 0 0 0

•• 12000

•• 10000

.-• 8 0 0 0

• • 6 0 0 0

4000

• • 2 0 0 0

22

— І П и т о м а активність деревний у корі
і І П І » П І » активність деревини без кори
—>-*—Діаметру корі
—Ж—Діаметр без кори 1996 рік
—•—Діаметр без кори 1991 год

• Діаметр без кори 19S6 год J Н,м

Рис. 1 Хід росту сосни і динаміка питомої активності у стовбурі

Дослідження по вивченню розподілу 137Cs в деревині сосни звичайної в
радіальному напрямку стовбура показують, що найвища концентрація
радіонуклідів спостерігається в зовнішніх річних приростах деревини,
досягаючи максимальних значень в останній 5-річний період росту /табл.1/.
В напрямку від периферії до серцевини стовбура концентрація 137Cs відразу
знижується на 31-45%, а в подальшому зменшення відбувається поступово.
Різниця між середніми даними питомої активності на 5-% рівні значимості по
t-критерію Ст'юдента достовірна між фактичними даними кори і приростами
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за 1996-1992рр. (1факг.>1геор.). Подібна тенденція спостерігається також між

приростами 1996-1992рр. та приростами попередніх років. В центральних

річних приростах стовбура концентрація 137Cs є досить високою. Останнє

узгоджується із результатами досліджень білоруських вчених [3], та

досліджень на Уралі [4].

Зміна питомої активності 137Cs в стовбурі по висоті як для 2-х метрових

відрізків, так і для всіх 5-ти річних періодів радіального приросту на 5-%

рівні значимості є незначною (t(j,aKT.<treop.).

Таблиця 1 Зміна питомої активності wCs в стовбурі сосни звичайної в
залежності від висоти стовбура і періоду приросту по діаметру, кБк/кг.

Вис
ота

відр
ізку,

м
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Кора

8.54(350)
13.7(57)
12.8(5J_

18,3(14)
29.1(28)
31.2(65)
27.1(37)
27.4(38)
23.9(21)
20.0(24)
23.4(80)

П'ятирічні періоди приросту по діаметру, роки

1996-
1992

4.97(38)
4.12(25)
3.98(31)
3.67(28)
3.26(30)
3.21(16)

3.21

3.09(25)
3.15(25)
2.98(23)
3.05(23)

1991-
1987

2.76(41)
2.38(28)
2.27(18)
2.12(16)
1.97(11)
2.03(9)
1.98(52)
2.19(25)
2.03(8)

2.04(13)
2.21(15)

1986-
1982

2.48(21)
2.42(20)
2.21(16)
2.14(23)
2.14(6)

2.22(33)
2.26(1)

2.26(23)
2.03(20)

1981-
1977

2.94(37)
2.34(26)
2.13(18)
2.36(43)
2.36(24)
2.54(50)
1.89(44)

1976-
1972

2.92(40)

2.32(20)

2.44(23)

2.31(38)

2.12(19)

1.48(14)

1971-
1967

3.14(32)

2.49(35)

1.87(7)

1.71(18)

1.49(23)

1966-
1962

2.14(11)

1.33(5)

1.59(28)

1.18

1961-
1957

1.29(20)

1.16(23)

1956-
1953

1.24(15)
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ПОВЕДЕНИЕ CS-137 В ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ
СТРУКТУРАХ БАРЬЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Л.И.Страх *, И.И.Ивашкевич *, А.А.Адамович *, О.Л.Зарубин

The Cs-137 distribution and cumulation accurues more actively in a marsh
ecological systems of barrier complexes. The physicalchemical and
biogeochemical barriers influence on different way on these processes.

Значительная часть территории Беларуси, подвергшейся радиоак-
тивному загрязнению, относится к Полесскому типу ландшафтов, струк-
турной особенностью которого является широкое распространение болот-
ных комплексов, обуславливающих широкое распространение в Полесье
краевых зон болот, обнаруживающих свойства геохимических барьеров.

Берег, в отличие от других зон природной среды, находится на гра-
нице раздела трех фаз (твердой, жидкой и газообразной). Сумма воздей-
ствия химических, физических и биологических факторов определяет
параметры поведения радионуклидов (и др. в-в) в зоне береговой линии.

