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IEP-2019        ІЕФ-2019 
ПЕРЕДМОВА 

Зміни, що відбуваються у розвитку людства, вражають. Буквально на 

очах одного-двох поколінь технічний і навіть побутовий ландшафт нашого 

буття змінився кардинально, що цілком і повністю спирається на відкриття в 

науці. Попри всі фінансові труднощі сучасна українська наука, і передусім 

фізика, має результати світового рівня за багатьма напрямами. Не залишається 

позаду й єдина на Закарпатті академічна установа – Інститут електронної 

фізики НАН України. Це провідна наукова установа, в якій проводяться наукові 

дослідження з актуальних проблем фізики фотонних, електронних, іонних і 

атомних зіткнень, низькоенергетичної ядерної фізики, радіаційної і техногенно-

екологічної безпеки, фізики лазерів на парах металів, оптичного 

приладобудування, фізико-хімічних основ і технології отримання, оброблення 

та застосування макроскопічних і мезоскопічних кристалів, плівок та 

склоподібних матеріалів.  

Створення Інституту електронної фізики НАН України як самостійної 

академічної установи було логічним продовженням багаторічної наукової праці 

представників трьох наукових шкіл ужгородських фізиків: з атомної фізики, 

низькоенергетичної ядерної фізики та фізики напівпровідників і діелектриків – 

синтезу та вирощування складних напівпровідникових структур. Наріжним 

каменем створення інституту були наявний науковий доробок, інтелектуальний 

і кадровий потенціал, традиції, сформовані за весь період діяльності окремих 

академічних установ: відділу фотоядерних процесів Інституту фізики АН УРСР 

(вересень 1969 р.) та відділу теорії адронів Інституту теоретичної фізики АН 

УРСР (січень 1970 р.), які разом з двома новоствореними відділами – відділом 

електронних процесів і відділом іонних процесів (18 липня 1979 р.) стали 

основними науковими підрозділами Ужгородського відділення Інституту 

ядерних досліджень АН УРСР, на базі якого у 1992 році було створено Інститут 

електронної фізики АН України. 

Сьогодні в структурі Інституту є чотири наукових відділи: відділ 

електронних процесів і елементарних взаємодій, відділ квантової і плазмової 

електроніки, відділ матеріалів функціональної електроніки та відділ 

фотоядерних процесів; аспірантура, адміністрація та допоміжні підрозділи. 

Окрім цього, в установі функціонує Центр колективного користування 

«Лазерний спектроскопічний комплекс» та прискорювач електронів мікротрон 

М-30 – єдина в Україні ядерно-фізична установка для діапазона енергій 

прискорених електронів 1-30 МеВ, яку у 2002 році внесено до переліку 
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об’єктів, що становлять Національне надбання України. Введено в 

експлуатацію Грід-вузол, який увійшов в українську Грід-мережу, створено 

потужний загальноінститутський сервер з власним доменом. У своїх 

дослідженнях вчені Інституту використовують оригінальні експериментальні 

установки, серед яких надвисоковакуумні установки для дослідження 

поверхні твердого тіла і збудження іонів електронами, газодинамічне джерело 

молекулярного пучка, монопольний, квадрупольний та магнітний мас-

спектрометри, монохроматори та аналізатори енергії електронів з рекордним 

розділенням за енергією (~10 меВ), лазери на барвниках, спектральні прилади 

- від вакуумного ультрафіолету і м’якого рентгену до інфрачервоної області 

спектра, установки для вирощування високоякісних монокристалів та 

установки для напилення, сучасна обчислювальна техніка. Аналіз отриманих 

результатів забезпечують теоретичні дослідження та розрахунки, зокрема з 

використанням Грід-вузла. Все це дає змогу проводити наукові дослідження 

на високому науково-методичному рівні, публікувати результати в багатьох 

монографіях, оглядових статтях, а також в оригінальних статтях провідних 

журналів та матеріалах міжнародних конференцій.  

Результати досліджень співробітників інституту отримали визнання 

наукової громадськості України, багатьох зарубіжних установ і вчених та 

відзначені чотирма Державними преміями України у галузі науки і техніки (з 

атомної фізики; ядерної фізики; хімії, технології і матеріалознавства; 

наноструктур) і чотирма преміями НАН України імені видатних учених 

(К.Д. Синельникова (1994 р.), В.Є. Лашкарьова (2001 р.), І. Пулюя (2002 р. та 

2011 р.). Щороку робота трьох молодих учених Інституту підтримується 

стипендіями Президента України та НАН України. Протягом багатьох років 

наші молоді науковці виграють гранти для підтримки наукових досліджень. 

Приємно відзначити, що молоді вчені - вихованці Інституту успішно 

представляють українську науку за кордоном, працюючи в провідних 

наукових закладах Італії, Німеччини, Данії, Чехії, Угорщини, США. Це, 

зокрема, доктори філософії: Віталій Фейєр, Оксана Плекан, Аттіла Немет, 

Євген Овчаренко, Володимир Маслюк мол., Дмитро Симочко, Анна 

Островерх, Шандор Демеш. 

На базі інституту протягом всіх років його існування регулярно 

проводяться різні наукові форуми. Інститут був ініціатором і організатором 

понад 40 міжнародних наукових форумів. Одними з перших були: семінар-

трикутник Ужгород-Дебрецен-Мішкольц, проведений у 1992 році, 

конференція, присвячена 75-річчю Академії наук України (1993 рік), 

міжнародний семінар “HADRONS-94”, міжнародна нарада “Сучасні 

технології в медицині” (1994 рік). У 1997 році інститут організував і провів 

конференцію “The Centenary of Electron” (EL-100), присвячену 100-річчю 
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відкриття електрона, та був співорганізатором конференції “Неевклідова 

геометрія в сучасній фізиці”, яка з тих пір регулярно проводиться кожні два 

роки. У 2000 році інститут започаткував і провів Міжнародну конференцію 

“Елементарні процеси в атомних системах” (CEPAS), яка стала проводитися 

кожні три роки і вже відбулася успішно у Гданську (Польща), Мішкольці 

(Угорщина), Клужі-Напоці (Румунія), Белграді (Сербія), Братиславі 

(Словаччина).  

З 2001 року на базі Інституту електронної фізики регулярно з інтервалом 

у два роки проводиться міжнародна конференція молодих учених і аспірантів 

«ІЕФ», яка викликає жвавий інтерес у наукової молоді різних наукових 

установ України та зарубіжжя. Ця наукова конференція стала однією з 

важливих форм висвітлення підсумків наукової роботи, пов’язаної з 

проведенням студентами та аспірантами наукових досліджень, підготовкою 

магістерських проектів і дисертацій. Крім того, вона є ефективним засобом 

вияву обдарованої молоді, реалізації набутих ними здібностей, активізації 

навчально-пізнавальної діяльності, обміну досвідом. Адже під час наукових 

дискусій виробляється самостійність, оригінальність висловлювання, уміння 

обґрунтовувати думки, відбувається опанування мистецтвом аргументованої 

полеміки. Водночас набувається професійний досвід, відбувається суспільне 

визнання в середовищі фахівців. 

21-24 травня 2019 року в Інституті проводитиметься чергова конференція 

«ІЕФ-2019». Для участі в конференції надіслано 90 заявок від понад 280 

співавторів з наукових установ та вищих навчальних закладів Києва, Харкова, 

Львова, Сум, Ужгорода, Берегова, а також з Праги (Чеська Республіка), 

Братіслави (Словаччина), Дебрецена (Угорщина), Юліха (Німеччина), Трієста 

(Італія), Чанчуня (Китай), Більбао (Іспанія), Таллахассі (США), Орсе (Франція), 

Варшави  (Польща) та Вільнюса (Литва). Приємно відзначити, що, судячи з тез, 

які надійшли до оргкомітету, відбувається інтенсивний процес міжнародної 

колаборації за участі молодих науковців з найактуальніших проблем сучасної 

фізики та технології з таких наукових напрямів: 

1. фізика електронних і атомних зіткнень; 

2. елементарні процеси та фізика явищ у лазерах і низькотемпературній плазмі; 

3. спектроскопія атомів, молекул, кристалів і невпорядкованих систем; 

4. технологія одержання, властивості та застосування матеріалів функціональної 

електроніки; 

5. ядерна фізика, взаємодія заряджених частинок з речовиною, ядерно-фізичні 

технології, дозиметрія; 

6. теоретична фізика; 

7. автоматизація фізичних досліджень; 

8. нанотехнології, наноструктури. 
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Вже декілька років поспіль у рамках конференції проводяться майстер-

класи для молодих вчених, на яких заслуховуються лекції провідних вчених як 

вітчизняних, так і зарубіжних. На цьогорічній конференції спікерами оглядових 

лекцій з найактуальніших напрямів науки і техніки запрошені провідні фахівці 

поважних наукових установ та представників бізнесу з Києва, Харкова, 

Ужгорода та Праги (Чеська Республіка). 

Варто зазначити, що у підготовці та проведенні конференції «ІЕФ-2019» 

велику підтримку надали як Національна академія наук України, так і 

представники органів державної влади та бізнесу, які добре розуміють роль 

молодих науковців у розвитку сучасної національної науки, освіти, культури, 

самосвідомості в суперечливих та складних умовах європейської інтеграції. 

Оргкомітет конференції висловлює щиру вдячність Президії Національної 

академії наук України, народному депутату України Р.І. Горвату, Ужгородській 

міській раді та особисто меру м. Ужгород Б.Є. Андріїву, будівельній фірмі 

«Gazda» (м. Ужгород), ТОВ «Канберра Паккард» (м. Київ), ТОВ «ЕСТАУНД 

КОММЕРС» (м. Київ), ФОП «Сабов» (м. Ужгород), професору УжНУ П.П. Пузі, 

а також усім, хто взяв участь в організації та проведенні наукової конференції, 

надав допомогу і підтримку в підготовці цього важливого заходу.  

Від щирого серця бажаю всім учасникам конференції «ІЕФ-2019» 

позитивних вражень, плідної роботи, невичерпної енергії та творчих успіхів на 

тернистому шляху науки! 
Вікторія Роман 

голова організаційного комітету, 

кандидат фіз.-мат. наук 
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Роман В.І. – к.ф.-м.н.  

 

Голова програмного комітету 

академік НАН України 

Шпеник О.Б. 

Заступник голови оргкомітету 

Генерал А.А. – к.ф.-м.н.  

 

Секретар програмного комітету 

асп. Булгакова А.І. 

Секретар оргкомітету 

Поп О.М. – к.ф.-м.н. 

 

Члени програмного комітету  

Гомонай Г.М. – д.ф.-м.н. (Україна) 

Гомоннай О.В. – д.ф.-м.н. (Україна) 

Завілопуло А.М. – д.ф.-м.н., проф. (Україна) 

Зубек М. – проф. (Польща) 

Маслюк В.Т. – д.ф.-м.н., проф. (Україна) 

Ремета Є.Ю. – д.ф.-м.н. (Україна) 

Снігурський О.В. – д.ф.-м.н. (Україна) 

Попик Т.Ю. –  к.ф.-м.н. (Україна) 

Торич З.З. –  к.ф.-м.н. (Україна) 

Фабрикант І.Й. – проф. (США) 

Члени оргкомітету 

Роман І.Ю. – к.х.н. 

Лопушанський В.В. – к.ф.-м.н. 

Проц Л.А. – к.т.н. 

Світличний Є.А. – пров. інж. 

Тимчик Р.В. – пров. інж. 

Папп О.В. – пров. інж. 

Ортіков Р.О. – інж. 

Пилипчинець І.В. – інж. 
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21 травня, вівторок 

8.00 – 10.00   Реєстрація учасників конференції 

10.00   ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ – директор ІЕФ НАН України, 

                                                                      доктор фіз.-мат. наук Ганна Гомонай   

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (конференц-зал, кім.113) 

Головуюча: доктор фіз.-мат. наук Ганна Гомонай 

Секретар: аспірантка Алла Булгакова  

 

10.10 
Запрошена доповідь 

С.В. Самочерних 

АПАРАТНІ МОЖЛИВОСТІ ОБЛАДНАННЯ ФІРМИ  

«Canberra Ind. Incorporated» ДЛЯ РАДІАЦІЙНОГО 

МОНІТОРИНГУ ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Канберра 

Паккард», Київ 
 

 

Стор.23 

 

10.30 В.С. Уваров 

СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПЛІВОК НІТРИДУ ВУГЛЕЦЮ 

CNx ТА СИСТЕМИ CNx-Ni ПІД ДІЄЮ ІМПУЛЬСНОГО 

ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна 

НАН України, Київ 
 

Стор.25 

10.45 О.М. Поп
1
, К.С. Шарохін

2
, В.Т. Маслюк

1
 

ГАРМОНІЗАЦІЯ ЯДЕРНО-ФІЗИЧНИХ КОНСТАНТ У МЕТОДІ 

СТАНДАРТНИХ МНОЖИН НУКЛІДІВ 
1
Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

2
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 

 

Стор.27 

11.00 O. Plekan
1
, A. Ciavardini

2
, R. Richter

1
 and K.C. Prince

1
 

AN INVESTIGATION OF THE ELECTRONIC STRUCTURE AND 

THE DOUBLE IONIZATION POTENTIAL OF INDOLE 
1
Elettra Sincrotrone Trieste, Area Science Park, 34149 Basovizza, 

Trieste, Italy, 
2
CERIC-ERIC, Area Science Park, 34149 Basovizza, Trieste, Italy 

 

Стор.29 

Перерва 11.20-11.50 

ПРОДОВЖЕННЯ ПЕРШОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ (конференц-зал, кім.113) 
 

Головуючий: академік НАН України Отто Шпеник  

Секретар: к. ф.-м. н. Оксана Поп 
 

11.50 М.М. Якимчук, Є.Г. Лень, В.І. Патока, О.Ю. Герасимов, 

І.Є. Галстян  

ВПЛИВ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВІДПАЛУ НА ФОРМУ-

ВАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОСТРУКТУР НА ПОВЕРХНІ 

Стор.31 
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ГРАНЕЙ (110) ТА (100) МОНОКРИСТАЛА ВОЛЬФРАМУ 

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова 

НАН України, Київ 
 

12.05 Ю.Ю. Жигуц
1
, І.І. Опачко

1
, А.-М.С. Колесніченко

2
 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОМБІНОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ДЛЯ СИНТЕЗУ МАТЕРІАЛІВ 
1
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород  

2
Завод " ФЛЕКСТРОНІКС-ТЗОВ", Мукачево  

 

Стор.33 

 

 

 

 І.І. Опачко, Ю.Ю. Жигуц, В.І. Ряшко 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БІНАРНИХ СТРУКТУР  

ЛАЗЕРНИМ НАПИЛЕННЯМ 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород   

 
 
 

Стор.35 

12.25 
M. Malovytsia, S. Fomin 

2D SIMULATION OF THE NUCLEAR RECTOR WORKING  

IN THE NUCLEAR BURNING WAVE REGIME 

V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv 

 

Стор.37 

12.40 В.В. Алексій, В.Ю. Лазур, М.І. Карбованець 

МЕТОД ФУНКЦІЙ ГРІНА В ТЕОРІЇ ІОН-МОЛЕКУЛЯРНОЇ 

ПЕРЕЗАРЯДКИ 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 
 
 

Стор.39 

12.55 
М.Ю. Мателега, І.Є. Митропольський, В.В. Кузьма 

СВІЧЕННЯ УРАЦИЛУ В ТВЕРДІЙ ФАЗІ ПІД ДІЄЮ ІОНІВ 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 

 

Стор.41 

 ЗАГАЛЬНА ДИСКУСІЯ  
 

ПЕРЕРВА НА ОБІД 13.00-14.00   
 

ПРОДОВЖЕННЯ ПЕРШОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ (конференц-зал, кім. 113) 

Головуючий: д.ф.-м.н., професор Володимир Маслюк  

Секретар: інженер Руслан Ортіков 
 

 

14.00 
Запрошена доповідь 

David Chvatil 

MICROTRON MT25 – SELECTED EXPERIMENTS 

Department of accelerators,Nuclear Physics Institute  

of the Czech Academy of Sciences, Prague 

 

 

 

 

Стор.43 

14.25 V.V. Sagan, V.А. Konstantinov,  

V.P. Revyakin, A.V. Karachevtseva  

DESCRIPTION OF THE ISOCHORIC THERMAL CONDUCTIVITY 

BEHAVIOR OF MONOHYDRIC ALCOHOLS  

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of 

the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv 

Стор.47 



           ІЕФ-2019                                                                                                           IEP-2019 
Ужгород, 21-24 травня 2019                                                                                                    Uzhhorod, 21-24 May 2019 
 

 10 

 

14.40 
 

А.С. Балюк, О.О. Горобченко, Л.В. Січевська,  

О.Д. Рошаль, О.Т. Ніколов 

ВПЛИВ ГРАМІЦИДИНУ S НА МОДЕЛЬНІ МЕМБРАНИ  

ЗА ДАНИМИ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ  

ТА МІКРОХВИЛЬОВОЇ ДІЕЛЕКТРОМЕТРІЇ 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків 
 

 

Стор.49 

14.55 В.М. Кондратенко, І.О. Гірка  

ВИЩІ РАДІАЛЬНІ МОДИ ВИСОКОЧАСТОТНИХ АЗИМУ-

ТАЛЬНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ХВИЛЬ У МАГНІТОАКТИВНИХ 

ЦИЛІНДРИЧНИХ ПЛАЗМОВИХ ХВИЛЕВОДАХ 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків 
 

Стор.51 

15.10 
 

І.В. Найко, О.А. Гончаров, А.М. Добровольський,  

В.Ю. Баженов, І.В. Літовко, Л.В. Найко  

НОВИЙ ПРИСКОРЮВАЧ ХОЛЛІВСЬКОГО ТИПУ, 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ДЛЯ КОСМІЧНИХ ВИКОРИСТАНЬ  

Інститут фізики НАН України, Київ 
 

Стор.53 

15.25 А.С. Островерх, Є.М. Островерх, О.Д. Васильєв, Ю.М. Солонін 

РЕВЕРСНА ПАЛИВНА КОМІРКА З ПОЛІМЕРНИМ 

ЕЛЕКТРОЛІТОМ  
 

Є.М. Островерх, А.С. Островерх, О.Д. Васильєв 

ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАЛИВНОЇ 

КОМІРКИ  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН 

України, Київ 
 

А.С. Островерх
1
, М.Дубау

1
, Є.М. Островерх

1
, П. Куш

1
,  

Я. Новакова
1
, А.М. Завілопуло

2
, О.Д. Васильєв

1
,  

Ю.М. Солонін
1
 

ВОДНЕВА ПАЛИВНА КОМІРКА З МАЛИМ ВМІСТОМ 

ПЛАТИНИ 
1
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича 

 НАН України, Київ 
2
Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

 

Стор.55 

 
 
 

 

 

Стор.57 

 

 

 
 

 

Стор.59 

ЗАГАЛЬНА ДИСКУСІЯ 
 

Перерва 15.45-16.00 
 

 

ПРОДОВЖЕННЯ ПЕРШОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ (конференц-зал, кім.113) 
 

Головуючий: д.ф.-м.н. Олександр Снігурський 

Секретар: к. ф.-м. н. Андрій Генерал 

16.00 
В.В. Данило, О.К. Шуаібов, О.Й. Миня, З.Т. Гомокі, 

І.В. Шевера, А.О. Малініна, О.М. Малінін 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОСЕКУНДНОГО РОЗРЯДУ В 

СУМІШАХ ГЕЛІЮ З МАЛОЮ ДОМІШКОЮ ПАРІВ МІДІ 

Стор.61 
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ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 