Учитывая особую роль, которую могут играть барьеры в перерас-
пределении радионуклидов, в 1993 - 1997 гг. изучалось поведение Cs-137
в краевой зоне болота на ландшафтно-геохимическом профиле "Белое бо-
лото" (Мозырский район Гомельской области Беларуси). В результате
исследований в краевой зоне болота шириной 4 - 5 м, разграничивающей
Н- и H-Fe - классы элементарных ландшафтов, установлена система
сублатеральных геохимических барьеров (ГХБ). В соответствии с клас-
сификацией А.И.Перельмана (Перельман, 1989) выделены физико-
химические барьеры глеевого С2, сорбционного G2 и кислого Е2 классов,
а также пространственно совмещенный с ними биогеохимический барьер.

Полученные данные показывают, что Cs-137 рассеивается на фи-
зико-химических барьерах: его содержание в почве уменьшается в 2 - 3
раза по сравнению с сопряженными элементарными ландшафтами. В то
же время Cs-137 концентрируется на биогеохимическом барьере в на-
почвенном покрове: коэффициент биологического поглощения Cs-137 воз-
растает в зоне барьера в 3 - 6 раз. В зоне ГХБ установлено увеличение
скорости вертикальной миграции Cs-137. Усредненное (за период ис-
следований) значение медианной скорости составило 0.37 см/год, что
примерно в 2.5 раза выше, чем в сопряженных с ГХБ почвах болотного
комплекса и песчаного холма.

* Институт радиобиологии НАН Республики Беларусь, Минск
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ФАКТОР В НАКОПЛЕНИИ CS-137
ГИДРОБИОНТАМИ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ ЧАЭС

О.Л.Зарубин, Н.Е.Шатрова, Г.Н.Коваль
The water temperature influences the intensity and speed cumulation
procedures and the cumulation and taking out of Cs-137 by the hydrobionts.

Источником водоснабжения ЧАЭС является водоем-охладитель на-
ливного типа, расположенный к юго-востоку от площадки ЧАЭС, создан-
ный путем отторжения участка поймы реки Припять с помощью ограж-
дающей дамбы. По периметру окружен намывной дамбой, по продоль-
ной оси проходит струенаправляющая (разделительная) дамба. В запад-
ном углу водоема располагается устье водозаборного канала, в южном -
водосбросного. В северо-западной части водоема находится насосная
станция, пополняющая потери воды подкачкой из р. Припять.

Температура воды водоема зависит от сезона года и режима рабо-
ты станции (количество работающих блоков, снимаемая мощность и др.),
достигая максимальных значений в летние месяцы - до 37 градусов Цель-
сия в сбросном канале. В результате прохождения водных масс от
сбросного до устья заборного канала они охлаждаются на б - 12 градусов.
Температура воды в сбросном канале в течение года редко опускается
ниже 20 градусов; исключение составлял сезон 1986/1987 г.г., когда
вследствие холодной зимы и изменения режима работы ЧАЭС в связи с
аварией холодная часть водоема покрылась льдом толщиной до 30 см. В
этот период температура воды сбросного канала не превышала 10, а за-
борного - 2 градуса Цельсия.

Таким образом, (в результате работы станции и процессов охлаж-
дения и перемешивания водных масс) в районе сбросного и заборного
каналов всегда существует разница температур воды в б - 12 градусов
Цельсия.

Сбросной и заборный каналы расположены в непосредственной
близости от ЧАЭС. Выбранные 2 точки отбора проб (теплая (Т) и хо-
лодная (X)) находятся на расстоянии 100 м друг от друга, и обладают
сходными значениями поверхностного загрязнение почвы и бетона,
гидрологического режима (скорость течения и др.)

Единственным существенным различием выбранных точек является
постоянное превышение температуры воды на 6 - 12 градусов в точке (Т)
по сравнению с точкой (X), что позволило исследовать температурный
фактор в накоплении Cs-137 гидробионтами.

С 1986 по 1990 год отбирались пробы воды, нитчатых обраста-
ний (представленных наиболее характерными группами нитчатых водо-
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рослей, в том числе Cladophora), мышечной ткани рыб - густера (Blicca
bjoerkna (L)), судак (Lucioperca lucioperca (L.)). Отобранные пробы го-
товились по стандартным методикам. Измерения проводились методами
гамма-спектрометрии на детекторах типа ДГДК и анализаторах NOKIA,
NOKIA LP4900B. Удельная радиоактивность воды рассчитывалась в
Бк/л, обрастаний в Бк/кг сухой массы, рыб - в Бк/кг сырой массы.

В исследуемый период содержание Cs-137 в воде (Т) и (X) было
примерно одинаковым (рис. 1), однако кратковременные изменения со-
держания характерны только для (Т). Очевидно, это связано, во-первых,
с поступлением в воду радионуклидов при охлаждении станции, аварий-
ных сбросах и проведении различных дезактивационных работ на стан-
ции, во-вторых, с перемешиванием воды при движении по водоему-
охладителю к (X).
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Рис. 1. Содержание Cs-137 в воде
водоема-охладителя ЧАЭС (Бк/л, lg).
Время в месяцах после аварии.

Рис. 2. Содержание Cs-137 в
обрастаниях водоема-охладителя
ЧАЭС (кБк/кг сухой массы). Время в
м&яцаіїкослеЩваргМ. 4 0 so

Анализ кривых содержания Cs-137 в обрастаниях показывает бо-
лее сложный характер динамики (рис. 2). Отчетливо заметна задержка
в накоплении и выведении Cs-137 в (X). За исключением отбора в марте
1988 г., содержание Cs-137 в (Т) заметно выше. Высокое содержание Cs-
137 в (X) в марте обусловлено двумя основными причинами: задержкой
в накоплении, связанной с пониженной температурой воды (а стало быть
с замедлением процессов обмена веществ у гидробионтов) и возможным
попаданием в пробы горячих частиц при проведении локальных дезакти-
вационных работ по очистке части бетонных стен заборного канала (X).

Выведение Cs-137 из мышечной ткани рыб происходит значи-
тельно быстрее в (Т) (рис. 3, 4). В (X) также наблюдается характерная
задержка в накоплении и выведении Cs-137, пик содержания которого в
густере определяется только в декабре 1987 г., в то время как в (Т) -
уже в сентябре 1986 г.
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В судаке, как и в густере, происходит снижение содержания Cs-
137 в (Т) к ноябрю 1987 г., а затем происходит быстрое повышение через
1-2 месяца с дальнейшим продолжением снижения содержания. В (X) это
повышение повторяется только через 15 месяцев, в марте 1989 г.

Поведение Cs-137 в рыбах (Т) сходно (рис. 5). По-видимому, по-
вышенный по сравнению с (X) уровень обмена веществ обеспечивает
интенсивность процессов накопления и выведения Cs-137 рыбами. Для
(X) отмечается более плавное изменение содержания Cs-137 (рис. 6).
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Рис. 3. Содержание Cs-137 в густере
водоема-охладителя ЧАЭС (Бк/кг сырой
массы). Время в месяцах после аварии.
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Рис. 4. Содержание Cs-137 в судаке
водоема-охладителя ЧАЭС (Бк/кг сырой
массы). Время в месяцах после аварии.
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Рис. 5. Содержание Cs-137 в густере (А) и Рис. 6. Содержание Cs-137 в густере (А)
судаке (В) сбросного канала водоема- « судаке(В) заборного канала водоема-
охладителя ЧАЭС (Бк/кг сырой массы), охладителя ЧАЭС (Бк/кг сырой массы).
Время в месяцах после аварии. Время в месяцах после аварии.