16.15 
Н. Сватюк

1
, А. Чордаш

3
, В. Маслюк

1
, Т. Koвач

3
,  

О. Симканич
2
, С. Сухарев

2
, А. Погодін

2
 

СКРИНІНГ ОЦІНКИ ПОШИРЕННЯ РАДОНУ В МІСТІ 

УЖГОРОД 
1
Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

2
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 

3
Інститут радіохімії та радіоекології, Університет Паннонії, 

Угорщина 
 

Стор.63 

16.30 
Д.Л. Старокадомский

1
, Н.В. Сигарева

1
, Л.М. Кохтич

2,3
 

ВОЗМОЖНОСТИ УСИЛЕНИЯ ЭПОКСИДНОГО ПОЛИМЕРА 

НАПОЛНЕНИЕМ НАНОБАЗАЛЬТОВОЙ ФИБРОЙ 
1
Институт химии поверхности им. А.А.Чуйко НАН Украины, Киев 

2
Институт физики НАН Украины, Киев 

3
Национальный технический университет Украины «Киевский 

политехнический институт имени Игоря Сикорского», Киев 
 

Стор.65 

16.45 
А.А. Мішак

1
, Т.М. Заяць

1
, В.М. Симулик

2
 

СТАНДАРТНА СИСТЕМА РІВНЯНЬ МАКСВЕЛЛА 

ТА ПОЗДОВЖНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ 
1
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 

2
Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

 

Стор.67 

17.00 
І.Ю. Мошкола

1
, Т.М. Заяць

1
, В.М. Симулик

2
 

ПЕРСПЕКТИВА РОЗРОБКИ ГАММА-ЛАЗЕРА 

 

ІНДУКОВАНА ГАММА-ЕМІСІЯ НА ІЗОМЕРІ 
178

Hf
m2

 
1
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 

2
Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

 

Стор.69 

 

 

Стор.71 

17.20 
Р.О. Ортіков, Т.Ю. Попик  

ДОСЛІДЖЕННЯ НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ 

СПЕКТРІВ ПАРІВ КАДМІЮ З ВИКОРИСТАННЯМ 

МОДИФІКОВАНОГО ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО 

СПЕКТРОМЕТРА – СПІРАТРОНА 

Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 
 

Стор.73 

 

 
 

 

17.35 
О.О. Усатова, О.О. Стрельнікова  

КОЛИВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ, ЩО МІСТИТЬ 

РІДИНУ, ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЄДНАННЯ МЕТОДІВ 

СКІНЧЕННИХ ТА ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного 

НАН України, Харків 
 

Стор.75 

17.50 
В.О. Боровик 

ФУНКЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ЗБУДЖЕННЯ 

АВТОІОНІЗАЦІЙНИХ СТАНІВ 5p
5
5d6s

2
 АТОМА БАРІЮ  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 

Стор.77 
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Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

 

18.05 
Laura Baliulyte

1
, Jelena Tamuliene

2
 

IN SILICO OF THE INFLUENCE OF WATER ON THE L-Leucine  

AND L-Isoleucine MOLECULES FRAGMENTATION 
1
Vilnius University, Life sciences center, Institute of Biosciences, 

Vilnius, Lithuania  
2
Vilnius University, Institute of Theoretical Physics and Astronomy, 

Vilnius, Lithuania  

 

Стор.79 

 

22 травня, середа 
 

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  (конференц-зал, кімната 113) 
 

Головуючий: д.ф.-м.н. Олександр Гомоннай 

Секретар: к. т. н. Наталія Сватюк 
 
 

 

9.00 

Запрошена доповідь 

М.І. Карбованець, В.Ю. Лазур, М.В. Хома  
АДІАБАТИЧНА АСИМПТОТИЧНА ТЕОРІЯ  

ОДНО- ТА ДВОЕЛЕКТРОННИХ ІОН-МОЛЕКУЛЯРНИХ 

ПРОЦЕСІВ З ПЕРЕРОЗПОДІЛОМ 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 

 

 

Стор.81 
 

9.25 Є.В. Олейников, І.В. Пилипчинець, О.О. Парлаг  

КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРІВ ПУЧКА ГАЛЬМІВНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ СТИМУЛЯЦІЇ РЕАКЦІЇ 

ФОТОПОДІЛУ ЯДЕР АКТИНІДІВ НА МІКРОТРОНІ М-30 

Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 
 

 

Стор.85 

 

 

9.40 A.A. Malinina, A.K. Shuaibov, A.Y. Minya,  

A.N. Malinin, R.V. Hritsak, I.V. Shevera, V.V. Danilo 

GAS-DISCHARGE REACTOR WITH SYNCHRONOUS RECEIVING 

fluxes OF BACTERICIDAL UV-RADIATION AND COPPER, ZINC 

AND IRON OXIDE NANOSTRUCTURES 
 

 

А.О. Малініна, Р.В. Грицак, І.І. Аксенюк  
ПАРАМЕТРИ ГАЗОРОЗРЯДНОЇ ПЛАЗМИ НА СУМІШІ ПАРІВ 

ДИХЛОРИДУ РТУТІ З АЗОТОМ 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 
 

Стор.87 

 

 

 

 
 

Стор.89 

10.00 Михайлишин Павло, Чигінь Василь 

УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОЗАХОПЛЕННЯ 

І ВИМІРЮВАННЯ КООРДИНАТ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ГЕКСАКОПТЕРА І ПАСИВНОЇ РАДІОЛОКАЦІЇ 
 

ВИМІРЮВАННЯ КООРДИНАТ КОПТЕРА З ВИКОРИСТАННЯМ 

ФОТОСИСТЕМИ І ПАСИВНОЇ РАДІОЛОКАЦІЇ 
Національна академія сухопутних військ, Львів 
 

Стор.91 
 

 

 

 

 

Стор.93 
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10.20 Д.О. Болото, С.В. Литовченко, Д.Л. Рябчіков, В.О. Чишкала,  

В.А. Кобильнік, Я.О. Гречко, О.Ф. Целуйко 

ФОРМУВАННЯ МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ ТВЕРДОТІЛЬНИХ 

СТРУКТУР У ПЛАЗМОВІЙ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІЙ 

СИСТЕМІ 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків 

 

Стор.95  

 

10.35 P.V. Bondarenko, B.A. Ivanov  

CONTINUAL APPROXIMATION SOLUTION FOR NONLINEAR 

DYNAMICAL SOLITONS IN DIPOLE-DIPOLE COUPLED 1D 

CHAIN 

Institute of Magnetism of NAS of Ukraine and MES of Ukraine, Kyiv 

 

Стор.97 

10.50 А.В. Чеховська
1,2

, Є.О. Скакун
2
, І.Л. Семісалов

2
, В.І. Касілов

2
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ВИХОДИ ФОТОНУКЛОННИХ 

ЯДЕРНИХ РЕАКЦІЙ НА МАГІЧНИХ ЯДРАХ 
112

Sn ТА 
114

Sn ДЛЯ 

МОДЕЛЮВАННЯ -ПРОЦЕСУ ЗІРКОВОГО НУКЛЕОСИНТЕЗУ 
1
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків 

2
Інститут фізики високих енергій та ядерної фізики ННЦ ХФТІ, 

Харків 
 

Стор.99 

11.05 N. Bence
1
, A. I. Lengyel

2
. Z. Z. Tarics

2
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ANALYTICAL MODELS  

FOR HIGH ENERGY PP-SCATTERING 
1
Uzhhorod National University, Uzhhorod 

2
Institute of Electron Physics NAS of Ukraine, Uzhhorod 

 

Стор.101 

 

 

 

 

 

11.20 
І.І. Федірчик, О.А. Недибалюк, В.Я. Черняк, Т.А. Терещенко  

ГІБРИДНЕ ПЛАЗМОВО-КАТАЛІТИЧНЕ РЕФОРМУВАННЯ  

ЗБАГАЧЕНОЇ СУМІШІ ЕТАНОЛУ 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 

Стор.103 

 
 

ЗАГАЛЬНА ДИСКУСІЯ  

Перерва 11.35-12.00 

 

ПРОДОВЖЕННЯ ДРУГОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ (конференц-зал, кім.113) 

Головуючий: д.ф.-м.н. Володимир Мазур 

Секретар: провідний інженер Роман Тимчик 
 

12.00 
С.Ф. Скоромна  
ЕЛЕМЕНТНА ТА ІЗОТОПНА НАДКРИТИЧНА МЕТАЛУРГІЯ 

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний 

інститут», Харків 
 

Стор.105 

12.15 
Є.А. Світличний  

МОДИФІКЦІЯ ЛАЗЕРА НА ПАРАХ МІДІ ШЛЯХОМ 

ВВЕДЕННЯ ДОМIШОК МЕТАЛІВ 

Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

Стор.107 



           ІЕФ-2019                                                                                                           IEP-2019 
Ужгород, 21-24 травня 2019                                                                                                    Uzhhorod, 21-24 May 2019 
 

 14 

  

12.30 
Д.В. Білак 

РУЙНУВАННЯ ЗРАЗКІВ ЦЕОЛІТУ В НВЧ-ПОЛІ  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 
 

Стор.109 

 

 

12.45 
 

П.В. Писклова
1
, А.А. Скуратовская

2
 

ВЛИЯНИЕ ХЛОРОФИЛЛИНА НА СВЯЗЫВАНИЕ БРОМИСТОГО 

ЭТИДИЯ С ДНК 
1
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 

Харьков 
2
Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова  

НАН Украины, Харьков 

 

Стор.111 

 ЗАГАЛЬНА ДИСКУСІЯ 
 

ПЕРЕРВА НА ОБІД 13.00-14.00   
 

 

ПРОДОВЖЕННЯ ДРУГОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ (конференц-зал, кім. 113) 

Головуючий: д. ф.-м. н. Євген Ремета 

Секретар: к. ф.-м. н. Вікторія Роман 
 

 

14.00 

Запрошена доповідь 

О.О. Коноваленко 

СУЧАСНА РАДІОАСТРОНОМІЯ І ФІЗИКА  

Радіоастрономічний інститут НАН України, Харків 
 

 

 

 

Стор.113 

14.25 
В.Ю. Шпеник, М.І. Шафраньош, Ш.Б. Молнар, О.О. Шпеник, 

Ю.Ю. Свида, М.І. Суховія, І.І. Шафраньош  

ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ НУКЛЕОТИДНОЇ ОСНОВИ ГУАНІНУ  

ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ЗБУДЖЕННЯ 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 

В.Ю. Шпеник
1
, Т.Ю. Попик

2
, В.В. Звенигородський

2
,  

С.П. Улусова
2
 , В.А. Кельман

2
 

ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ D-РИБОЗИ 
1
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 

2
Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

 

Стор.114 

 

 

 
 

 

Стор.116 

14.45 
 

A.I. Haysak, I.I. Haysak 

THE FUNDAMENTAL SOLUTIONS OF THE SCHRÖDINGER  

EQUATION FOR THE HYDROGEN ATOM 

Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine 

 

 

Стор.118 

15.00 
V. Roman 

THEORETICAL STUDY OF THE ELECTRON EXCITATION  

OF THE AUTOIONIZING STATES IN Rb ATOMS 

Institute of Electron Physics of NAS of Ukraine, Uzhhorod 
 

 

Стор.120 
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15.15 
О.А. Понкратенко

1
, В.В. Улещенко

1
, Ю.M. Степаненко

1
, 

Ю.O. Ширма
1
, А.А. Рудчик

1
, А.Т. Рудчик

1
,  

К. Кемпер
2,3

, К. Русек
3 

МАСОВА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЗАЛЕЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ 

ВЗАЄМОДІЇ 6Li З ВАЖЧИМИ ПАРНО-ПАРНИМИ ЯДРАМИ 
1 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ, Україна 

2 
Флоридський університет, Таллахассі, США 

3 
Лабораторія важких іонів Варшавського університету, 

Варшава, Польща 
 

Стор.122 

15.30 
Н.Ю. Кондор, В.Ю. Лазур, В.Ф. Гедеон 

BSR-РОЗРАХУНКИ СТРУКТУРИ АТОМНОЇ СИСТЕМИ 

ФОСФОРУ 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 
 

Стор.124 

 ЗАГАЛЬНА ДИСКУСІЯ   
 

Перерва 15.45-16.00 
 

 ПРОДОВЖЕННЯ ДРУГОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ  (конференц-зал, кім. 113) 

Головуючий: к.ф.-м.н. Тетяна Попик 

Секретар: провідний інженер Олександр Папп 
 

16.00 Sofiia Hyrych
1,2

 
AN INTEGRATED SYSTEM FOR DATA QUALITY AND 

CONDITIONS ASSESSMENT FOR THE ATLAS TILE 

CALORIMETER 
 

S. Hyrych
1,2

, I. Sykora
2
, S. Tokar

2
, R. Astalos

2
,  

T. Zenis
2
, J. Smiesko

2
 

BOSE-EINSTEIN CORRELATION IN PROTON-PROTON 

COLLISIONS 
1
Faculty of Physics Uzhhorod National University, Uzhhorod, 

Ukraine 
2
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics Comenius 

University in Bratislava, Slovak Republic 
 

Стор.126 

 

 

 

 

Стор.128 

16.20 І.В. Пилипчинець, Є.В. Олейников, О.О. Парлаг  
ВИЗНАЧЕННЯ ВИХОДІВ ПРОДУКТІВ ФОТОПОДІЛУ ЯДЕР 

АКТИНІДІВ ЗА ЇХ ЗАПІЗНІЛИМ ГАММА-

ВИПРОМІНЮВАННЯМ 

Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 
 

Стор.130 

16.35 А.А. Генерал, К.П. Попович  

ЕМІСІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛАЗМОВОГО СТРУМЕНЯ  

ЗІ ЗБУДЖЕННЯМ БАР’ЄРНИМ РОЗРЯДОМ АТМОСФЕРНОГО 

ТИСКУ РОБОЧИХ СУМІШЕЙ АРГОНУ ТА ГЕЛІЮ З 

ПОВІТРЯМ І ВОДОЮ 

Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

Стор.132 
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16.50 Я.О. Гречко, М.О. Азарєнков, Д.Л. Рябчіков,  

І.М. Середа, О.Ф. Целуйко  

МЕТОДИ КЕРУВАННЯ САМОСТІЙНИМ ПЛАЗМОВО-

ПУЧКОВИМ РОЗРЯДОМ ПРИ ВИСОКІЙ ГУСТИНІ ЕНЕРГІЇ 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 

Харків 
 

Стор.134 

17.05 
М.Я. Євич, Т.І. Велеган, М.І. Карбованець 

ПЕРЕЗАРЯДКА У ДВІЧІ ЗБУДЖЕНІ СТАНИ ПРИ ПОВІЛЬНИХ 

ЗІТКНЕННЯХ ІОНІВ З АТОМАМИ ТА МОЛЕКУЛАМИ 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 
 

Стор.136 

17.20 I. Cojocariu, M. Jugovac, V. Feyer, C.M. Schneider 

MANIPULATION OF CHARGE DONATION IN ELECTRON 

DOPED TWO-DIMENSIONAL PORPHYRIN ARRAYS ON 

AU(111) 

Peter Grünberg Institute (PGI-6), Forschungszentrum Jülich GmbH, 

Jülich, Germany 
 

Стор.138 

 

 

17.35 
А. Шиян, А. Журавлев, А. Дериземля, А. Евсюков,  

В. Радченко, Д. Хижняк, С. Стригуновский, Б. Широков 

ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОК ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО 

КРЕМНИЯ ВОДОРОДНЫМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 

ТЕТРАХЛОРИДА КРЕМНИЯ В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 

НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЕ  

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический 

институт», Харьков 
 

Стор.140 

 

17.50 К.С. Ніколаєв, В.В. Пожар,  

С.В. Ніколаєв, М.І. Дзюбенко 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ  

СУМІШІ БАРВНИКІВ РОДАМІН 6G І СУЛЬФОРОДАМІН 101  

У ТВЕРДИХ ПОЛІУРЕТАНОВИХ МАТРИЦЯХ 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова  

НАН України, Харків 

ЗАГАЛЬНА ДИСКУСІЯ 

 

Стор.142 

23 травня, четвер 
 

ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (конференц-зал, кім. 113) 

Головуючий: к.ф.-м.н. Олег Парлаг 

Секретар: провідний інженер Костянтин Попович 
 

9.00 Запрошена доповідь 
 

A.M. Gabovich
1
, V.F. Semeniuk

2
, N.I. Semeniuk

2
 

NEW PHENOMENON: COLLECTIVE TRAMPOLINE 

MECHANISM OF ACCELERATED ION-PLASMA 

SPUTTERING 
1
Institute of Physics, National Academy of Sciences, Kyiv, Ukraine, 

2
GreSem Innovation, LLC, Kyiv, Ukraine 

 
 

Стор.144 
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9.25 S. Demes, R. Huszánk, S. Kovács, P. Herczku,  

Z. Szikszai, E. Furu, Z. Juhász and B. Sulik 

PRIMARY COLLISIONAL PROCESSES IN MOLECULES AND 

SECONDARY CHEMICAL EFFECTS IN POLYMERS UPON 

ION IMPACT 

Institute for Nuclear Research, Hungarian Academy of Sciences  

(MTA ATOMKI), Debrecen 
 

Стор.148 

 

 

 

9.40 О.О. Коноваленко, С.В. Степкін, Є.В. Васильківський 

СПЕКТРОСКОПІЯ МІЖЗОРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА 

ДОПОМОГОЮ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ РЕКОМБІНАЦІЙНИХ 

РАДІОЛІНІЙ ВУГЛЕЦЮ  

Радіоастрономічний інститут НАН України, Харків 
 

Стор.150 

9.55 Р.В. Грицак, Р. Вереш, В.В. Данило, А.О. Малініна,  

О.Й. Миня, І.В. Шевера, О.К. Шуаібов  

ІМПУЛЬСНИЙ ПЛАЗМОХІМІЧНИЙ РЕАКТОР ДЛЯ 

СИНТЕЗУ КОЛОЇДНИХ РОЗЧИНІВ НАНОСТРУКТУР 

МЕТАЛІВ  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 
 

Стор.152 

10.10 А.І. Булгакова, А.М. Завілопуло  

ФРАГМЕНТАЦІЯ МОЛЕКУЛИ ГЛЮТАМІНУ ПРИ 

ВЗАЄМОДІЇ З ЕЛЕКТРОНАМИ 

А.І. Булгакова, М.М. Ердевді   

ЗБУДЖЕННЯ C5H10N2O3 (ГЛЮТАМІНУ) ЕЛЕКТРОННИМ 

УДАРОМ  

Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 
 

Стор.154 

 

 
 

Стор.156 

10.30 Л.В. Месарош  

АНАЛІЗ ПАРАМЕТРИЧНОГО ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ  

В ТЛІЮЧОМУ РОЗРЯДІ З ЕЛЕКТРОДОМ НА ОСНОВІ 

ДИСТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ 

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 

Берегово 

Стор.158 

10.45 І.А. Хомич, Т.В. Ковалінська, В.І. Сахно 

ПРОБЛЕМИ ІМІТАЦІЇ РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ 

В ГЕРМОЗОНАХ АЕС НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІЙ УСТАНОВЦІ 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Стор.160 

11.00 О. Бовгира, М. Коваленко, В. Дзіковський, І. Смерека 

ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА НАНОСТРІЧОК ZNO, 

ЛЕГОВАНИХ АТОМАМИ ІІІ ГРУПИ ПЕРІОДИЧНОЇ 

ТАБЛИЦІ 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 

Стор.162 

 
 