В результате проведенных исследований можно выделить
основные моменты поведения Cs- 137 в водоеме-охладителе ЧАЭС
при различных температурных условиях обитания гидробионтов:

• в исследуемый период не происходило существенного очище-
ния или загрязнения водных масс при прохождении водоема

• в начальный период после аварии содержание Cs-137 в гидро-
бионтах, обитающих в подогретой воде, было значительно выше

• в подогретой воде процессы накопления и выведения Cs-137
происходят быстрее

• содержание Cs-137 в гидробионтах, обитающих в охлажденной
воде, меняется более плавно, как правило, со значительной временной
задержкой.
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ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ 137CS НА ВЕЛИЧИНУ

КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕХОДА В СИСТЕМЕ "ПОЧВА-РАСТЕНИЕ"

А.А.Орлов* , Е.З.Короткова* , Н.Е.Шатрова

В настоящее время актуальной является проблема корректного сравнения

интенсивности накопления 137Cs из почвы различными видами растений, показателями

которой могут являться коэффициент накопления (КН) [1] или коэффициент перехода

(КП) [2] в системе "почва-растение". Наряду с другими факторами, существенно

влияющими на величину упомянутых показателей, исследователями приводились

удельная активность радионуклида в почве, а также величина плотности загрязнения

почвы радионуклидом (ПЗПР) [1,2,3]. В частности, В.И.Гапоненко [1] выявлена

антибатная зависимость величины КН 137Cs растениями от концентрации данного

радионуклида в почве, при этом связь была средней тесноты (г=-0,57). Аналогичная

закономерность приведена также группой белорусских исследователей для целого ряда

луговых видов [3] и сельскохозяйственных культур [4].

С целью выявления влияния величины ПЗПР на значение КП 137Cs из почвы в

растения нами были проанализированы данные по ландышу майскому, полученные в

1994-97 гг. на 8 стационарах с идентичными почвами и растительностью (ПЗПР - 37-

750 кБк/м2), расположенных в Лугинском гослесхозе Житомирской области в 120км

юго-западнее ЧАЭС. Во все годы исследований во время пика цветения ландыша на

каждом стационаре на 10 учетных площадках размером 1м отбиралась вся надземная

фитомасса ландыша, а также почвенный образец (буром диаметром 5см, на глубину

10см, методом конверта). Все образцы высушивались до воздушно-сухого веса и

измельчались. Удельная активность 137Cs измерялась с помощью спектрометра LP-

4900В с полупроводниковым детектором ДГДК-80ВЗ. Всего проанализировано 360

образцов фитомассы ландыша с соответствующим количеством образцов почвы.

Анализ результатов проведен с использованием СУБД и программы "Statgraf'.

Выявлено, что в каждый из анализируемых вегетационных периодов существует

тесная (гЮ,80-0,91), достоверная на 95% доверительном уровне зависимость удельной

активности 137Cs в надземной фитомассе ландыша от ПЗПР, аппроксимирующаяся

мультипликативными уравнениями, графики которых приведены нарис. 1..

Были рассчитаны значения КП по значениям удельной активности Cs в

фитомассе ландыша, полученным с помощью выведенных уравнений регрессии.

Построен график зависимости величины КП 137Cs в фитомассу ландыша от ПЗПР

(рис.2)

* Полесская агролесомелиоративная научно-исследовательская станция УкрНИИЛХА, Житомир

315



Удсльин
Б>с/кг

4500-

3500

3000-

2500-

2000-

1500-

1000-

500-

37

активности

1996

z^
ЇХ 1995

^ ґ . . -я^^

.yz..J^^Z^*-^'
. Х ^ Ґ ^ ^ ^ - -

$&^

185 370 555

Рис. 1 Зависимость

137Cs в фитомассе ландыша от

K^-

740
ПЗПР, кБк/м1

удельной

ПЗПР.

Из рисунка 2 следует, что в

каждый из вегетационных периодов

для значений КП характерно

уменьшение при увеличении ПЗПР.

По фактическим данным

были рассчитаны зависимости

величины КП от ПЗПР по каждому

из годов исследований. Выявлено,

что данные зависимости аппрокси-

мируются мультипликативными

уравнениями (г=-0,32- -0,37). В

массиве данных 1997г. были выде-

лены три группы пробных площа-

дей, существенно отличающихся средними значениями ПЗПР (37-102 кБк/м2, 397-423

кБк/м2 и 649 кБк/м2), и выявлено, что средние значения КП 137Cs в фитомассу ландыша

статистически достоверно отличаются на 95% доверительном уровне в данных группах

и соответственно составляют 8,75; 5,11; 4,14. Таким образом, подтверждено, что с

увеличением ПЗПР интенсивность накопления Cs уменьшается.

Отмеченное нами явление

и до

нашло

объяснения.

Отметим, что в нашем случае оно не

может объясняться наличием

"горячих" частиц в почве

стационаров с высокими

значениями ПЗПР, т.к. все

является дискуссионным

настоящего времени не

удовлетворительного

стационары расположены на

значительном расстоянии от ЧАЭС.

Не выдерживает также

185 370 740
ПЗПР, кЬк/м*

Рис. 2 Зависимость величины КП от

значения ПЗПР.

проверки гипотеза о насыщении

растения I37Cs, как аналогом калия, путем корневого поступления радионуклида до

определенной концентрации (в соответствии с потребностью растения в калии), выше

которой происходит резкое уменьшение интенсивности поглощения Cs из почвы.

Расчеты показывают, что даже при значении ПЗПР 1110 кБк/м2, корневым путем в

растение из почвы поступают микроколичества 137Cs по сравнению .с калием и
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потребностью в последнем, таким образом, "насыщения" растения радионуклидом не

наступает.

По нашему мнению, решение данной проблемы следует искать, с одной сторо-

ны, в опосредованном влиянии гамма-излучения через физиологические процессы,

протекающие в растениях, на интенсивность накопления в них радионуклидов [1], а с

другой, в специфическом распределении и поведении физико-химических форм

радионуклида в почвах [5].

Методическим следствием рассмотренного нами явления, независимо от причин

его вызывающих, должна явиться необходимость учета при радиоэкологических

исследованиях, помимо других параметров, также величины ПЗПР.
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ТЕХНОЛОГІЯ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ВІД ПЕРЕРОБКИ ГІДРОБІОНТІВ

З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ

В.І.Сахно, С.П.Томчай, В.В.Шлапацька1), З.М.Даценко2),
П.О.Мушак3), Е.І.Шнюкова3), Л.І.Бойко4}, Д.В.Мікуліч4),

В.В.Лосева5), С.О.Баєв5), Л.С.Антонова6)

Експлуатація сучасних рибопереробних підприємств неодмінно
супроводжується надходженням відходів у навколишні водоймища, що
часто стає причиною епідемічної небезпеки на узбережжях. Проблема
загострюється зносом обладнання та старими технологіями.

Азовське та Чорне моря - це приклад втрати раніше дуже багатої
сировинної бази внаслідок використання недосконалих технологій
виробництва. Для відновлення ресурсів цієї зони рішенням Уряду та
Верховної Ради України започатковано Національну програму. В її
обсязі проект створення системи утилізації відходів переробки
гідробіонтів з широким залученням радіаційних технологій (проект
"КОРМИ").

Цей комплексний проект виконується провідними фахівцями
численних наукових закладів НАН України. Актуальність проекту
визначається тим, що продукти з гідробіонтів є одними з найбільш цінних
та необхідних для нормальної життєдіяльності людей. Для нормального
здоров'я, а також ефективної діяльності в інтелектуальній сфері, в раціон
харчування людей необхідно включати не менше 15030 кг морепродуктів
на рік.

Але моресировина характеризується надзвичайно високою
засміченістю мікроорганізмами (контамінацією). Наземні організми не
мають потрібної системи захисту (імунітету) від дії таких
мікроорганізмів. Тому більшість бактеріальних інфекційних захворювань
на узбережжі пов'язана з гідробіонтами. Це і визначає необхідність
спеціальних заходів захисту людей та навколишнього середовища від
згубного впливу відходів від їх переробки.

При сучасних технологіях виловлена морська сировина
використовується не більше ніж на 50-60% (молюски на 10-15%) від
об'єму вилову. Невикористані відходи є поживним середовищем для
мікроорганізмів ( в тому числі і патогенних).