ЗАГАЛЬНА ДИСКУСІЯ 

 Перерва 11.15-11.35 
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ПРОДОВЖЕННЯ ТРЕТЬОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ (конференц-зал, кім. 113) 

Головуючий: д.ф.-м.н. Юрій Ажнюк 

Секретар: інженер Ігор Пилипчинець  
 

11.35 
К. Сахацький

1
, А. Король

1
, J. Jeglot

2
, M. Cohen-Solal

2
,  

C. Sylvia
2
, V. Drozd

2
, A. Lounis

2
 

АНАЛІЗ ДАНИХ ТЕСТУВАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ 

ЧІПА C3 ДЛЯ СИСТЕМИ ПІКСЕЛЬНИХ ДЕТЕКТОРІВ 

ЕКСПЕРИМЕНТУ ATLAS 
1
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ 

2
Laboratoire de l'accélérateur linéaire, Orsay, France 

 

Стор.164 

11.50 
А. Король

1
, К. Сахацький

1
, J. Jeglot

2
, M. Cohen-Solal

2
, 

C. Sylvia
2
, A. Lounis

2
 

ТЕСТУВАННЯ НОВОЇ ЗЧИТУВАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ 

СХЕМИ RD53A ДЛЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ДЕТЕКТОРІВ, 

ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ATLAS ТА CMS НА LHC 
1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, Україна 
2
Laboratoire de l'accélérateur linéaire, Orsay, France 

 

Стор.166 

 

 

 

 

12.05 
Н.О. Королевич, В.М. Бірта, В.В. Кузьма, О.М. Конопльов  

ЕЛЕКТРОН-ФОТОННА ЕМІСІЯ ПОВЕРХОНЬ КРИСТАЛІВ 

NaCl ТА KCl, НАНОСТРУКТУРОВАНИХ І НАПОРОШЕНИХ 

СРІБЛОМ 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 
 

Стор.168 

12.20 А.В. Котенко
1
, О.А. Безшийко

1
, О.М. Водін

2
, Л.О. Голінка-

Безшийко
1
, І.М. Каденко

1
, В.А. Кушнір

2
, О.В. Лубинець

1
, 

В.В. Мітроченко
2
, С.М. Олійник

2
, С.А. Пережогін

2
, 

Т.В. Повар
1
, C. Vallerand

3
 

ІЗОМЕРНІ ВІДНОШЕННЯ У ВИСОКОПОРОГОВИХ  

ФОТОНЕЙТРОННИХ РЕАКЦІЯХ  
1
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ 

2
НДК “Прискорювач” ННЦ ХФТІ НАН України, Харків 

3
Laboratoire de l'Acce'le'rateur Line'aire (LAL), 91898 Orsay, France  

 

Стор.170 

12.35 N.A. Liedienov
1,2,3

, A.V. Pashchenko
1,2,3

, Ziyu Wei
1
, Yuan 

Mengyun
1
, D.D. Tatarchuk

4
, Y.V. Didenko

4
, A.I. Gudimenko

5
 

INFLUENCE OF COMPACTING PRESSURE ON FUNCTIONAL 

PROPERTIES OF BISMUTH FERRITE MULTIFERROICS 
1
State Key Laboratory of Superhard Materials of Jilin University, 

Changchun, China 
2
International Center of Future Science of Jilin University, 

Changchun, China 
3
Donetsk Institute for Physics and Engineering named after  

O.O. Galkin, NASU, Kyiv, Ukraine 
4
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky KPI", Kyiv 

5
V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, NASU, Kyiv 

 

Стор.172 
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12.50 К. Крячок, О. Безшийко, Л. Голінка-Безшийко 

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗИТРОН-ЕМІСІЙНОЇ ТОМОГРАФІЇ 

(ПЕТ) ДЛЯ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ РАКУ 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ 
 

Стор.174 

13.10 О. Курдиш
2 

, С. Барсук
1
, О. Безшийко

2
, Л. Бурмістров

1
, 

Л. Голінка-Безшийко
2
, В. Єрошенко

2
, В. Пюіль

1
, В. Шома

1
 

МЮОННА СИСТЕМА КАЛІБРУВАННЯ  

ДЕТЕКТОРІВ - CORTO 
1
Лабораторія лінійного прискорювача, Орсе, Франція 

2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ 
 

Стор.176 

 ЗАГАЛЬНА ДИСКУСІЯ  

ПЕРЕРВА НА ОБІД 13.25-14.00 
 

ПРОДОВЖЕННЯ ТРЕТЬОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ (конференц-зал, кім. 113) 

Головуючий: д.х.н. Вадим Головей 

Секретар: провідний інженер Євген Світличний 
 

 

14.00 

Запрошена доповідь 
 

В.М. Воєводін  

СУЧАСНИЙ СТАТУС РАДІАЦІЙНОГО 

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та 

технологій НАН України, Харків 
 

 
 

Стор.178 

14.25 
Г. Лахно, О. Безшийко, Л.О. Голінка-Безшийко, І. Каденко 

ПЛАНУЮЧІ СИСТЕМИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДОЗОВИХ 

НАВАНТАЖЕНЬ В РАДІАЦІЙНІЙ ОНКОЛОГІЇ - RTPS 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ 
 

Стор.182 

14.40 
V. Liubachko

1,2
, A. Oleaga

1
, A Salazar

1
, Yu. Vysochanskii

2 

THE EFFECT OF Pb DOPING ON THE CRITICAL BEHAVIOR  

IN (PbxSn1-x)2P2(Se0.2S0.8)6 FERROELECTRICS 
1
Departamento de Física Aplicada I, Escuela de Ingeniería de Bilbao, 

UPV/EHU, Plaza Ing. Torres Quevedo 1, 48013 Bilbao, Spain 
2
Institute for Solid State Physics and Chemistry, Uzhhorod University, 

Uzhhorod 
 

Стор.184 

14.55 
Т.В.  Повар

1
, О.А. Безшийко

1
, О.М. Водін

2
, Л.О. Голінка-

Безшийко
1
, І.М. Каденко

1
, А.В. Котенко

1
, В.А. Кушнір

2
,  

О.В. Лубинець
1
, В.В. Мітроченко

2
, С.М. Олійник

2
,  

С.А. Пережогін
2
, Б.І. Шраменко

2
, C. Vallerand

3
 

ІЗОМЕРНЕ ВІДНОШЕННЯ ДЛЯ ПРОДУКТІВ  

ФОТОЯДЕРНИХ РЕАКЦІЙ 
113

In(γ,3n)
 110m,g

In  
1
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ 

Стор.186 
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2
НДК “Прискорювач” ННЦ ХФТІ НАН України, Харків 

3
Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire (LAL), Orsay, France 

 

15.10 
 

V.A. Yeroshenko
1
, S. Barsuk

2
, O. A. Bezshyyko

1
, 

L. Burmistrov
2
, V. Chaumat

2
, L.O. Golinka-Bezshyyko

1
, 

V. Puill
2
, A. Stocchi

2
 

DEVELOPMENT OF THE FTOF DETECTOR FOR FUTURE  

TAU-CHARM FACTORIES 
1 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine  
2 

Laboratoire de L'accélérateurLinéaire, Orsay, France 
 
 

Стор.188 

15.25 А.М. Сорокопуд
1
, Т.М. Заяць

1
, В.М. Симулик

2 

УЗАГАЛЬНЕНА СИСТЕМА РІВНЯНЬ МАКСВЕЛЛА  

ТА ПОЗДОВЖНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ 
1
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 

2
Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

 

Стор.190 

15.40 S.V. Trofymenko, N.F. Shul’ga 

COHERENT EFFECT IN THE IONIZATION ENERGY LOSS OF 

ULTRARELATIVISTIC ELECTRON BUNCHES 

NSC «Kharkiv Institute of Physics and Technology», Kharkiv  

Karazin Kharkiv National University, Kharkiv 
 

Стор.192 

15.55 О.В. Папп  

МАС-СПЕКТРОМЕТРІЯ ПРОЦЕСІВ ДИСОЦІАТИВНОЇ  

ІОНІЗАЦІЇ МОЛЕКУЛ ВАЛІНУ ЕЛЕКТРОНАМИ 

Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

 

Стор.194 

16.10 S. Vuchkan
1
, І. Syika

1
, H. Vasylyeva

1
, Yu. Kylivnyk

2
,  

V. Маrtishichkin
1
, V. Hrynov

1
, O. Sych

1
  

THE NATURAL MINERAL INFLUENCE ON THE 

RADIONUCLIDE MIGRATION IN THE AQUATIC 

ENVIRONMENT 
1
Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine 

2
 Institute of Sorption and Endoecology Problems, NAS of Ukraine 

 

Стор.196 

16.25 Т.Є. Горбачова, Н.В. Реброва, Ю.М. Дацько, В.В. Кононець 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ 

СЦИНТИЛЯЦІЙНОГО ВІДГУКУ В СЦИНТИЛЯТОРАХ  

З ВИСОКОЮ РЕАБСОРБЦІЄЮ 

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Харків 
 

Стор.198 

ЗАГАЛЬНА ДИСКУСІЯ     

ПЕРЕРВА 16.25–16.40 
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ПРОДОВЖЕННЯ ТРЕТЬОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ (конференц-зал, кім. 133) 
 

Головуючий: к.ф.-м.н. Василь Лопушанський  

Секретар: к. т. н. Лариса Проц 
 

16.40  О.В. Єгіазарян, В.Ю. Лазур, В.Ф. Гедеон 

РОЗРАХУНКИ СТРУКТУРИ АТОМА СІРКИ МЕТОДОМ 

R-МАТРИЦІ З В-СПЛАЙНАМИ 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 
 

Стор.200 

16.55 Р.В. Тимчик  

ДЕЯКІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МЕТОДУ 

ВЗАЄМОДІЮЧИХ КОНФІГУРАЦІЙ У ЗОБРАЖЕННІ 

КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ 

Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 
 

Стор.202 

17.10 
Y.A. Onanko

1
, D.V. Charny

1
, A.P. Onanko

2
,  

M.P. Kulish
2
, O.P. Dmitrenko

2
, T.M. Pinchuk-Rugal

2
,  

M.A. Aleksandrov
2
, L.І. Kurochka

2
 

ELASTIC CHARACTERISTICS OF MULTIWALLED CARBON 

NANOTUBES, COLOURING AGENTS AND POLYETHYLENE, 

POLYVINIL CHLORIDE, POROUS POLYSTRENE 
1
Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS, Kyiv  

2
Taras Shevchenko Kyiv national university, Kyiv 

 

Стор.204 

17.25 О.П. Повханич
1
, Т.М. Заяць

1
, В.М. Симулик

2
 

ЧИСЕЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ВЗАЄМОДІЮЧИХ 

КОНФІГУРАЦІЙ У ЗОБРАЖЕННІ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ 

ДЛЯ ЗАДАЧІ ІОНІЗАЦІЇ АТОМІВ ФОТОНАМИ ТА 

ЕЛЕКТРОНАМИ  
 

ДЕЯКІ ОБМЕЖЕННЯ МЕТОДУ ВЗАЄМОДІЮЧИХ 

КОНФІГУРАЦІЙ В ЗОБРАЖЕННІ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ 

ТА ЗВ’ЯЗОК ФОРМАЛІЗМУ З ІНШИМИ ПІДХОДАМИ 
1 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 

2
Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

 

ЗАГАЛЬНА ДИСКУСІЯ 
 

Стор.206 

 

 

 

 

Стор.208 

 

17.40 Y.I. Kharlan, D.L. Popadiuk  

GIANT FOURFOLD MAGNETIC ANISOTROPY  

IN NANOTWINNED NiMnGa EPITAXIAL FILM 

Institute of Magnetism of NAS of Ukraine and MES of Ukraine, 
 

Стор.208 

 

 

24 травня, п’ятниця 

 

9.00 Круглий стіл «Фізична наука в Україні» 

 

ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
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АПАРАТНІ МОЖЛИВОСТІ ОБЛАДНАННЯ ФІРМИ  

«Canberra Ind. Incorporated» ДЛЯ РАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ 

ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

С.В. Самочерних  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Канберра Паккард» 

03037, м. Київ, вул. Братів Зерових 14-б, кв. 3 

тел/факс (044) 249-63-17 
 

е-mail cpua@cpce.net 

 

У зв'язку з широким використанням у промисловості та енергетиці України 

радіаційних речовин існує небезпека забруднення окремих територій 

радіонуклідами. Джерелами радіації є ядерні енергетичні та дослідницькі 

установки, випробування ядерної зброї, відходи уранових шахт та підприємств 

ядерного паливного циклу. Потенційними джерелами радіаційного забруднення 

можуть стати аварії на ядерних установках та сховищах радіоактивних відходів. 

В умовах значної кількості екологічних проблем різного рівня складності та 

вкрай обмежених ресурсів, доступних для їх вирішення, гарантування 

екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного захисту населення та 

довкілля, зведення до мінімуму шкідливого впливу наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС віднесено до національних пріоритетів охорони 

навколишнього природного середовища і раціонального використання 

природних ресурсів [1]. Тому проведення оцінки радіаційного стану окремих 

територій є надзвичайно актуальним.  

Радіаційний контроль об'єктів навколишнього середовища є вихідним 

профілактичним і захисним заходом, на базі результатів якого формується і 

приймається до виконання вся система наступних заходів, що забезпечують 

зниження рівня опромінення як учасників проведення робіт, так і населення. 

Ефективність радіаційного контролю залежить від швидкості та достовірності 

одержуваної інформації, а також від ступеня повноти його проведення. 

Аналіз сучасного стану розробок приладів радіаційного контролю показав, 

що в даний час ринок цих приладів переживає період розвитку. Як технічні 

характеристики, так і конструктивні рішення приладів лежать у дуже широкому 

діапазоні.  

Для проведення якісного радіаційного моніторингу об’єктів довкілля в 

останні роки широко використовується обладнання фірми «Канберра». Це в 
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першу чергу - детектори гамма-випромінювання з надчистого германію і 

багатоканальні аналізатори імпульсів, альфа-спектрометри, альфа-бета - 

радіометри, вимірювачі потужності дози гамма-випромінювання для 

екологічного моніторингу, монітори повітряного середовища, портативні 

гамма-спектрометри та дозиметричні і радіометричні прилади [2]. 

Як приклад розглядається гамма-спектрометричний комплекс на базі 

детектора з надчистого германію BE3830Р багатоканального аналізатора 

імпульсів LYNX та програмного забезпечення Genie 2K  з опцією ISOCS.  

Детектор BE3830Р має активну площину 3800 кв.мм товщиною 30 мм. 

Роздільні здатності:  

≤0.45 кеВ  - для енергії 5.9 кеВ, 

≤0.72 кеВ  - для енергії 122 кеВ, 

≤1.8 кеВ  - для енергії 1332 кеВ. 

Багатоканальний аналізатор імпульсів LYNX є цифровим сигнальним 

процесором з 32К пам’яті, вбудованим джерелом високої напруги (з трьома 

діапазонами для різних типів детекторів), АЦП, Ethernet та USB інтерфейсами 

та вбудованим веб-сервером. 

Програмне забезпечення Genie 2K керує усіма параметрами електроніки, 

обробляє спектри та створює протоколи результатів вимірювань. Опція ISOCS 

дозволяє відкалібрувати кожний окремий детектор з ефективності реєстрації 

гамма-квантів і проводити вимірювання абсолютної активності зразків різної 

геометрії без використання калібрувальних радіоактивних джерел. 

Таким чином, вищезгаданий гамма-спектрометричний комплекс є 

універсальним інструментом визначення концентрації радіонуклідів у будь-

яких об’єктах навколишнього середовища. Комплекс має варіант мобільного 

виконання зі спеціальним модульним захистом та візком. 

 
[1]. Радіаційне забруднення на території України 

http://ekovita.org.ua/viewtopic.php?f=11&t=119. 

[2]. Посилання на інформацію про обладнання фірми «Канберра» 

www.canberra.com (англійською мовою), www.canberra.ru (російською мовою). 

http://ekovita.org.ua/viewtopic.php?f=11&t=119
http://www.canberra.com/
http://www.canberra.ru/
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СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПЛІВОК НІТРИДУ ВУГЛЕЦЮ CNx  

ТА СИСТЕМИ СNx-Ni ПІД ДІЄЮ ІМПУЛЬСНОГО  

ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 

В.С. Уваров 
 

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, Київ 
 

e-mail: vitaliyuvarov301@gmail.com 

 

Наноструктуровані плівки нітриду вуглецю CNx та систем СNx:Ni в даний 

час інтенсивно досліджуються [1]. Для модифікації як структурних, так і 

поверхневих властивостей застосовують «традиційний» відпал у вакуумі. Проте 

ефективнішим методом модифікації властивостей функціональних 

наноматеріалів є адіабатичний лазерний відпал [2]. Основними перевагами 

лазерного методу є відсутність контакту з поверхнею плівки, легкість контролю 

і великий діапазон інтенсивностей опромінення, можливість локалізації та 

короткочасність технологічного впливу в активній зоні. Використання режиму 

комп'ютерного сканування лазерної плями забезпечує отримання великих 

структурованих областей поверхні матеріалу заданої форми. Отже, метою 

даного дослідження є виявлення морфологічних та структурних змін в 

наноструктурних плівках системи СNx:Ni та нітриду вуглецю СNx при взаємодії 

з імпульсним лазерним випромінюванням. 

Наноструктурні плівки нітриду вуглецю СNx та CNx:Ni на скляних 

підкладках отримували магнетронним способом [3, 4]. Зразки опромінювалися 

наносекундними імпульсами Nd
+3

:YAG лазера в режимах вільної генерації 

(λ=1.064 мкм, tp=150 мкс) та модульованої добротності (λ=0.532 мкм, tp = 10 нс). 

Для дослідження структурних змін опромінення проводились моноімпульсами 

з регульованою частотою повторення і ступенем перекриття лазерної плями в 

режимі Х-Y позиціонера. Енергія в імпульсі складала Е100мДж. Інтенсивність 
лазерного імпульсу змінювалася в межах від 0,01 до 3 ГВт/см

2
. Морфологічні 

зміни поверхні досліджували за допомогою атомної силової мікроскопії на 

приладі Nanoscope IIIa, Digital Instruments. Вимірювання раманівських спектрів 

проводили при кімнатній температурі на приладі «Renishaw in Via». Спектри 

збуджували аргоновим лазером на довжині хвилі λ=504 нм. 

Проведено вимірювання раманівських спектрів СNх плівок після 

опромінення імпульсним лазерним світлом Nd
+3

:YAG лазера різної 

інтенсивності. Раманівські спектри показали значний перерозподіл висот смуг 

G і D з підвищенням інтенсивності лазерного опромінення. G-смуга пов’язана з 

коливаннями в гібридизованих зв’язках sp
2
 у кристалічному вуглецю, широка 
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D-смуга відповідає за невпорядкованість у графіті, графені або аморфній фазі 

переважно зі зв’язками типу sp
3
. Було встановлено що інтенсивність 

характеристичних ліній змінюється залежно від режимів та інтенсивності 

опромінення. Зміна взаємного відношення D та G ліній свідчить про 

перебудову наноструктури плівок під впливом лазерного відпалу. При 

збільшенні інтенсивності лазерного випромінювання інтенсивність D-лінії 

зменшується у порівнянні з G-лінією. Можна сказати, що на початку 

застосування лазерного випромінювання частка аморфної фази в даних плівках 

достатньо велика. При інтенсивності лазерного випромінювання I = 1.3 ГВт/см
2
 

зменшується інтенсивність D-лінії, чутливої до невпорядкованості в СNx 

плівках. При цьому відношення амплітуд (IG/ID) змінюється в межах 0.7:2.5. 

Таким чином, в результаті лазерного відпалу доля кристалічної та аморфної фаз 

змінюється на користь збільшення кристалічної фази.  

Щодо наноструктурних плівок системи CNx:Ni результати атомної 

силової мікроскопії показали різницю морфології поверхні зразків до та після 

лазерної дії. Після опромінення досить сильно зростає висота нанокластерів  

C-Ni та розмір Ni-ядра. Раманівські спектри показали значний перерозподіл 

висот смуг G та D. Таким чином, з підвищенням інтенсивності лазерного 

опромінення зменшується частка неупорядкованої фази у цих плівках та 

збільшується кристалічна частина вуглецевої фази. Можливий механізм цього 

явища полягає в локальному відпалі оболонки CNx та лазерного нагрівання 

металевого Ni-ядра. 

 
[1] N. Hellgren, R. Haasch, S. Schmidt, L. Hultman, Cardon 106, 242 (2016). 

[2] O. Steblova, A. Evtukh, O. Bratus, L. Fedorenko, M. Voitovich, O. Lytvyn, O. 

      Gavrylyuk, O. Semchuk, Semiconductor Physics, Quantum Electronics and 

Optoelectronics 17, 295 (2014). 

[3] R.V. Shalaev, A.M. Prudnikov, A.N. Ulyanov, G.M. Shin, S.I. Yoo, A.I. Linnik,  

T.A. Linnik, V.V. Burkhovetskii, and V.N. Varyukhin, Phisica status solidi A 1, 209 

(2012).  

[4] A.M. Прудников, Р.В. Шалаев, А.И. Линник, В.Н. Варюхин, М.И. Пасько, Физика 

и техника высоких давлений 26, 46 (2016).  
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Важливою характеристикою радіоактивності є ймовірність радіоактивного 

розпаду, яку характеризують, зокрема, періодом напіврозпаду. Період 

напіврозпаду вводиться для опису швидкості, з якою розпадається радіонуклід, 

і приймається незмінність цієї константи для кожного радіонукліду. Діапазон 

значень періоду напіврозпаду надзвичайно широкий – від мільярдів років до 

малих часток секунди, тому і методи їх встановлення сильно відрізняються між 

собою. Значення ядерних констант встановлюють експериментальним шляхом, 

тому вони фіксуються у різних базах ядерно-фізичних констант із певною 

точністю. Встановлення числових значень цих ядерних констант має дуже 

важливе значення для розуміння фундаментальних проблем стійкості атомних 

ядер, а також для ряду прикладних застосувань, зокрема для встановлення 

абсолютного та відносного віку гірських порід чи мінералів. Відповідно, навіть 

невеликі зміни та невизначеності у значеннях періоду напіврозпаду призводять 

до великих коливань та невизначеностей у розрахунках віку для досліджуваних 

зразків довкілля. 

У методі стандартних множин нуклідів (СМН) розглядаються 

впорядковані множини нуклідів природних рядів розпаду 
232

Th, 
235,238

U та 

проводиться чисельний розрахунок їх кількості ядер/активностей. Для 

отримання числових даних здійснюється моделювання радіоактивних 

перетворень та їх лінеаризація. Це приводить до множини лінійних ланцюгів, 

які можна описати системою лінійних диференціальних рівнянь Бейтмана. При 

здійсненні розрахунку випливає, що його розв’язок залежить від всієї 

сукупності значень констант розпаду λі, які суттєво (в 10
15

 разів) різняться за 

величиною. Це пояснює, чому результати числового моделювання активностей 

деяких нуклідів природних рядів демонструють наявність нефізичних 

(від’ємних) розв’язків, наприклад в околі початку відліку часу.  

Особливістю запропонованого підходу є використання комп’ютерних 

можливостей «довгої арифметики», яка може бути застосована для задач, коли 
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дослідження проводяться у часовому інтервалі [0, 10
12
] років. Але найбільш 

цікавим для гармонізації ядерних констант є інтервал, що знаходиться в 

інтервалі [0, 1-2] років. З цією метою був створений власний клас (тип даних) 

на мові С++, який дозволяв зберігати дійсні числа з довільною точністю і 

проводити над ними операції додавання, віднімання, множення. Складність 

розрахунків обумовлена тим, що ядерно-фізичні константи, такі як періоди 

напіврозпаду – Т1/2 ізотопів природних рядів, суттєво відрізняються, що 

потребує розробки нових методик розрахунків. Останні були реалізовані в 

рамках арифметики довільної точності («довга математика»), що дозволяє 

проводити розрахунки з числами практично довільної розмірності.  

Для більш детального дослідження та гармонізації різних масивів ядерно-

фізичних констант був розроблений алгоритм і запропонована програма Nuclear 

Dating, що дозволяє виконувати розрахунки ланцюгів радіоактивного розпаду з 

підвищеною точністю. Інший етап таких розрахунків – встановлення 

допустимої області значень ядерно-фізичних констант, яка виключає отримання 

нефізичних рішень виразів. Візуалізація результатів роботи здійснюється 

шляхом представлення 3D масивів через 2D платформи [1]. В результаті 

отримані перші результати гармонізації ядерно-фізичних констант для ряду 
232

Th. 

 
[1] Поп О.М., Шарохін К.С., Маслюк В.Т., Саєнко А.А. Гармонізація базових 

ядерних-фізичних констант в методі ядерного датування: стандартні множини 

нуклідів // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. – Вип. 44. – 

2018. – С. 109-118. 
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In the last two decades, there have been many experimental and theoretical 

studies dedicated to understanding the fundamental photophysical processes in 

nitrogen containing heterocycles [1]. Such systems are often termed prototypical, on 

the basis that a thorough understanding of their response to photoexcitation might 

well offer a useful guide to the photochemistry and photophysics of more complex 

and more biologically relevant molecules. For example, Indole is a prevalent motif in 

naturally occurring and synthetic molecules displaying biological activity. Indole-

based chromophores form the basic building block units of the eumelanin pigments 

that occur frequently in nature and serve to protect organisms from the potentially 

damaging efects of UV light [2]. 

It appears that up to now no experimental evidence concerning the full 

electronic structure of Indole under isolated conditions exists. Photoelectron spectra 

of Indole in the outer valence region have been measured with a He I (21.2 eV) 

source in order to determine whether any correlation between experimental ionization 

potential and drug activity exists [3]. Since nitrogen containing heterocycles have 

been identified as an important probe for studying protein interaction, and since little 

is known about their electronic structure in the ground state, information about inner-

valence, core level as well as unoccupied states is required. 

Here, synchrotron radiation was used to characterize the electronic structure of 

Indole. Valence photoemission, XPS, NEXAFS and Auger spectra have been 

collected in order to obtain new information about this aromatic compound [4]. The 

double ionization potential (DIP) of Indole was determined by carbon 1s - Auger 

photoelectron spectroscopy (see Fig.1).  

The high resolution photoemission and photoabsorption spectra measurements 

were performed at the Gas Phase Photoemission and Circular Polarization beamlines 

of the Elettra synchrotron light source, Trieste, Italy [5, 6]. The electron spectrometer 

used to obtain the spectra has been described in detail in Ref. [7]. Briefly, it consists 

of a four-element electrostatic lens system and a VG 150 mm hemispherical 

mailto:oksana.plekan@elettra.eu
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electrostatic analyzer, equipped with six channel electron multipliers. The electron 

analyzer was mounted with its axis at a forward scattering angle of 54.7° with respect 

to the electric vector of the linearly polarized light, and in the same plane as the beam 

propagation direction. In this geometry the electron analyzer is set at the (pseudo) 

magic angle and measurements should be insensitive to the photoelectron asymmetry 

β parameter. The Indole molecules were obtained from Sigma–Aldrich in the form of 

crystalline powder with minimum purity of 99% and used without any further 

purification. The high vapor pressure of the sample at room temperature was 

guarantees efficient evaporation without any heating [7].  

 

 
 

Figure 1. C-Auger spectrum of Indole measured at photon energy of 289.8 eV.  

Inset: structure of Indole. 

 
[1] B. Marchetti et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 20007 (2016).  

[2] P. Meredith and T. Sarna, Pigments Cell Res. 19, 572 (2006).  

[3] L.N. Domelsmith et al., J. Am. Chem. Soc. 99, 431 (1977).  

[4] O. Plekan et al., in preparation.  

[5] R. Blyth et al, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 101–103, 959 (1999). 

[6] A. Derossi et al., Rev. Sci. Instrum. 66, 1718 (1995). 

[7] http://www.chemspider.com 
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Вольфрам широко застосовується як матеріал для емітерів 

термоемісійних перетворювачів теплової енергії. Вуглець у вольфрамі є 

домішкою проникнення, яка суттєво впливає на емісійно-адсорбційні [1] і 

сублімаційні [2] властивості.  

Досліджено монокристалічні зразки, що являли собою диски діаметром 

10 мм і завтовшки 2 мм, поверхні яких орієнтовані по граням (110) та (100) з 

точністю ±30'. Поверхні зразків шліфувалися на алмазних еластичних дисках 

для зняття деформованого електроіскровою різкою шару та піддавалися 

електрополіруванню. Відпал проводився у надвисокому вакуумі (~10
–7 
Па). 

Нагрівання зразків здійснювалося електронно-променевою гарматою зі 

сторони, протилежної досліджуваній. Температура зразків вимірювалася 

мікропірометром ВІМП-015. Аналіз залишкових газів у вакуумній камері й 

газовиділення з досліджуваних зразків проводився за допомогою мас-

спектрометра МХ-7304А. 
 

  

Рисунок 1. Карбідні частинки на 

поверхні (110) вольфраму у вихідному 

стані. 

Рисунок 2. Вуглецеві наноструктури на 

поверхні грані (110) W після відпалу. 

 

Внаслідок низької розчинності вуглецю у вольфрамі у вихідному стані в 

монокристалі вольфраму вуглець знаходиться у вигляді карбіду (W2C) (рис. 1). 

При високих температурах починається розклад карбіду вольфраму, внаслідок 

чого концентрація вуглецю в об’ємі збільшується. Разом зі збільшенням 

температури розчинність вуглецю зростає і його концентрація в твердому 

розчині також збільшується. Вуглець у вигляді домішки проникнення займає 
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окта- та тетрапозиції в ОЦК-гратці вольфраму. Внаслідок дифузії вуглець з 

об’єму кристалу виходить на поверхню, де його концентрація може локально 

зростати.  

При температурі відпалу (~2500 К), яка нижча за температуру плавлення 

карбіду вольфраму, на поверхні грані (110) W утворюються острівцеві 

вуглецеві наноструктури (рис. 2) з середнім лінійним розміром 200–500 нм, які 

займають до 25% площі поверхні зразка. Концентрація вуглецю в таких 

структурах на ~10% більша, ніж на чистій поверхні зразка. 

Відпал за температури (~3000 К), яка дорівнює температурі плавлення 

карбіду вольфраму, призводить до утворення на поверхні грані (100) W 

дефектних структур у вигляді ямок у місцях виходу дислокацій на поверхню 

(рис. 3). Концентрація таких дефектів складає близько 10
6
 см

–2
. За даними EDX 

спектроскопії концентрація вуглецю в цих ямках на ~10% вища, ніж в інших 

місцях поверхні. Виявлені структури майже рівномірно розподілені за всією 

поверхнею зразка, але найбільша їх концентрація припадає на межі субзерен 

(рис. 4). 
 

   

Рисунок 3. Загальний 

вигляд грані (100) W після 

відпалу (~3000 K). 

Рисунок 4. Межі субзерен 

на грані (100) W. 

Рисунок 5. Окремі мікро-

структури на грані (100). 

 

Окремі структури мають вигляд ямок з краями правильної квадратної 

форми (рис. 5). Вони подібні пірамідам травлення на грані (100) й відповідають 

даній кристалографічній орієнтації монокристала W. 

Отже, за температур відпалу, нижчих температури розкладання W2C, на 

грані (110) W утворюються численні острівцеві наноструктури з підвищеним 

вмістом C, а за вищих температур на грані (100) W спостерігається ефект 

термічного травлення (возгонки у вакуумі), що супроводжується появою 

квадратних пірамідальних ямок у місцях виходу на поверхню дислокацій. 
 

[1] Б.П. Вараксин, А.С. Титков, В.И. Силантьев, Н.А. Шевченко, Эмиссионно-

адсорбционные свойства чистой и загрязнённой грани (110) вольфрама и 

характеристики её как эмиттера ТЭП, Поверхность, 1991, № 11, с. 125–131. 

[2] И.Я. Дехтярь, В.Н. Колесник, Д.Е. Овсиенко, В.И. Патока, В.И. Силантьев,  

Е.И. Соснина, Изучение испарения монокристаллов W разной чистоты в 

сверхвысоком вакууме, УФЖ, 1976, 21, № 8, с.1258–1263. 
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У даному дослідженні саморозповсюджувальний високотемпературний 

синтез (СВС [1]) поєднано з лазерним поверхневим зміцненням матеріалів 

(ЛПЗ). Раніше СВС об'єднували з іншими технологіями поверхневого 

зміцнення деталей [2]. 

Екзотермінна суміш порошків Ti (68%), вуглецю (18%) і Fe (14% за 

масою) наносилася на поверхню сталі марки 45 і підсушувалася на повітрі, 

утворюючи шар товщиною 80, 200 або 500 мкм. 

Термохімічні розрахунки показали, що у такій суміші практично весь Ti 

взаємодіє за рахунок безкисневого горіння з вуглецем, утворюючи карбід TiC. 

Надлишок вуглецю і дуже невелика кількість титану легують залізо, 

утворюючи рідку сталь евтектоїдного складу, яка в умовах швидкого 

охолодження перетворюється у тростит в шарах товщиною 80 мкм. Ці шари 

підпалювались променем CO2-лазера безперервної дії з поздовжньою накачкою 

потужністю 850 Вт при щільності потужності 15-20 Вт·м
-2

 (при діаметрі 

"плями" 0,3-1,0 мм), швидкість сканування змінювалася у межах 10-20 мм·с
-1

. 

Після проведення експерименту вимірювалась макро- і мікротвердість у 

легованому шарі, зоні термічного впливу і основному металі. 

На рис. 1 показана типова мікроструктура отриманого зміцненого шару 

при витратах аргону (для захисту Ti від окислення повітрям) – 0,5 л·с
-1

. 

Товщина легованого шару ~500 мкм. Цей шар складається з ~50% частинок TiC 

і ~50% (по об'єму) металічної зв'язки – інструментальної вуглецевої сталі типу 

У8 (див. рис.). На рисунку двома вертикальними стрілками показано, що дві 

частинки TiC під час свого синтезу "пропалили" сталь і глибоко вкоренилися у 

зв'язку з високим локальним виділенням тепла. 
 

 

Рисунок 1. Мікроструктура зміцненого шару з напівоплавленими частинками TiC 
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Видно також, що в зоні інтенсивного теплового впливу мікроструктура 

сталі набула дуже дрібну стовпчасту будову з невеликим нахилом тонких 

дендритів (які майже не мають гілок) у сторону, протилежну напрямку 

сканування променем лазера. Як показали проведені дослідження, 

мікротвердість карбідів TiC майже у десятки разів вища твердості сталі. 

Таким чином, у даній роботі вдалося організувати СВС-процес у 

порівняно тонкому шарі за рахунок використання комбінованої технології 

(СВС+ЛПЗ) одночасно для вирішення двох задач: для нагріву, оплавлення і 

навуглецьовування заліза; для оплавлення частинок Ti і його "горіння" у 

вуглеці з утворенням карбідів TiC. 

Ця реакція сильно екзотермічна і супроводжується великим зниженням 

вільної енергії Гіббса: 
 

ΔGº=-183,0246+0,01008T кДж·моль
-1

 при T=298-1155K; 

ΔGº=-186,9709+0,01325T кДж·моль
-1

 при T=1155-2000 K [13]. 
 

Адіабатична температура безкисневого горіння еквіатомної суміші Ti-C 

дорівнює 3200 K. Фактична температура горіння вибраної суміші 

68%Ti +18%C+14%Fe (% за масою) перевищує 1850 K, що забезпечує 

утворення на поверхні сталі твердо-рідкого шлікера розплав-TiC з великим 

інтервалом ліквідус-солідус. Утворення шлікера замість однофазного розплаву 

позитивно впливає на якість поверхні зміцненого шару після його повного 

твердіння і охолодження, а також на утримування цього шару навіть на 

нахилених площинах. Важливо відмітити, що при вказаному безкисневому 

горінні ніяких неметалічних фаз і їх включень не утворюється. У процесі 

роботи інструмента така металічна зв'язка додатково твердне за рахунок 

доперетворення аустеніту в мартенсит і старіння останнього. Твердість такої 

карбідосталі досягає HV1400 (14000 МПа). 
 

Висновки 

1. Суміщення ЛПЗ і СВС у одній комбінованій технології дозволяє 

вирішити цілий комплекс технічних задач отримання високотвердих матеріалів 

типу карбідосталі і твердих сплавів на поверхні металу. 

2. Виділення внутрішнього хімічного тепла у СВС-сумішах дозволяє 

знизити потужність лазерного випромінювання, роль якого зводиться до 

ініціювання СВС-реакцій і їх підтримці протягом достатньо тривалого часу у 

тонких шарах матеріалу. 

3. Новий комплексний технологічний процес дозволяє нарощувати 

зношені поверхні деталей машин, апаратів і приладів на висоту 0,5 мм. 

 

[1] Yu.Yu. Zhiguts, V.B. Kopej, The use combined technologies to strengthen surfaces. 

Прогресивні технології в машинобудуванні (Івано-Франківськ, 2019). 

[2] Жигуц Ю.Ю., Лазар В.Ф. Технології отримання та особливості сплавів, 

синтезованих комбінованими процесами. Інвазор, 388 (2014). 
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І.І. Опачко, Ю.Ю. Жигуц, В.І. Ряшко 
 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 
 

e-mail: yuzhiguts@gmail.com 

 

Вступ. Можливість застосування лазерного опромінення та плазми з 

використанням лазерних установок з діапазоном потужності 10
8
-10

16
 Вт/см

2
 [1] 

поставило наукову проблему, пов’язану з виявленням особливостей взаємодії 

потужного лазерного випромінення та речовини і подальшим визначенням не 

тільки умов взаємодії, але й можливостей прогнозування необхідних фаз і 

структур з вивченням їх особливостей. 

Мета дослідження. Встановлення умов, критеріїв та розроблення на 

основі цього технології синтезу відповідних фаз та просторових структур в 

результаті формування відповідних характеристик компонент лазерної плазми з 

подальшим дослідженням властивостей конденсату. 

Теоретичні та експериментальні дослідження. Опромінення ділянки 

поверхні площею S з коефіцієнтами тепло- і температуропровідності k і κ 

відповідно проводиться лазером з загальною тривалістю цуга Ті; тривалістю 

окремого імпульсу τ, міжімпульсним інтервалом t; імпульсною густиною 

потоку на мішені q. При цьому протягом цугу імпульсів реалізується 

одномірний режим теплопередачі тепла до масивної мішені, який відповідає 

умові 
к

S
Т < . При дії на мішень прямокутного однократного імпульсу 

густиною потоку q0 кінцевий приріст температури поверхні Тk  дорівнює: 


k
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який після t>τ релаксує за законом  
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У загальному випадку (2), (3) справедливі при нагріві та охолодженні без 

зміни фазового стану [2]. Після дії цугу з N імпульсів приріст температури ТN 

перед початком дії N+1 імпульсу буде дорівнювати: 
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  - шпаруватість імпульсів у цузі. 
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Визначимо умову реалізації вибухового випаровування всіма N0 

імпульсами в цузі. Підставляючи значення шпаруватості в цузі 




0N

T
Q ,                                                 (5) 

одержимо рівняння: 

001

22
10

N

P

N

T

n

N

n





 

,                                  (6) 

де 


T
P  . 