1) МКП "РАДМА" НАН України, 2) ІБХ НАН України, 3) ІБ НАН України,

4) ОБ ІНБПМ НАН України, 5) НТЦ "Шельф" НАН України,
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6) НІТЦ "СОНАР' HAH України

Реальна ситуація робить актуальним вирішення проблем
безвідходних технологій переробки гідробіонтів, щоб виключити втрати
виловленої сировини та запобігти надходження відходів у навколишнє
середовище. Ця проблема має ще один важливий аспект, а саме -
наявність у відходах великого вмісту незамінних сполук та цінних
речовин, необхідних для повноцінної життєдіяльності людей і які
відсутні у наземних продуктах. Для України повна переробка виловленої
моресировини може дати населенню не менше 25% продуктів в м'ясо-
рибному балансі. Це і було поставлено метою проекту "КОРМИ".

В результаті спільних досліджень було запропоновано систему, що
складається з попередньої підготовки, променевого обеззараження
відходів та подальшої переробки цих стерильних біомас у додаткову
продукцію. Сучасний науковий та технічний рівень, в першу чергу в
галузі радіаційних та біотехнологій, дозволяє перетворити теперішні
відходи у сировину для виробництва різноманітної корисної продукції.
Серед них великий перелік дефіцитних - імунні засоби, сировина для
фармацевтичної промисловості, харчові та кормові добавки, ветеринарні
засоби, різноманітна технічна продукція. Таким чином, можна одночасно
вирішити не тільки екологічні, але й економічні проблеми.

Головною проблемою використання відходів є знешкодження в них
небезпечних мікроорганізмів. Радіаційна обробка електронами дає
унікальну можливість діяти вибірково тільки на мікроорганізми, не
змінюючи властивості інших біологічних сполук у оброблених масах. В
численних експериментах було показано, що це безальтернативний метод
знезараження з перспективою подальшої переробки відходів. Радіація
може використовуватись як потужний інструмент для впровадження
найсучасніших промислових біотехнологій виробництва з відходів
додаткової продукції.

Для промислової реалізації проекту розроблено систему
безвідходної переробки гідробіонтів з залученням сучасної радіаційної
техніки. В її основу покладено прискорювач електронів та комплекс
технологічного обладнання. Загальні витрати на знезараження становлять
2-4 грн/тону, що не має ні технічної, ні економічної альтернативи.
Енергетичні затрати при цьому не перевищують 10 Вт/кг. Оброблена
біомаса мікробіологічно зовсім безпечна і може зберігатися
(накопичуватися для переробки) досить довго. її випадкове попадання в
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стоки не становить епідемічної небезпеки. Такі установки екологічно
абсолютно безпечні і легко вписуються в структуру технічних засобів
сучасного підприємства.

Хід виконання проекту продемонстрував високу ефективність
науковоємних технологій. Електронна-променева обробка повертає у
господарче використання великий додатковий об'єм виловленої
сировини, що раніше викидалася або використовувалася малоефективно.

З відходів молюсків отримано лікувально-профілактична харчова
добавка з вираженими загальнотерапевтичними, антипухлинними та
радіопротекторними властивостями ( рекомендована МОЗ України для
працівників з шкідливими умовами праці ).

Створено ветеринарні засоби та унікальний біологічно-активний
комплекс з нутрощів риб для збагачення комбікормів. З відходів
переробки водоростей отримано високоякісні корми з вмістом протеїну не
менше 20%, великим переліком біологічно активних речовин, мінералів та
білку. Виробництво кормів з відходів водоростей відкриває можливість
залучення до господарчої діяльності потужних морських ресурсів ( д о 150
т/рік біомаси з 1 гектару морської поверхні).

Розроблена технологія виробництва з відходів технічної продукції -
харчового лаку для металевої консервної тари (банки). Цей лак,
отриманий з сировини природнього походження (жирових відходів
переробки гідробіонтів), дозволяє відмовитися від дефіцитних дорогих
імпортних синтетичних (екологічно небажаних) епоксидфенольних лаків
і до того ж вдвічі дешевший.

Проект розраховано на період до 2000 року. Зараз розроблено
більшість основних технологічних регламентів на додаткову продукцію.
Виготовлено і випробувано дослідні партії продукції. Розробляється
відповідна нормативна документація на нові процеси та на нову
продукцію. Розроблена та випробувана вузлова проблема проекту -
технологія електронно-променевого знезараження біомаси відходів.
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