Для великих N асимптотичний розв’язок (9) перетворюється в 

P
T

N 


0 .                                            (7) 

При використанні твердотільних лазерів з параметрами Т=5·10
-4

 с, 

τ≈5·10
-8

 с одержимо N0=100. 

Поставлені перші ж експерименти дозволили створити не тільки 

високотверді структури, які неможливо синтезувати традиційними методами, 

але й дослідити їх властивості. Важливо відмітити, що при вказаному способі 

нанесення на поверхню матеріалу надтвердих фаз та структур ніяких 

неметалічних фаз та їх включень не утворюється. 

Технологічне зварювання зміцненого шару з основним металом 

отримується "автоматично", виключаючи необхідність пайки або інших 

способів з'єднання одного сплаву (наприклад, інструментального) з іншими 

(наприклад, з основою різця). 

 

Висновки 

Результати, отримані при проведенні теоретичних та експериментальних 

досліджень, дають змогу зробити такі висновки: 

1. Проведені дослідження дозволили вперше синтезувати з ординарних 

компонент високоенергетичної лазерної плазми унікальні високотверді сполуки 

на поверхнях матеріалів, синтез яких іншими методами практично неможливий. 

2. Новий комплексний технологічний процес дозволяє напилювати і 

відновлювати зношені поверхні деталей машин, апаратів і приладів на висоту 

0,05 мм. 

 
[1] K.W. Hutt, E.R. Wallach, J. Appl. Phys. 66 (5), 127 (1989). 

[2] Ю.Ю. Жигуц, І.І. Опачко. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». 49, 58 

(2015). 
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V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv 
 

e-mail: jcm2027@gmail.com 

 

The most used sources of energy are fossil fuels, which are non-renewable and 

influence environment in harmful ways. To ensure clean and energy sufficient future 

many countries are giving support to the research of renewable and clean sources of 

energy. One of the candidates for the clean energy sources is nuclear energy, which 

has high efficiency in terms of energy produced per unit of mass. The study of 

nuclear reactors is mostly focused on the problem of its safety, which is the most 

important factors preventing the wide use of nuclear power plants (NPPs). To solve 

this issues a new concept of nuclear reactor was suggested. In different sources, it is 

called the Nuclear Burning Wave (NBW) [1-3], Travelling Wave reactor (TWR) [4] 

or CANDLE [5, 6]. Our work is focused on the physical basis of such a reactor and 

contains a stability study of the transition processes occurring during its operation. 

The NBW phenomena can be described as propagation of the area of the chain 

nuclear reactions in multiplicating media. The shape of the neutron flux in this case 

will have a solitary waveform. The mechanisms behind the wave propagation are the 

neutron capture and the fission processes. L. Feoktistov in his explanation [1] takes 

the U-Pu fuel cycle as an example. After the neutron irradiation of the raw U-238 it 

becomes U-239, which in the two beta-decays transforms into Pu-239. At some point, 

plutonium reaches critical concentration and the irradiated layer becomes a new 

neutron source, and the cycle repeats. 

The fundamental physics of nuclear reactors can be expressed in neutron 

diffusion equations and burnout equations that do not have exact analytical solutions. 

However, it is possible, with some simplifications, to achieve analytical solutions and 

NBW feasibility criterion [1]. In more complex approaches, numerical solutions are 

required. H. Sekimoto in his work assumed the velocity of a wave constant to 

simplify the problem to the stationary problem self-similar solution [5, 6]. E. Teller 

used a Monte-Carlo simulation to study the NBW reactor [4]. 
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In our work, we use non-stationary two-dimensional equations in the cylinder 

symmetry. The problem is considered in the 26-energy group approximation. The 

element composition of the problem contained 10 isotopes of the U-Pu fuel chain, 

where the 10
th
 isotope represented the fission products, the coolant and the 

construction materials elements. The program for numerical calculations of diffusion 

equations solution along with burnup equations and delayed neutron predecessor 

nuclei kinetics was developed. The non-stationary model can give information about 

the transitional processes that occur in the reactor. The simulation shows the 

evolution of the isotope composition and flux during the reactor operation. The 

results obtained from the simulation show the feasibility and stability of the NBW.  

 
[1] L.P. Feoktistov An analysis of a concept of a physically safe reactor. Preprint IAE-

4605/4. IAE, Moscow, 1988 

[2] S.P. Fomin, Yu. Mel’nik, V. Pilipenko and N. Shul’ga, “Investigation of Self-

Organization of the Non-Linear Nuclear Burning Regime in Fast Neutron Reactors”, 

Annals of Nuclear Energy ,  32 , 1435 (2005). 

[3] S.P. Fomin, Yu. Mel’nik, V. Pilipenko and N. Shul’ga, “Fast Reactor Based on the 

Self-Sustained Regime of Nuclear Burning Wave”,  In: Nuclear Science and Safety in 

Europe., p. 239, Springer, the Netherlands (2006). 

[6] E. Teller, M. Ishikawa, L. Wood et al. “Completely automated nuclear reactors for 

long-term operation”, Int. Conf. on Emerging Nuclear Energy Systems , 1 (1996). 

[4] H. Sekimoto, K. Ryu, Y. Yoshimura. CANDLE: the New Burnup Strategy // Nucl. Sci. 

Engin. - 2001. – Vol.139. – P.306–317. 

[5] H. Sekimoto, Light of CANDLE .  New Burnup Strategy , Tokyo Institute of 

Technology, Tokyo (2005). 
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МЕТОД ФУНКЦІЙ ГРІНА В ТЕОРІЇ  
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ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 
 

e-mail: vitaliy.aleksiy@uzhnu.edu.ua  

 

Вивчення фундаментальних властивостей речовини, структури матерії, а 

також еволюції Всесвіту з моменту його зародження завжди було однією з 

центральних проблем сучасної фізики. Переважна більшість робіт у фізиці 

атомних зіткнень присвячена взаємодії однозарядних і нейтральних частинок з 

атомами і молекулами. В останні десятиліття інтенсивно розвиваються 

дослідження взаємодії багатозарядних іонів з атомами, молекулами і 

негативними іонами. Ситуація така, що наявність навіть найменших домішок 

багатозарядних іонів у термоядерній плазмі суттєво впливає на її енергетичний 

баланс за рахунок інтенсивного випромінювання при розпаді збуджених іонних 

станів. 

Зіткнення не повністю іонізованих атомів з атомами інертних газів, 

молекулами і молекулярними іонами теоретично вивчалися в роботах [1, 2]. У 

даній праці виконані розрахунки ймовірностей і перерізів захоплення електрона 

молекулярного іона водню багатозарядними іонами, які мають довільне число 

залишкових електронів, типу: 

 
' '( 1)

2
p pZ Z

A H A H H
        .    (1) 

 

Іони 2H 

 є компонентами термоядерної плазми, тому для фізики 

керованого термоядерного синтезу найбільший інтерес представляють 

залежності ймовірностей і перерізів процесу (1) від заряду і швидкості 

налітаючого іона, а також від заселеності електронних станів новоствореного 

іона 
'( 1)pZ

A
 

 за головним і орбітальним квантовими числами. Специфікою 

процесів перезарядки з участю молекулярних іонів є багатоцентровий характер  

розподілу електронної густини, що призводить до осциляцій у перерізах цих 

процесів. 

Для опису процесу захоплення електрона, коли швидкості зіткнення 

більші орбітальної швидкості електронів мішені, ми використовуємо 

ейкональне узагальнене наближення Оппенгеймера-Брінкмана-Крамерса, в 

якому враховується додаткова взаємодія електрона з атомом мішені. Для 

mailto:vitaliy.aleksiy@uzhnu.edu.ua


           ІЕФ-2019                                                                                                           IEP-2019 
Ужгород, 21-24 травня 2019                                                                                                    Uzhhorod, 21-24 May 2019 
 

 40 

розрахунку ймовірностей і перерізів перезарядки, просумованих за всіма 

кінцевими станами налітаючого іона, розвинуто метод функцій Гріна, 

аналогічний тому, який використовувався нами раніше в теорії іон-атомної 

перезарядки [3]. Даний метод дозволяє провести підсумовування за дискретним 

і інтегрування за неперервним спектрами налітаючого іона. 

Наведемо кінцеві результати розв’язку задачі про переріз процесу 

захоплення електрона з молекулярного іона водню (1): 
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,   (2) 

де ( )K x  - модифікована функція Бесселя. 

Крім цього, було отримано формули для ймовірності захоплення 

молекулярного електрона в стани неперервного спектра налітаючого іона, 

перезарядки на молекулярному іоні голого іона, а також вирази для перерізу 

захоплення в стани неперервного спектра та перерізу перезарядки голого іона 

на молекулярному іоні водню. Значення цих формул полягає в тому, що вони 

дозволяють якісно оцінити залежності перерізів перезарядки (1) від 

багатоцентрового характеру розподілу електронної густини в молекулярних 

об’єктах. 

Застосування розвинутої нами теорії продемонстровано на прикладі 

чисельних розрахунків перерізів перезарядки протонів на повздовжньо 

орієнтованому (по відношенню до вектора швидкості) молекулярному іоні 

водню. 

 

[1]  Dz. Belkic, Quantum theory of highenergy ion-atom collisions (Taylor & Francis, 

London, 2009). 

[2]  V.Yu. Lazur, M.V. Khoma, Advances in Quantum Chemistry 65, 363 (2013). 

[3]  В.Ю. Лазур, М.І. Карбованець, В.В. Алексій, С.І. Мигалина, Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія Фізика 41, 85 (2017). 
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СВІЧЕННЯ УРАЦИЛУ В ТВЕРДІЙ ФАЗІ ПІД ДІЄЮ ІОНІВ 
 

М.Ю. Мателега, І.Є. Митропольський, В.В. Кузьма 
 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 
 

e-mail: mitropolija@ukr.net  
 

Програма життєдіяльності клітини закодована на молекулярному рівні в 

структурі нуклеїнових кислот. Вони забезпечують зберігання і передачу спадкової 

інформації, безпосередньо беруть участь у механізмах реалізації цієї інформації 

шляхом програмованого синтезу всіх клітинних білків. Корпускулярна радіація в 

помірних дозах викликає дисоціацію, іонізацію високомолекулярних органічних 

сполук, фрагментацію в різних зарядових станах, а також світіння хромофорних груп, 

що дозволяє вивчати вказані процеси за допомогою техніки оптичної спектроскопії.  

В роботі з дослідження твердофазного урацилу уперше застосований метод іон-

фотонної спектроскопії (ІФС). Для адаптації методу ІФС молекули урацилу 

(C4H4N2O2) чистотою 99% іммобілізовані в поверхню твердої матриці (графіт). 

Висадка певної кількості біомолекул з водного розчину здійснювалася краплинним 

шляхом з подальшим просушуванням (100
°
С,   Р≤10

-1
 Па). Вибір графіту обумовлений 

рядом властивостей: неполярністю, гідрофобністю, низьким тиском насиченої пари, 

високою пористістю і стійкістю до опромінення. 

Експерименти проводилися на високовакуумному (10
-5

 Па) іон-фотонному 

спектрометрі. Використовувалися пучки К
+
 з енергією Е=6-14 кеВ і густиною струму 

j=5-100 мкА/см
2
. Емісія фотонів у області довжин хвиль λ=200-600 нм аналізувалася 

за допомогою МДР-6У, оптична вісь якого складала прямий кут з напрямом 

бомбардування і нормаллю до поверхні мішені. Кут падіння іонів варіювався від 60
0
 

до 80
0
. Реєстрація випромінювання проводилася ФЭУ-106.  

На рис. 1 показаний спектр світіння молекул урацилу при бомбардуванні іонами 

калію під кутом 80
0
 з Е=10 кеВ системи графіт+урацил. Для нього характерні широка 

смуга в області 300-400 нм з максимумом λ~348 нм і декілька менш інтенсивних 

вузьких смуг. При наборі статистики вимірів положення максимуму змінювалося в 

межах 345-352 нм залежно від енергії і кута падіння іонів. Довжини хвиль 

максимумів смуг і їх ідентифікація приведені в таблиці.  

Для встановлення природи УФ-смуги (348 нм) і механізмів її генерації іонним 

бомбардуванням проведено порівняння даних при іонному, електронному і 

оптичному збудженні молекул у різних агрегатних станах. Спектр іонолюмінесценції 

істотно відрізняється від спектрів, отриманих при збудженні молекул урацилу в 

газовій фазі електронним ударом [1]. З цього факту і досліджень мас-спектрів 

газоподібного урацилу з використанням іонів водню і аргону [2, 3] випливає, що 

фрагментація молекул урацилу в твердій фазі під дією пучка іонами калію і 

вторинних електронів є значно меншою, ніж у газовій фазі. Разом з тим, 

спостерігається подібність зі спектрами фотолюмінесценції і електрон-фотонної емісії 

полікристалічних плівок, порошків, розчинів [4-8].  

Оскільки при іонному бомбардуванні діапазон енергій збудження електронних 

станів молекул збільшується, можна зробити висновок: механізм появи УФ-смуги у 

спектрі ІФЕ урацилу визначається флуоресценцією біомолекули. Під дією іонного 

пучка відбувається збудження π-електронів молекули з основного синглетного стану 

S0 у збуджені Sn. Надалі відбувається дезактивація станів Sn в S1, радіаційний розпад 
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якого і викликає появу смуги з максимумом в околі λ~348 нм. В узгодженні зі 

вказаним механізмом знаходяться залежності інтенсивності випромінювання смуг від 

енергії іонів. Зі збільшенням енергії іонів окрім зменшення вірогідності збудження 

електронної системи молекули урацилу [3] і відповідно до заселеності станів Sn, 

збільшується фрагментація молекул (росте вихід випромінювання молекул СN та ін.). 

Смуга іонолюмінесценції зміщена в червону область порівняно з електронним 

опроміненням урацилу в твердій фазі [8].  

 

Рисунок 1. Cпектр світіння молекул урацилу при бомбардуванні 

іонами калію системи графіт+урацил 
 

Подібні зміщення на 10-40 нм властиві флюорофорам у склоподібних або в'язких 

матеріалах, таких як іонні рідини, полімери і білки [3]. Передбачається, що ефект 

червоного зміщення викликаний розподілом енергій взаємодії між флюорофором 

збудженого стану і матрицею, а також уповільненою динамікою релаксації/сольватації 

молекулярних речовин. У [9] показано, що контрольоване введення атомів металу, 

наприклад Na, Ba, La в тонкі плівки основ нуклеїнових кислот, дозволяє керувати 

положенням максимуму флуоресценції. В наших експериментах калій впроваджується в 

поверхню мішені графіт+урацил і формує електричні диполі. В результаті утворюються 

гібридні зв'язки, що викликають зміщення максимуму флуоресценції. З цим припущенням 

корелює залежність інтенсивності смуги (λ = 348 нм) від густини струму іонів калію: 

збільшення j від 20 до 55-65 мкА/см
2
 призводить до збільшення кількості випромінювачів 

УФ-смуги. Подальший спад інтенсивності може свідчити про конформаційні зміни або 

про утворення комплексів. 

Смугу іонолюмінесценції формує радіаційний розпад нижнього синглетного 

стану молекули урацилу в основний стан. Її характеристики чутливі до зміни 

параметрів іонного пучка. Фрагментація молекул урацилу, іммобілізованних в тверду 

матрицю, під дією іонного бомбардування, незначна. Адсорбція біомолекул у пористі 

поверхні твердого тіла може захистити їх від деградації в довкіллі. 
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Introduction 
 

From time to time it is useful to recapitulate the history of efforts spent in a 

specific direction of technical development and evaluate the achievements. In our 

case it is the history of building and application of Prague microtrons. 
 

Microtron MT22 

First microtron MT22 electron accelerator was built in the Microtron laboratory 

(Prague, Czech Republic) at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical 

Engineering (nowadays Microtron laboratory in the Nuclear Physics Institute) in the 

close collaboration with the Flerov Laboratory of Nuclear Reaction (FLNR) of the 

Joint Institute for Nuclear Research in Dubna (Russia) in the second half of the 1970s 

and started the operation in 1980. The accelerator itself was of the same type as the 

microtron in the LNR, working on the principle invented by Veksler and improved by 

S.P.Kapitza. With exception of the main electromagnet coils and power supply, the 

acceleration resonant cavities, some parts of the ferrite insulator and high vacuum 

pumps, transferred to Prague from Dubna, all other systems were designed in the 

Microtron laboratory and manufactured by Czech industry. Two iron yokes were 

made, one for Prague, another piece for Dubna. The 3 GeV, 1,8 MW peak power, 

magnetron high frequency source was taken and adapted from a military radar 

installation. New in the Prague microtron design was the original system for 

extraction of electrons at variable energies. The maximum energy was set to 22 MeV, 

suitable for routine activation analysis, especially of samples from geological mineral 

ore prospecting. For analysis of gold ore samples (reaction gamma-gamma prime) an 

extra 10 MeV extraction channel was introduced in the acceleration chamber. To 

minimize the costs of shielding against penetrating gamma radiation, a bomb shelter 

from the Second World War was chosen and adapted for the microtron laboratory. 

The microtron, situated at the end of a long corridor, required additional concrete 

shielding with double, heavy shielded entrance doors, only in one direction. 
 

 
 

mailto:chvatil@ujf.cas.cz
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Chamberless microtron MT25 

After ten years of successful operation, the microtron MT22 was replaced in the 

course of 1989-1991 by a new, so called chamberless type MT25. Its advantage 

consists in the elimination of a distinct and very complicated vacuum acceleration 

chamber, the vacuum iron yoke of the main electromagnet replacing the acceleration 

chamber. This solution reduces to a minimum the number of vacuum gaskets, which 

moreover become easily controllable and accessible for replacement. The MT25 

microtron has three irradiation workplaces. The first of them is devoted to the work 

with neutron from photonuclear reactions. The second one is devoted to electron or 

bremsstrahlung irradiation. This workplace allows using homogenous fields of 

known dosimetric characteristics. The last workplace serves for experimental 

production of radioisotopes or for short-term instrumental photon activation analysis 

with using pneumatic tube system that quickly transports samples to the HPGe 

detector. 
 

Modernization 

The last modernization of accelerator took place in 2003-2004. MI-456 magnetron 

was chosen as RF source for feeding the accelerating cavity. PIRIT high-voltage 

pulse modulator, power supply of the magnetron, is pulse generator with a store’s full 

discharge and a step-up pulse transformer. It can be functionally divided into the 

following devices: charging power supply, pulse forming device and pulse 

transformer unit. Main nominal parameters of the modulator are described in table 1. 

Two TGI1-1000/25 thyratrons are used as switches in modulator, which permit to 

increase the pulse repetition rate to more than 225 Hz (nominal pulse repetition rate). 

The matching circuit at input of the pulse transformer unit permits to work with cable 

up to 20 m long. The modulator allows controlling the pulse current and the pulse 

repetition rate in operation. The flat top duration is possible to change in steps by the 

reconnection of the pulse forming device. DC current sources feeding coils of the 

main magnet, correction magnets, deflectors and quadrupole lenses ware purchased 

from Delta Elektronika (DC power supplies SM or ES series). These power sources 

ware also used for heating cathode of the magnetron and for heating cathode of the 

source of electron. The sources can be controlled remotely and are characterized by 

high efficiency, low ripple and high stability. The RF line was completely reworked. 

The line is composed of two parts separated by a vacuum window. Vacuum part 

consists of the accelerating cavity with hot cathode, of the circulator so-called T-

magic and of the water load. Second part is filled with the SF6 gas and consists of the 

MI-456 magnetron with adjustable operating frequency and of the adjustable phase 

shifter. This part is pressurized to 1,5 bar. The RF line is equipped with a device 

enabling to measure RF power and RF phase forward and reflected waves. The 
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control system which is developed allows controlling the operating frequency of the 

magnetron, in order to achieve equality this frequency with the resonant frequency of 

the accelerating cavity. 

Table 1 

Beam parameters of Microtron MT25 

Electron beam 

Energy Ee:  Maximum 24 MeV, energy is variable in steps of 1 MeV from 12 up 

to 24 MeV or in steps of 0,5 MeV from 5 up to 12 MeV. The energy 

can be adjusted continuously in the range of step interval 
 

Output current: 

 
Pulsed, pulse length is 3,5 s, repetition rate is 423 Hz, mean current 

Is is from 0,5 to 20 A 
 

Energy dispersion: about 10 keV 
 

Beam distribution: Electron beam line with magnetic and optic elements to workstations 

A, B a C (Fig.1) 
 

Beam diagnostician: 

 

The mean electron current is measured by induction pick-up system 

before exit window of electron beam line, the beam position is 

indicated by a wire sensors with precision do  1 mm 
 

Beam line output: 
 

The thin Al window is placed on exit of electron beam 
 

Beam output: The collimated beam spot dimension behind exit window is 

adjustable from 2 to 20 mm, the possibility of standard homogenous 

fields 10 x 10 cm
2 

in 1 m distance from exit window (homogeneity 

±5%) 

Beam power: 
 

Ns=Is . Ee , for maximal energy and electron current it is 480 W. 

Dose rate: 

 
About several hundred Gy/(min.A) in standard homogenous 

electron fields 10x10 cm
2
 at 1 m distance from exit window, in case 

of collimated beam it is higher by several orders of magnitude 

Bremsstrahlung 

Physical quality: 

 

“Braking radiation“ or “deceleration radiation“ is an electromagnetic 

radiation produced by the deceleration of electrons passed through 

tungsten (W) target placed behind exit window 
 

Energy spectrum: 

 

Continuous, upper boundary of bremsstrahlung energy is equal 

electron energy Ee 

Photon output 

direction: 

Rotary symmetrical towards electron motion before photon emission, 

photon beam is axial symmetric with forward intensity peak. The 

conical iron collimators are used for the homogenous photon fields 

(homogeneity better  ±5%) 
 

Dose rate: 

 
About 10 Gy/(min.A) in axis of collimating beam in 1 m distance 

from tungsten target, about 0,5 Gy/(min.A) in homogenous field 

10 x 10 cm
2
 in 1m distance 

Neutrons 

Origin: Photonuclear reaction (g, Pb) or uranium photofission 
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Yields: 

 

2,5.10
11

 neutrons/s (Pb), 5.10
11

 neutrons/s (U),  isotropic emission to 

all the solid angle. Proportion of bremsstrahlung dose to neutrons 

dose is about 2-10 % 
 

Energy spectrum: in case of Pb it is about 2 MeV, in case of U it is about 30% less 
 

Human machine interface is created in Reliance software. Reliance is a modern 

SCADA/HMI system designed for the monitoring and control of various industrial 

processes. The control system is ready for connect a prepared non-traditional fuzzy 

control system that enables to operate the microtron without any action of human 

operator. We are thinking about creation of a special (semi-automatic) control system 

for dosimetrical student lecture.  
 

Microtron activities 

Microtron laboratory regularly collaborates with many institutes of the Academy 

of Sciences of the Czech Republic and some universities. Microtron MT 25 is a 

source of relativistic electrons (primary electron beam), secondary photon beams 

(bremsstrahlung) and neutrons from nuclear reactions. Electron beams are used for 

radiation crosslinking, radiation polymerization, and irradiation of biological 

samples, different types of detectors testing and for the production of NV centres in 

nanodiamonds. Electron beams are also used for research in the food industry and for 

radiation sterilization. Photon beams are mainly used for IPAA (instrumental photon 

activation analysis) which determines selected elements in different materials, for 

irradiation of biological samples and for irradiation of PbWO4 crystals, where the 

change of optical properties is measured. In neutron fields are tested ionizing 

radiation detectors and irradiated electronic components for the radiation resistance 

determination. A fully automated pneumatic post was built and installed in the 

laboratory. This post ensures fast sample transport between the irradiation position 

and the HPGe detector. This system will greatly extend IPAA capabilities, as it will 

allow determination of the short-lived isotopes. The microtron laboratory also 

developed a method for the automated processing of radiographic data generated by 

charged particles, and an optical path for electron radiography was designed. A 

development of a compact spectrometer of charged energy particles takes place in 

cooperation with IEAP CTU. This spectrometer allows determination of not only 

particle energy but also their trajectory and species (electron, proton, alpha particles, 

etc.) 

Very important role played the microtron laboratory by participating in the 

pedagogical process, especially in the education of students in fields such as 

experimental nuclear physics, neutron physics, neutronography, activation analysis, 

dosimetry, changes of material properties induced by radiation, solid state physics, 

nuclear chemistry and principles of acceleration technics. About 30 diploma works in 

the above directions were performed by students of the faculty in the microtron 

laboratory. The laboratory is involved in courses for students from abroad organized 

by the chair of dosimetry, by giving them practical opportunity to participate in 

special microtron applications in radiation dosimetry and activation analysis. 
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In this work, we have studied the isochoric thermal conductivity of solids with 

hydrogen bonds, in particular, 1 and 2-propanol (C3H7OH) simple monohydric 

alcohols, using the different-density samples within the temperature range from 

100 K to the melting point. Thermal expansion has been found to affect significantly 

the temperature dependence of thermal conductivity at the premelting temperatures. 

The isochoric thermal conductivity of all the samples decreased with temperature 

weaker than at the saturated vapor pressure, and strongly deviated from the κ1/T 

dependence. The different temperature dependence of the isobaric and isochoric 

thermal conductivities is due to the thermal expansion influence that significantly 

affects the results of the measurement in the case when the volumetric thermal 

expansion coefficients exceed 10
–4

 K
– 1

.  

The experimental results are described in the framework of a model involving 

the heat transfer by the propagons and diffusons [1]; we discuss its principal 

difference from the simple Debye model, that does not take into account the real 

dispersion and the phonon states density [2]. The contributions of the propagons and 

diffusons to the 1 and 2-propanol thermal conductivity have been calculated (see 

Table 1). It has been shown that the diffuson contribution significantly exceeds that 

of the propagons, while in the 2-propanol both contributions are noticeably less than 

those in the in the 1-propanol. The propagon contribution to the thermal conductivity 

depends essentially on the density (molar volume) of the samples, while the diffusons 

contribution is almost constant. 
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Table 1.  

The molar volumes Vm of the 1 and 2-propanol samples and the corresponding 

fitting coefficients Ai and Bi for all the models. 
 

 

Substance 

 

Vm , 

3cm

mol
 

κ(T)=A1/T
2 
+ B1 κ(T)=A2 /T

3/2 
+ B2 κ(T)=A3/T+B3 

A1, 

mW К

cm


 

B1, 

mW

cm К
 

A2, 

1/2mW К

сm



 

B2, 

mW

сm К
 

A3, 

mW

сm
 

B3, 

mW

сm К
 

1-Pr [3,4] isobar      216 1,0 

1-Pr 59,3 8100 2,45 1110 2,25 142 1,9 

1-Pr 59,9 6500 2,45 950 2,25 130 1,9 

1-Pr 60,4 5050 2,4 810 2,25 108 1,95 

2-Pr [3,4] isobar     185 1,0 

2-Pr 64,8 6300 1,8 690 1,65 114 1,3 

2-Pr 65,3 5200 1,85 600 1,7 98 1,45 

2-Pr 65,8 3800 1,85 490 1,75 86 1,5 
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Heat Transfer - Theoretical Analysis, Experimental Investigations and Industrial 

Systems, “InTech” Open Access Publisher (2011). 

[3] A.I. Krivchikov, O.O. Romantsova, O.A. Korolyuk, G.A. Vdovichenko and Yu. V. 

Gorbatenko, Low Temperature Physics, 41, 551-556 (2015). 

[4] V.A Konstantinov, V.V Sagan, A.V Karachevtseva, Low Temperature Physics, 43, 

390-394 (2017). 

 

 

http://scholar.google.com/scholar?cluster=559655566097089099&hl=en&oi=scholarr
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ВПЛИВ ГРАМІЦИДИНУ S НА МОДЕЛЬНІ МЕМБРАНИ  

ЗА ДАНИМИ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ  

ТА МІКРОХВИЛЬОВОЇ ДІЕЛЕКТРОМЕТРІЇ 
 

А.С. Балюк, О.О. Горобченко, Л.В. Січевська, О.Д. Рошаль, О.Т. Ніколов 
 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків 
 

e-mail: baliuk.asua@gmail.com 
 

За допомогою методів флуоресцентної спектроскопії і мікрохвильової 

діелектрометрії було досліджено вплив антибіотика граміцидину S (GS) на 

модельні фосфоліпідні мембрани. Такі дослідження дозволяють глибше 

зрозуміти структурно-функціональні зв'язки між GS і модельними 

фосфоліпідними мембранами, що може сприяти розробці нових медичних 

препаратів на основі GS. 

Об’єктом дослідження в даній роботі були модельні фосфатидилхолінові 

(ФХ) ліпідні мембрани з різним вмістом кардіоліпіну (КЛ) і холестерину (ХЛ). 

Ліпосоми отримали методом екструзії на основі трис-НCl буфера. Концентрація 

ліпіду в досліджуваних зразках становила 10 мМ. До ліпосом додавали 

етанольний розчин GS. Методом флуоресцентної спектроскопії з 

використанням флуоресцентного зонду пірена досліджували гідрофобну 

область ліпідного бішару модельних мембран. Була встановлена чутливість 

спектральних характеристик зонду до зміни ліпідного складу мембран. На 

ступінь ексимерізації пірену в бішарі впливають як наявність заряджених 

молекул фосфоліпіду (КЛ), так і молекул холестерину (рис. 1).  

Додавання КЛ і ХЛ в кількості 

10% призводить до зростання ступеня 

ексимерізаціі пірену. В присутності ХЛ 

упорядковуються гідрофобні хвости 

ліпідного бішару загалом, змінюючи 

його мікров’язкість та ступінь 

гідратації гідрофільних головок. 

Гідратацію оцінювали методом 

мікрохвильової діелектрометрії [1], 

вимірювали діелектричну проникність і 

діелектричні втрати зразків ліпосом. 

Діелектричні параметри суспензій 

ліпосом нижчі, ніж у води, що 

зумовлено, переважно, наявністю ліпі-

дів у зразках (рис. 2). Найменші значен-

ня діелектричної проникності і втрат 

характерні для ліпосом з ФХ (рис. 2). 

Додавання КЛ або ХЛ призводить до 

збільшення діелектричних параметрів 

суспензій ліпосом, тим більшого, чим 

 

Рисунок 1. Ступінь ексимерізації 

пірену: 
1 – ФХ 100 %, 

2 – КЛ 10 % + ФХ 90 %, 

3 – ХЛ 10 % + ФХ 90 %, 

4 – ХЛ 30 % + ФХ 70 %, 

5 – ХЛ 60 % + ФХ 40 %. 
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більше частка ХЛ. Це свідчить про збільшення в суспензіях кількості вільної 

води, що може бути результатом дегідратації ліпосом. 

За аналізом результатів ексимерізації пірену (рис. 1) в присутності GS 

прослідковується тенденція зменшення мікров’язкості гідрофобної області 

ліпосом різного фосфоліпідного складу. 

На рис. 3 наведена діелектрична проникність суспензій ліпосом при 

додаванні до них GS. Оскільки GS розчиняли в етанолі, для врахування впливу 

етанолу на діелектричні властивості зразків, його також окремо додавали до 

суспензій ліпосом. 
 

  
Рисунок 2. Діелектрична проникність і 

діелектричні втрати суспензій ліпосом 

на частоті 9,2 ГГц:  
1 – Н2О, 2 – ФХ 100 %,  

3 – КЛ 10 % + ФХ 90 %,  

4 – ХЛ 10 % + ФХ 90 %,  

5 – ХЛ 30 % + ФХ 70 %,  

6 – ХЛ 60 % + ФХ 40 %. 
 

Рисунок 3. Вплив GS на діелектричну 

проникність суспензій ліпосом на 

частоті 9,2 ГГц:  

1 – ФХ 100 %,  

2 – ХЛ 10 % + ФХ 90 %,  

3 – ХЛ 30 % + ФХ 70 %. 

GS в зразках ліпосом, що виготовлені повністю з ФХ, а також ліпосом, 

що містять 30% ХЛ, підвищує їх діелектричну проникність (рис. 3) і знижує 

ступінь ексимеризації пірену (рис. 1). Одночасно спостерігається зменшення 

діелектричних втрат (дані не наводяться). Така зміна діелектричних параметрів 

свідчить про розупорядкування у зразках структури об'ємної води, в результаті 

чого диполі води стають більш рухливими. У зразку, що містить 10% ХЛ, 

спостерігаються протилежні зміни як діелектричних характеристик, що може 

бути наслідком більшого упорядкування структури вільної води, так і фізичних 

властивостей ліпідного бішару. 
 

[1] Т.А. Жилякова, О.А. Горобченко, О.Т. Николов, Г.В. Голубничая, СВЧ-

диэлектрометрия биотехнологических жидкостей (Наукова думка, Киев, 2015).  
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ВИЩІ РАДІАЛЬНІ МОДИ ВИСОКОЧАСТОТНИХ АЗИМУТАЛЬНИХ 

ПОВЕРХНЕВИХ ХВИЛЬ У МАГНІТОАКТИВНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ 

ПЛАЗМОВИХ ХВИЛЕВОДАХ 
 

В.М. Кондратенко, І.О. Гірка  
 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна 
 

e-mail: kondratenkojb@gmail.com 
 

Азимутальні поверхневі хвилі (АПХ) є власними хвилями циліндричних 

структур плазма-діелектрик-метал як за наявності, так і без сталого аксіального 

магнітного поля [1-3]. Їх активно вивчають через можливі застосування в 

плазмовій електроніці, нанотехнологіях та біомедичній діагностиці. Відомо, що 

вищі радіальні моди розповсюджуються на більш високих частотах і з 

коротшими довжинами хвиль порівняно з нульовою модою – ця особливість 

представляє інтерес для практичних застосувань. Щоб досягти цієї переваги 

при збудженні вищих радіальних мод АПХ, необхідно знати їхні дисперсійні 

властивості. Ця робота узагальнює результати попередніх робіт [1,2] шляхом 

включення сталого аксіального магнітного поля та роботи [4] – шляхом 

розгляду високочастотного діапазону. Наявність сталого аксіального 

магнітного поля усуває виродження частотних спектрів АПХ за знаком 

азимутального номера моди. 

У роботі розглянуто хвилеводну структуру 
плазма-діелектрик-метал, яку представлено на 
рис. 1. Структуру вважають однорідною в 

аксіальному напрямку, /z=0, в циліндричних 
координатах. Стовп однорідної холодної 
плазми без зіткнень з радіусом a поміщено 
всередину металевої камери з радіусом b. 
Простір a<r<b заповнено діелектриком з 

діелектричною проникністю d. 
У просторі 0<r<a електродинамічні 

властивості середовища описують тензором 

діелектричної проникності холодної плазми 

без зіткнень. Її два компоненти, які тут 

використовують, мають такий вигляд: 

,1
22
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2

2
.      (1) 

Тут  і  – це плазмова і циклотронна частоти частинок сорту . 
Частотні діапазони, в межах яких азимутальні електромагнітні хвилі мають 

поверхневий характер, можна знайти з умови k
2=(/c)21( 

2
1)>0,  = 2 /1

 . 

 

Рисунок 1. Схема задачі 
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 Один з них лежить понад верхньогібридною частотою і вивчається в цій 
роботі: 

2 UH ,     (2) 

тут 4/2/ 22
2 eee    – це частота відсічки для об’ємних хвиль і UH  – це 

верхньогібридна частота. 
У роботі [2] здобуто дисперсійне рівняння для задачі на рис. 1 в 

наступному вигляді: 
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                      (3) 

Результат числового аналізу 
дисперсійного рівняння (3) проілюстровано 
на рис. 2. Як вісь ординат використано 
власну частоту, нормовану на електронну 

циклотронну частоту, /|e|. У випадку 
АПХ характерним хвильовим числом є 
|m|/a. На рис. 2 цей вектор, нормований на 

глибину скін-шару, =c/e, kef=|m|/a, 
використано як вісь абсцис. Залежність 
власних частот перших радіальних мод АПХ 
з азимутальним хвильовим числом m=+2 
від kef наведено на рис. 2. Цифрами вказано 
номер радіального хвильового числа l.  

Числовий аналіз підтверджує 
аналітичний результат: власні частоти 
вищих радіальних мод є вищими за нульову 
радіальну моду, досліджену раніше в [2]. 

Азимутним поверхневим хвилям у високочастотному діапазоні 
відповідають ті значення гілок частотної характеристики, які мають більш високі 
значення частоти і менші довжини хвиль порівняно з низькочастотним 
діапазоном, - що і представляє інтерес для практичних застосувань. Вищі 
радіальні моди АПХ поширюються в інтервалі менших значень ефективного 
хвильового числа kef . 

 

[1] V. Girka, I. Girka, M. Thumm. Surface flute waves in plasmas: theory and 

applications, New York: Springer, 2014. 

[2] V. Girka, I. Girka, A. Kondratenko and V. Tkachenko. Azimuthal surface waves of 

magnetoactive plasma wavequides// Soviet Journal of Communications Technology and 

Electronics. 1988. v. 33, No. 8, 37-41. 

[3] I. Girka, I. Omelchenko and R. Sydora. Higher radial modes of azimuthal surface 

waves in cylindrical waveguides without external magnetic field // Progress In 

Electromagnetics Research M. 2017, v. 54, 1-7. 

[4] I. Girka, V. Kondratenko, M. Thumm. Higher radial modes of azimuthal surface waves in 

magnetoactive cylindrical plasma waveguides// J. Plasma Phys. 2018, v. 8440603. 

 
Рисунок 2. Залежність власної 

частоти АПХ від ефективного 

хвильового числа: e/|e|=5; b/a =2; 

d =4; m=2. 
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e-mail: irynanaiko@gmail.com  

 

Станом на початок квітня в 2019 році вже відбулось 20 успішних космічних 

запусків, з яких 32,5% були здійснені приватними компаніями [1]. Зі стрімким 

проникненням комерційних установ у космічну галузь стала актуальною 

проблема створення наукового підґрунтя для розробки нових ресурсо- та 

енергозберігаючих економічно привабливих моделей двигунів малої тяги, 

придатних для управління апаратом у космічному просторі. Наявні зразки 

двигунів мають свої недоліки, які потребують подолання. Серед них значні 

витрати на енергопостачання, низька тривалість життя електродів та стінок 

транспортного каналу, в якому здійснюється утворення та прискорення іонного 

потоку. Одним з перспективних шляхів вирішення даних проблем є розділення 

магнітного та електричного контурів 

прискорювача. Це простіше зробити у 

циліндричній геометрії створення 

конвергуючого іонного пучка. Саме такий 

принцип реалізовано в оригінальному 

прискорювачі з замкненим дрейфом 

електронів та відкритими стінками (рис.1). 

Новизною запропонованого методу є  

використання віртуального паралельного 

поверхні аноду катода завдяки принципу 

еквіпотенціалізації магнітних силових 

ліній, що дозволяє максимально уникнути 

розпилення поверхні катода та зберегти 

динаміку прискорених іонів. Формування 

власне тягового пучка має відбуватися 

завдяки розгону іонів накопиченим 

додатним об’ємним зарядом.  

Як робочий газ був застосований 

аргон. Цей газ добре зарекомендував себе  

під час довгострокових місій (наприклад, у 

плазмовому двигуні VASIMR) [2] . Також 

він досить дешевий порівняно з іншими  

інертними газами, що підвищує еконо-

мічну ефективність двигуна. 

Рисунок 1. Деталізована схема 

циліндричного прискорювача. 1 - 

циліндричний охолоджуваний 

анод, 2 – катодна система, 3 – маг-

нітна система, 4 — порожнина 

охолодження анода, 5 - постійні 

магніти, 6 – магнітопровід, 7 - 

кварцовий ізолятор. 
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Результатом роботи є створення двовимірної гібридної теоретичної моделі 

прискорювача, для якої було використано кінетичне наближення для опису 

динаміки іонів та гідродинамічне - для електронів. Виконане моделювання 

показало, що в режимі високого струму іони рухаються до центру системи і, 

збігаючись на вісь системи, створюють там додатний просторовий заряд, а 

потім осцилюють по радіусу та розходяться вздовж осі в обидві сторони [3].  

Експериментально визначено функції розподілу іонів за енергіями за 

допомогою 4-електродного електростатичного аналізатора методом затри-

муючого потенціалу. Півширина отриманих енергетичних функцій розподілу 

знаходиться на рівні 10% середньої енергії, що говорить про ефективність 

передачі енергії електричного поля власного просторового заряду іонам. За 

рахунок цієї енергії вихідний потік іонів може створювати силу тяги, придатну 

для використання у малогабаритному космічному двигуні.  

Дане дослідження показує можливість формування прискорених 

квазінейтральних іонних пучків завдяки власному динамічному об’ємному 

заряду, що дозволить створення на основі цього ефекту компактних та надійних 

електрореактивних холлівських двигунів малої тяги.  

 

Ця робота була частково виконана за підтримки наукового проекту 

Національної академії наук України ПЛ-19-32. 

 
[1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%

BA_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%

D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%

BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83  

[2] Jared P. Squire, Franklin R. Chang-Díaz, Tim W. Glover, Mark D. Carter, Leonard D. 

Cassady, William J. Chancery, Verlin T. Jacobson, Greg E. McCaskill, Chris S. Olsen, 

Edgar A. Bering, Michael S. Brukardt,  Ben W. Longmier, VASIMR Performance 

Measurements at Powers Exceeding 50 kW and Lunar Robotic Mission Applications, 

International Interdisciplinary Symposium on Gaseous and Liquid Plasmas 

Akiu/Sendai, Japan, September 5-6, 2008. 

[3] I. Litovko, A. Goncharov, A. Dobrovolsky, I. Najko, L. Najko, Hybrid model of the 

plasma accelerator with open walls and closed electron drift, PAST, 2018. – Т. 118.–

№ 6. P. 127-129. 
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За умов щоденного забруднення довкілля запровадження комплексних 

систем «зеленої енергетики» є необхідністю. Система з паливних комірок та 

електролізера є найефективнішою заміною традиційних акумуляторів, оскільки 

при виробництві останніх та при перезарядженні їх від існуючих мереж викиди 

CO2 у повітря є більшими, ніж при використанні нових дизельних генераторів, 

що ставить під сумнів саму думку про екологічно чисті пристрої при 

використанні таких батарей акумуляторів [1]. 

На відміну від акумуляторних батарей, паливні комірки відносять до 

хімічних джерел струму. Вони здійснюють пряме перетворення хімічної енергії 

палива в електричну, оминаючи малоефективні і шкідливі процеси горіння, які 

відбуваються з великими втратами. Цей електрохімічний пристрій в результаті 

високоефективного “холодного” горіння палива безпосередньо виробляє 

електроенергію. За словами біохіміків, біологічний воднево-кисневий паливний 

елемент “вмонтований” у кожну живу клітину. 

Система з паливної комірки та електролізера є реверсною паливною 

системою [2]. Вона, разом з сонячною, вітровою та гідроенергетикою, 

становлять повний цикл виробництва чистої енергії. І у порівнянні з 

акумуляторною батареєю є стабільнішою. Паливно-комірчана реверсна система 

працює, доки поступає паливо, а продуктом використання палива і окиснювача 

(водень і кисень) є вода. Поєднання паливної системи і електролізера в одному 

пристрої створює реверсну паливну комірку.  

В системах перетворення енергії вага та ефективність відіграють важливу 

роль, а кількість каталізатора в паливних комірках для перетворення палива 

загалом може бути критичним параметром. Реверсна комірка задовольняє 

більшість з названих параметрів. 

Основним напрямом дослідження систем паливних комірок є ефективність 

та кількість каталізатора в ній, а також провідність електроліту (протонна або 

іонна, в залежності від типу паливної комірки). Для протон-провідної паливної 

комірки з полімерним електролітом платиновий каталізатор вважається 

модельним. Рідкість цього елемента є критичним параметром широкого 

застосування цих технологій у масовому виробництві. Тому створення нових 

типів безплатинових каталізаторів є чи не основною темою розвитку цієї 

технології. 

Нами запропоновано модель реверсної паливної комірки з полімерним 

електролітом, схема якої показана на рис. 1. На відміну від існуючих систем 

каталізатори платина та ірідіум рознесені проміжним шаром з карбіду титана.  
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Рисунок 1. Модельне зображення реверсної паливної комірки з полімерним 

електролітом. 

 
[1]. Є.М. Бродніковський, М.М. Бричевський, О.Д. Васильєв та ін. Керамічна 

паливна комірка на металокерамічній основі. Фундаментальні проблеми водневої 

енергетики / за ред. В.Д. Походенка, В.В. Скорохода, Ю.М. Солоніна. – К: КІМ, 

(2010) С. 425-447. 

[2]. V.N.Nguyent, L.Blum /Compendium of Hydrogen Energy, Volume 3 Hydrogen 

Energy Conversion, Woodhead Publishing Series in Energy (2016)  
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Отримання енергії за допомогою паливних комірок являє собою новий 

напрямок енергетики, котрий вже достатньо широко використовується. 

Паливна комірка - це гальванічний елемент, що перетворює хімічну енергію 

палива та окислювача в електричну та теплову енергію. Основною перевагою 

конструкції є повна відсутність рухомих частин, тому вона є надійною і менше 

зношується у порівнянні з генератором. Паливна комірка відноситься до 

електрохімічних пристроїв, в яких при поєднанні водню з киснем повітря 

виробляється електрична та теплова енергії. Ця складна система в залежності 

від типу та за оптимальних умов може давати від 0,2 до 2Вт/cм
2
 потужності. Як 

один із видів сучасної зеленої енергетики, така система може виступати 

альтернативою збереження отриманої енергії замість акумуляторів. 

У даному дослідженні на прикладі помилок різних виробників електронних 

пристроїв було досліджено важливість електричних стандартів при відборі 

енергії з паливної комірки. 

Для тестового було використано протон-обмінний паливний елемент з 

використанням водню та кисню в як паливо. Стандартний електрод (анод або 

катод) паливного елементу складається з графітового пористого папіру, 

гідрофобного шару та каталітинного шару. Вміст каталізатора (платини) в 

комерціїних електродах з високою потужністю варіюється в межах 200-

400 мкг/см
2
. 

Для тестів з ефективності електроніки було обрано тонкоплівкові 

електроди, одержані методом магнетронного напилення з вмістом платини 

лише 1мкг/см
2
. Метод магнетронного розпилення був обраний завдяки 

можливості завантаження платини від 0,1 мкг/см
2
. А досліджувані 

тонкоплівкові електроди, одержані методом магнетронного напилення, 

показали стабільність в тривалих тестах (понад 900 годин) [1, 2].  

Тести проводились за допомогою потенціостата (П) та навантаження (Н). 

Результати представлені на рис. 1. Було виявлено залежність деградації 

каталізатора із струмами втрати і як наслідок зниження або втрата ефективності 

паливної комірки. На системі П1 з показником втрати потужності у 30,7% 

протягом 4-х годин для тонкоплівкового каталізатора було перевірено 
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комерційний електрод з вмістом платини 400 мкг/см
2
. Втрата потужності 

склала 11,2% протягом 450 годин.  
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Рисунок 1. Залежність втрати потужності паливної комірки протягом 4-х годин 

роботи в залежності від системи відбору енергії. П – потенціостат,  

Н – навантаження. 

 

Таким чином, при розробці електронних пристроїв відбору енергії із 

застосуванням паливних комірок важливо не перевищувати значення струму 

порядку декількох мікроампер. Тонкоплівкові електроди з малим вмістом 

каталізатора можуть використовуватись для швидкої перевірки системи.  

 
[1]. A. Ostroverkh et al., Optimization ofionomer-freeultra-low loading  Pt 

catalystforanode/cathode of PEMFC with magnetron sputtering, International Journal of 

Hydrogen Energy, (2019) https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.12.206 

[2]. A. Ostroverkh, M. Dubau, V. Johanek, M. Vaclavu, B. Smıd, K. Veltruska, 

Y. Ostroverkh, R. Fiala, V. Matolin. Efficient Pt-C MEA for PEMFC with Low Platinum 

Content Prepared by Magnetron Sputtering,  Fuel Cells (2018) , Issue 1, 51-56. 
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The presentation is a research of porous catalyst with low Platinum content for 

proton exchange membrane fuel cell (PEMFC). Active catalyst was developed by a 

magnetron sputtering method of co-sputtering platinum and carbon on gas diffusion 

electrode with micro porous layer. With a mass-spectrometric technique were 

analyzed corrosion characteristics in a range 0-2.5V. PEMFC with a total platinum 

loading 17,4 and 34,8 µg/cm
2
 in durability tests 250 hours and 2000 hours 

respectively showed the stable catalytic activity. 

 

Воднева паливна комірка є електрохімічним пристроєм, який, поєднуючи 

водень з киснем повітря, виробляє електрику, тепло, воду і гази – оксиди 

речовин, сполучених з воднем тощо. Перетворення газів в електрику 

відбувається в комірці без спалювання. Основним бар’єром застосування 

протон-обмінних паливних елементів є дорогий каталізатор платина. Останні 

розробки вказують на досягнення в 150 мкг/см
2
 платини, що є все одно вище за 

мету в 125 мкг/см
2
 (2017, Департамент енергетики США). При зменшенні 

вмісту каталізатора однією з головних характеристик виявляється розмір 

частинок платини, що є ключовим фактором каталітичної активності матеріалу. 

Ступінь дисперсії активного компонента каталізатора збільшується таким 

чином, що атоми фракції виявляються на поверхні і стають доступними для 

електрохімічної реакції.  

Завданням цього дослідження є отримання високодисперсної платини як 

стабільного каталізатора. Композит з одночасного напилення магнетронним 

розпиленням платини та вуглецю дозволяє отримати пористий каталізатор з 

малим вмістом платини (рис. 1). Метод магнетронного розпилення був обраний 

завдяки можливості завантаження платини від 0,1 мкг/см
2
. 

Отриманий каталізатор за допомогою масс-спектрометричних досліджень 

[1] було перевірено в діапазоні напруги від 0 до 2.5 В на предмет корозії. Не 

було виявлено піку оксиду вуглецю (CO2), що відповідає корозії (деградації) 

вуглецю при таких потенціалах. У діапазоні більше 1.5 В було виявлено процес 

електролізу. 

Зразки із загальним вмістом платини 17,4 та 34,8 мкг/см
2
 були перевірені в 

тестах на тривалість у 250 годин [2] та 2000 годин відповідно. Цей тип 

каталізатора показав стабільну каталітичну активність. 
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Рисунок 1. Зображення пористого платино-вуглецевого каталізатора, отриманого 

за допомогою трансмісійного електронного мікроскопа. Зображено еквівалент 

плівки в 75 нм та 25 нм відповідно при магнетронному напиленні на вуглецевий 

пористий електрод з мікропористим шаром. 
  

Таким чином, представлені результати свідчать про високу 

перспективність методу одночасного магнетронного напилення платини та 

вуглецю, який дозволяє отримати пористий каталізатор з малим вмістом 

платини 
 

[1] Johanek V, Ostroverkh A, Fiala R, Rednyk A, Matolin V. Mass Spectrometry of 

Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells. J Anal Methods Chem. (2016;2016):Art. # 

6097285. 

[2] A. Ostroverkh, M. Dubau, V. Johanek, M. Vaclavu, B. Smıd, K. Veltruska, 

Y. Ostroverkh, R. Fiala, V. Matolin. Efficient Pt-C MEA for PEMFC with Low Platinum 

Content Prepared by Magnetron Sputtering,  Fuel Cells (2018) , Issue 1, 51-56. 
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Дослідження високовольтних імпульсних розрядів наносекундної 

тривалості між мідними електродами показали, що одночасно з 

ультрафіолетовим випромінюванням він є джерелом потоку наноструктур 

оксиду міді, нанесених на скляну підкладку [1]. Тому розробка нових методів 

напилення наночастинок в плазмі інертного газу представляє значний інтерес 

для застосувань у мікробіології, медицині та сільському господарстві.  

Метою даної роботи було дослідження характеристики наносекундного 

розряду в сумішах гелію  з малою домішкою парів міді. 

Система мідних електродів, між якими запалювався сильнострумовий 

наносекундний розряд, була встановлена в герметичну розрядну комірку, 

виготовлену з діелектричної труби діаметром 120 мм і довжиною 150 мм.  

 
Рисунок 1. 3D модель комірки, в якій запалювався розряд. 

 

Форвакуумним насосом проводилась відкачка повітря з комірки. 

Залишковий тиск повітря в комірці міг складати 5-10 Па. Наступним етапом 

було контрольоване напускання гелію в комірку. Після напускання гелію тиск в 

комірці складав 101325 Па.  

Досліджено характеристики розряду між електродами з міді. 

Характеристики подібного розряду між мідними електродами наведені в [2]. 

Віддаль між мідними електродами складала 1 мм, що приводило до 

перенапруження розрядного проміжку. В сильному і неоднорідному 
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електричному полі відбуваються мікровибухи неоднорідностей на поверхні 

електродів, що приводить до внесення парів міді в розрядний проміжок. 

 
 

Рисунок 2. Спектр випромінювання наносекундного розряду в сумішах гелію 

(p =101325 Па) з малою домішкою парів міді. 

 

Спектр плазми парів міді має інтенсивні лінії іонів міді в діапазоні від 200 

до 230 нм. А також атомарні лінії міді в області 324-327 нм, що слідують після 

атомарної лінії гелію (He I - 318,75 нм).  

Система живлення розряду та реєстрації його характеристик описана в 

статті [3]. Просторові характеристики розряду були близькими до відповідних 

характеристик такого розряду між електродами з цинку або міді [3]. 

 
[1] Shuiabov, Alexander, et al. "Synthesis of nanostructured transition metal oxides by a 

nanosecond discharge in air with assistance of the deposition process by plasma UV-

radiation." Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 9.3 (2018): 

035016. 

[2] Шуаибов, А.К., et al. "Характеристики сильноточного импульсного разряда в 

воздухе с эктонным механизмом инжекции паров меди в разрядный промежуток." 

Электронная обработка материалов 54.1 (2018). 

[3] Миня О.Й., et al. "Оптичні характеристики наносекундного розряду на суміші 

повітря з парами цинку". Науковий вісник Ужгородського університету. Серія 

Фізика 39 (2016): 93-99. 
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Природний радіаційний фон формується з космічного випромінювання, 

космогенних радіонуклідів, радіоактивних елементів земної кори, будівельних 

матеріалів, води, повітря, продуктів харчування, а також радіоактивних 

елементів, які входять до складу живих організмів. У загальній дозі 

опромінення населення природними чинниками провідну роль відіграє радон та 

продукти його розпаду, які відповідають приблизно ¾ річної індивідуальної 

дози опромінення людини за рахунок природної компоненти. Вміст 
222
Rn у 

повітрі житлових будинків, особливо одноповерхових, часто перевищує рівень 

гранично допустимих концентрацій. Це відбувається внаслідок високої 

здатності до дифузії, яка дозволяє йому поширюватися через пори і тріщини у 

ґрунті, а через щілини у фундаменті будинків – надходити з підвалів у 

приміщення й за відсутності вентиляції накопичуватися в них у значних 

концентраціях. 

Оскільки радон є продуктом розпаду урану і радію, то його більше в 

місцях з підвищеною радіоактивністю ґрунту. Кількість радону в ґрунті 

відображає кількість урану в ньому і це може бути використано для прогнозу 

накопичення рівня радону в житлових приміщеннях. 

Радіаційне картографування поширення радону на Закарпатті зумовлено 

як важливістю контролю ізотопів Rn, що спричиняють основну дозу 

внутрішнього опромінення людини, так і наявністю геотермальної активності в 

регіоні. Остання свідчить, що земна кора в таких зонах є суттєво тоншою і 

ризик сейсмічної активності є суттєво вищий.  

mailto:natashasim777@gmail.com
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У даній роботі представлено результати скринінг/моніторингу 

концентрацій радону в житлових приміщеннях м. Ужгород (навчальні заклади, 

державні установи, житло) з використанням трекових детекторів типу CR-39 

(Веспрем, Угорщина). Для м. Ужгород є детальна карта розподілу ізотопів U/Th 

рядів у поверхневих шарах ґрунтів [1], що може служити для оцінки поширення 

в них 
222

Rn/
220
Rn ізотопів [2]. Детектори були розміщені в пластикових 

контейнерах і закріплені в 38 досліджуваних приміщеннях м. Ужгород. Час 

експозиції становив 90 днів. Для кожного досліджуваного об’єкта 

заповнювалися сертифікати вимірювань, в які заносилися дані експонування, 

адреса, характеристики будівлі та приміщень тощо. Інформація з сертифікатів 

заносилася до відповідних баз даних та використовувалася для створення карт 

поширення радону в м. Ужгород.  

Обговорюються результати порівняння карт поширення радону та 

радіаційного картографування розподілу ізотопів U/Th рядів у поверхневих 

шарах ґрунтів м. Ужгород, впливів виходів скальних порід на вмісти радону у 

прилеглих житлових приміщеннях. Показана потреба поєднання 

накопичувальної та експрес методик для вивчення сезонних коливань вмісту 

радону для передгірських територій Карпат.  

 
[1] Potoki I., Parlag O., Maslyuk V. et al, J. Radioanal Nucl Chem., 2015. 306, №1. Р. 

249–255. 

[2] Tucker B., Donakowski J., Hays D. Radon in Environment; Proc. WM, 2012 Conf. 

Phoenix, Arisona, USA. 2012. Р. 1–9. 
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Введение базальтовой фибры в эпоксидную смолу возможно в очень 

широком интервале концентраций вплоть до 85 мас. %, с формированием 

вязкотекущих, хорошо формуемых чёрных масс, отверждаемых обычным 

образом. Наши эксперименты показали высокую перспективность этого 

наполнителя для усиления эпокси-композита. Результаты проведенных 

исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Плотность и прочностные параметры композитов с микробазальтовой фиброй. 
 

 Плотность, 

г/см
3
 

Сжатие, 

загрузка в 

кгс 

Модуль 

упругости 

при сжатии, 

10
3
 кгс/см

2
 

Адгезия к 

стали при 

отрыве, 

кгс 

Модуль 

упругости при 

изгибе, 

10
3
 кгс/см

2
 

Н (0%) 1 450 (100%) 10,5 120 12,7 

15% 1,16 490 (109%) 11.6 170 11,7 

50% 1,3 440 (98%) 12,5 200 25 

80% 1,77  495 (110%) 12  20 
 

Из таблицы 1 видно, что введение микробазальта способно поднять 

прочность при сжатии до 10% (при погрешности измерений менее 5%). Рост 

модуля упругости становится заметен даже при небольшом наполнении (15 

мас.%), при высших наполнениях происходит дальнейшее повышение модуля. 

Характерно, что простое введение в смолу базальтового ровинга не даёт такого 

эффекта. Также наблюдается двойной рост модуля при изгибе, особенно при 50 

мас.%, что очень важно с практической точки зрения. 
 

 
А 

 
Б 

Рисунок 1. СЭМ порошка микронанобазальта и композита с 50 мас.% его. 
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Из СЭМ-изображений (рис.1А) просматривается микроструктура 

наполнителя – в частности отдельные базальтовые «микропрутики» и 

«микропеллеты». В композите однако их структура не так заметна – можно 

лишь отметить довольно равномерное распределение наполнителя (рис.1Б). 

Опыт показал, что композиты с микробазальтом фактически не боятся 

выдержки в воде, в отличие от ненаполненного полимера. После выдержки в 

течение семи суток в воде, наблюдается укрепляющее действие микробазальта, 

что выражается в росте нагрузки сжатия уже на 10-15% сравнительно с 

выдержанным в воде Н-полимером. 
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Рисунок 2. Кривые набухания композитов в смеси ацетон-этилацетат 

 

 
 

Рисунок 3. Образцы после трех дней  выдержки в смеси ацетон-этилацетат 
 

Из графиков набухания в ацетоне-этилацетате (рис. 1) видно, что нена-

полненный полимер в первые дни очень активно набухает, и спустя двое суток 

обнаруживаются признаки физической деструкции (рис. 2), вследствие чего 

набухание сменяется обратными процессами потери массы, что и видно на 

кривых для ненаполненных образцов. Наполнение 15 мас.% базальта сохраняет 

подобие кривой набухания к кривой для ненаполненных композитов (Н1 и Н2), 

сильно искажая её вид в сторону сглаживания процессов набухания и потери 

массы. 15 мас.%-й образец также деструктирует, хотя и позже - спустя 5 дней 

(рис.3). Кроме того, базальтокомпозиты имеют в 2-3 раза высшую 

огнестойкость (ненаполненный же полимер возгорается не затухая за 1-2 сек). 

Таким образом, введение базальтовой фибры в эпоксидную смолу возможно 

в очень широком интервале концентраций – до 85 мас.%, с формированием 

вязкотекучих хорошо формуемых чёрных масс, отверждаемых обычным образом. 

Отверждённые композиты имеют повышенную огнестойкость (растущую с 

ростом наполнения) и стойкость к деструктурирующим эпоксиполимер 

орграстворителям (ацетону и этилацетату).  
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Відомо, що розв’язок вільних рівнянь Максвелла, тобто електромагнітна 

хвиля на асимптотиці, містить лише поперечні компоненти векторів 

напруженостей електричного E  та магнітного H  полів. На відміну від вільних 

рівнянь Максвелла знаходження розв’язків системи рівнянь Максвелла у 

неоднорідному середовищі при наявності струмів і зарядів не є простою 

задачею. Сьогодні дослідники стверджують, див., наприклад, [1–9], що у таких 

випадках існування поздовжніх електромагнітних хвиль не суперечить канонам 

електродинаміки Максвелла. Щоб узгодити останнє твердження з очевидною 

(експеримент плюс теорія) поперечністю електромагнітного поля на 

асимптотиці у сучасній літературі робиться твердження про існування 

поздовжніх електромагнітних хвиль лише в околі струмів і зарядів, які є 

джерелами електромагнітного поля. Якщо заряд великий, наприклад, планета 

Земля у цілому, то поздовжня електромагнітна хвиля (або лише її електрична 

компонента) цілком може мати розміри, наприклад, від штату Вашингтон до 

району річки Підкамінна Тунгуска! 

Наукові дослідження проблематики поздовжніх електромагнітних хвиль 

започаткував Нікола Тесла. Щоб хоча б частково відокремити легенди про 

Н. Теслу від його фактичних досліджень, див., наприклад, [1]. Твердження 

наших днів про поздовжні електромагнітні хвилі у плазмі наведені, наприклад, 

у [2, 3], у плазмонах – у [4], в металлах і на поверхні металів – у [5], а у 

сучасних експериментах з лазерними імпульсними пучками спостерігається 

поздовжня електрична хвиля [6], і т.д. 

Актуальність застосування методів математичної фізики у цій галузі є 

очевидною. Нижче представляємо продовження започаткованих у [7–9] 

досліджень. 

Розглянемо стандартну систему рівнянь Максвелла (система одиниць 

1c  ) 

                                      
0

0 0

0

0

curl grad ,   curl 0,

div = ,   div 0,

E H E H E

E E H

      

  
                                    (1) 

у якій густини струму і заряду мають вигляд 

                                         0 0

0( ) grad ( ),   ( )= ( ).j x E x x E x                                         (2) 

Тут використано наступні позначення координат простору-часу Мінковського: 

 0M(1,3) ( ) ( ,  ( )) ;  =0,3,  1,2,3.jx x x t x x j        
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 Розв’язок системи рівнянь Максвелла (1) шукаємо методом Фурьє, тобто 

у вигляді інтегралу Фурьє. Кінцево цей розв’язок має вигляд: 

           

   

   

 

3 1 2 *1 * *2 * * *

1 2 3 1 2 33/ 2
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1 2 1 23/ 2

0 3 *
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              (3) 

У (3) використано наступні позначення: 

                                                   2,   ,kx t kx k                                                    (4) 
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                            (5) 

Довільний коефіцієнт методу Фурьє у (3) вибрано з умови нормування енергії 

електромагнітного поля: 

                                       
2 2

0 3 2 2 3 1 21
.

2 k k
P d x E H d k c c                                       (6) 

 Очевидно, що вектор напруженості електричного поля ( )E x  у (3) містить 

поздовжню компоненту, амплітуда якої 
k

 . Скалярна функція 0( )E x  у (3) має ту 

саму амплітуду 
k

  і також визначає поздовжню хвилю, напрямок 

розповсюдження якої задає хвильовий вектор 3e /k  . 

 Оскільки густини струму і заряду у (2) задаються тією самою амплітудою 

k
 , що і поздовжні електрична та скалярна хвилі у (3), то робимо висновок, що 

електрична компонента ( )E x  та скалярна хвиля 0( )E x  існують у околі струмів і 

зарядів (2), які їх породжують. Таким чином, якісну гіпотезу багатьох авторів, 

див., наприклад, [1–6], що поздовжня електрична хвиля існує у околі зарядів і 

струмів, які її породжують, тут доведено строго математично. 

 Представлений результат має безпосереднє відношення до фізичної 

інтерпретації експериментів [1–6] і використаних там фізичних моделей. 
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Ідея створення гамма-лазера відома давно. Ще в 1926 році 

А. Еддінгтоном було відмічено, що розпад радію є спонтанним, якщо атом 

радію ізольована система. Але цей розпад можна стимулювати полем гамма-

випромінювання тієї ж частоти, яку мають випущені при розпаді гамма-промені 

[1]. В.Л. Гінзбург в 1971 році відніс створення гамма-лазера до одних з 

найважливіших і принципових фізичних проблем, які чекають “прориву” [2]. 

Ідеєю гамма-лазера цікавився Р.В. Хохлов [3], а один із його співробітників, 

Р.Н. Кузьмін, разом з В.І. Висоцьким видали  першу монографію з проблеми 

створення гамма-лазера [4]. Ще раніше Л.А. Рівлін запатентував ідею створення 

гамма-лазера на переходах між ядерними рівнями, в гамма-діапазоні [5]. Перші 

спроби створення такого лазера базувалися на ідеї використання 

метастабільних ядер при умовах ефекту Мессбауера [6, 7]. На сьогодні 

вважається, що технічні труднощі створення ядерного гамма-лазера із 

застосуванням цього ефекту подолати неможливо. 

Сучасний підхід в реалізації гамма-лазера на ядерних переходах полягає у 

відмові від мессбауерівських схем і пошуку альтернативних підходів, в основі 

яких лежить надглибоке лазерне охолодження атомів, реалізація оптичного 

підсилення без наявності інверсної заселеності, прояв бозе-ейнштейнівської 

конденсації атомів, розвиток методів оптичної спектроскопії в середині 

доплерівської лінії, побудова двоквантового оптичного лазера [8]. Зараз 

беруться до уваги дві альтернативні концепції можливої реалізації ядерного 

гамма-лазера: з конденсованим середовищем малої протяжності (наприклад, 

n2=10
18

 cм
-3

 і L=1 см) і з розрідженим середовищем більшої протяжності 

(наприклад n2=10
15

 cм
-3

 і L=10
3
 см) [9]. 

В роботах [10, 11] висвітлена концепція отримання стимульованого 

гамма-випромінювання в охолоджених ансамблях вільних ядер з прихованою 

інверсією, головним елементом якої є гальмування доплерівського розширення 

гамма-лінії в сильно охолоджених ансамблях вільних ядер. 

Можливим варіантом отримання стимульованого гамма-випромінювання 

є безінверсна реалізація, за аналогією безінверсного підсилення в оптичному 

діапазоні [12], яке базується на атомній когерентності та інтерференції в 

атомних системах, в яких присутній дублет одного з рівнів лазерного переходу. 

Найпростішим прикладом такого переходу є трирівнева Λ-схема з розщеп-

ленням нижнього рівня [12-14]. 
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Перспективною є гіпотеза отримання підсилення в робочому середовищі 

ядерного гамма-лазера, яке утворюється бозе-ейнштейнівським конденсатом 

[15]. Правда, квантова когерентність не є абсолютною, а саме це визначає в 

рамках прийнятої гіпотези мінімально можливе значення неоднорідного 

розширення гамма-ліній ядер. В роботах [16, 17] відмічено, що при глибокому 

охолодженні за допомогою оптичних лазерів конденсат Бозе-Ейнштейна можна 

розглядати як мегаатом, в якому відмінності в станах окремих атомів завдяки 

їх взаємній квантовій когерентності є мінімальними. 

Особливу увагу приділяють довгоживучим метастабільним ізомерним 

станам ядер, в яких дуже мала природна радіаційна ширина переходів. Цей 

факт вносить певні особливості в перехідний процес стимульованого 

випромінювання [18, 19]. Часова залежність перерізу перехідного процесу 

визначається кінетикою перерізу переходу σ(t) і асимптотичним характером 

становлення спектра діючою електромагнітною хвилею, що змінюється від 

нескінченної ширини і нульової амплітуди при t=0, до кінцевого стаціонарного 

значення на асимптотиці. 

І все ж, основне внутрішнє протиріччя на шляху створення ядерного 

гамма-лазера залишається невирішеним. З одного боку існує необхідність 

отримання критичної концентрації діючих збуджених ядер для досягнення 

потрібного квантового підсилення. А з іншого боку - необхідне звуження лінії 

гамма-випромінювання до її природної радіаційної ширини для отримання 

максимального перерізу стимульованого випромінювання. 
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 Останнім часом в засобах масової інформації, як відмічено ще в [1], 

неодноразово повідомлялось про плани ряду країн розпочати розробку так 

званої ”ізомерної” бомби на основі ізомера 
178

Hf
m2
. Мова йде про створення 

нового виду ядерної зброї, яка не підпадає під дію існуючих договорів про 

нерозповсюдження. Причиною цього стали сенсаційні результати з 

індукованого розпаду довгоживучого ізомерного стану (16+, E=2.446 МеВ, 31 

рік) ядра гафнію 
178

Hf
m2

,
 
яких досягла група Карла Коллінса [2-4]. Згаданий 

вчений (Carl B. Collins) є директором Центру квантової електроніки при 

Техаському університеті в Далласі (Center for Quantum Electronics, University of 

Texas at Dallas). Вищевказаний ізомерний стан є можливим кандидатом в якості 

робочого тіла для реалізації ядерного гамма-лазера в тому числі, а не тільки 

некерованого вибуху. 

 Для ”гафнієвої” бомби енергія на одне ядро – енергія ізомерного стану 

Е=2,446 МеВ, що означає 1,3 ГДж на 1 грам речовини. Як вказано в [1], на 

думку експертів Пентагону, «such extraordinary energy density has the potential to 

revolutionize all aspects of warfare» [5]. Питання залишається відкритим, як 

забезпечити керований розпад ізомера 
178

Hf
m2
. Простий спосіб прискорити 

розпад ізомерного стану був знайдений в роботах групи Коллінса [2-4]. 

Аналізуючи умови цих експериментів, можна бути впевненим, що ці процеси 

мають електромагнітну природу, але ефекти, пов’язані з сильними 

електромагнітними полями відсутні, оскільки падаюче випромінювання 

некогерентне і недостатньо інтенсивне. Це означає, що ці процеси можуть 

відбуватися через переходи типу Е1, Е2. Авторами робіт [6-12] було 

запропоновано розраховувати імовірності таких переходів на основі моделі 

Нільссона [13]. Зокрема, гамільтоніан взаємодії вибирається у вигляді суми: 
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Деталі див. у [11, 12]. Використовуючи дану модель, розраховуємо відповідні 

імовірності переходів. 
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Новий тип електростатичних електронних спектрометрів – спіратрон - 

був розроблений і виготовлений у відділі квантової та плазмової електроніки 

ІЕФ НАН України. З моменту створення прототипу [1] спіратрон зазнав ряд 

модифікацій, що суттєво покращили його технічні характеристики. Тривалі 

експериментальні дослідження дозволили підібрати оптимальні розміри та 

співвідношення радіусів циліндрів і відстані між електродами. Головною 

конструктивною особливістю спектрометра є те, що електрони після взаємодії з 

досліджуваною речовиною вводяться в аналізатор під кутом 45°. На Рис. 1 

показано схему спіратрона у поздовжньому перерізі та траєкторію руху 

електронів, що має вид гвинтової лінії. Пролітаючи між коаксіальними 

циліндрами, електронний пучок зміщується на кут 255° відносно точки входу в 

аналізатор і реєструється колектором. 

 

  
Рисунок 1. Схема спіратрона у 

поздовжньому перерізі 

Рисунок 2. Енергетичний розподіл 

електронів при сталій енергії первинних 

електронів (Е0 = 6 еВ) і різних значеннях 

енергії пропускання аналізатора: а) Е=7 еВ; 

б) Е=10 еВ; в) Е=12 еВ; г) Е=14 еВ. 

 

Для встановлення оптимальних технічних характеристик спектрометра 

було проведено ряд вимірів спектрів розсіювання низькоенергетичних 
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електронів на парах атомарного кадмію, електронна структура якого добре 

вивчена. Цим обумовлений вибір кадмію як еталона для досліджень.  

Як видно з рис. 2, основні характеристики спектрометра (струм 

первинних електронів, монохроматичність електронного пучка, пропускання) 

залишаються сталими у всьому досліджуваному інтервалі енергій (0-30 еВ) при 

синхронізованих потенціалах на електродах спектрометра. 

Струм електронів через комірку досягав 12 нА. Повна ширина на 

напіввисоті максимуму (FWHM) розподілу енергії електронів пучка рівна 

0,3 еВ. 

Одержані нами спектри втрат електронів, розсіяних на атомах кадмію, 

(рис. 3) підтверджують можливість застосування спіратрона для дослідження 

електронної структури інших атомів і молекул, оскільки виявлені піки у 

спектрах чітко відповідають відомим електронним станам атома кадмію [2]. 
 

  
Рисунок 3. Спектри енергетичних втрат електронів розсіяних на атомах кадмію при 

різних значеннях енергії електронів: а) E0=8 еВ; б) Е0=10 еВ. 
 

 

[1] Р. О. Ортіков, Т. Ю. Попик. Електростатичний електронний спектрометр для 

дослідження електронних спектрів парів молекул. Тези доповідей міжнародної 

конференції молодих учених і аспірантів ІЕФ-2015. Ужгород, 2015.  

[2] М. А.Ельяшевич, Атомная и молекулярная спектроскопия. Изд. 2-е – М., 

Эдиториал УРСС, 2001. – 896 с. 
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О.О. Усатова, О.О. Стрельнікова  
 

Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного  

НАН України, Харків 
 

e-mail: usatova.olia@gmail.com  

 

 Динамічні задачі займають значне місце в дослідженнях механіки 

деформованого твердого тіла, що обумовлено запитами і потребами сучасної 

техніки [1, 4]. Процеси навантаження і деформування тіл взаємопов'язані 

протягом всього періоду взаємодії. Цим пояснюється складність 

нестаціонарних задач поведінки конструкцій під дією періодичного або 

імпульсного навантаження. Дослідження показали, що тонкостінні металеві, 

або з різних композитних матеріалів [5, 6], або так звані "м'які" оболонки 

(надувні, затоплені струменя [7, 8]) при падінні на них пружних хвиль 

акустичного діапазону активно впливають на потоки суцільного середовища. 

Разом з тим у більшості прикладних задач ці акустичні сигнали генеруються 

потоками газу або рідини всередині або зовні оболонки. Часто задачі про 

вимушені осесиметричні коливання циліндричних оболонок, що знаходяться 

під дією акустичного поля тисків, вирішуються методом Фур'є [6, 8]. 

Необхідність вивчення частот та форм вільних коливань пояснюється тим, що в 

теперішній час у зв’язку з розвитком техніки постійно підвищуються 

потужності і швидкості машин і механізмів, які піддаються динамічним 

навантаженням або діють на конструкції, в яких вони встановлені. За 

характером дії динамічні навантаження відрізняються великою 

різноманітністю, в результаті чого їх наслідки можуть бути різними залежно від 

місця прикладання і закону зміни навантаження. Дослідження коливань 

теоретичним способом мають складності у створенні математичної моделі та у 

самому розв’язку складної системи диференціальних рівнянь.  

Найпоширенішим серед усіх чисельних методів, який дозволяє 

вирішувати складні задачі, є метод скінченних елементів та метод граничних 

елементів. Аналіз подібності систем та їх модифікація, ефективність реалізації - 

це основні напрямки, в яких відбувається розвиток цих методів. Виникає 

питання, який з цих методів найбільш ефективний. Тому поєднання методу 

скінченних елементів та методу граничних елементів, дає змогу врахувати всі 

різноманітні варіанти отриманих результатів, порівняти їх складну геометрію 

граничних умов.  

Проблеми міцності, визначення динамічних характеристик та ресурсу 

обладнання призводять до необхідності вирішення задач математичної фізики 

та механіки суцільного середовища у зв’язаному формулюванні. Потрібно 

визначити необхідні міцнісні характеристики у припущенні, що рідина та 

mailto:usatova.olia@gmail.com
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конструкція знаходяться у стані взаємодії, тобто треба розв’язувати крайові 

задачі для різних суцільних середовищ з урахуванням умов взаємодії на 

спільних поверхнях. Такі задачі є складними з точки зору математичних 

формулювань, методів наближеного розв’язання та валідації отриманих 

результатів. Розглянемо процеси коливання пружних оболонок обертання, 

частково заповнених рідиною. Припускається, що рідина є ідеальною та 

нестисливою, а її рух є безвихровим. У цих умовах існує потенціал швидкостей 

рідини. Для його обчислення із застосуванням методів теорії потенціалу та 

другої тотожності Гріна можна отримати систему сингулярних інтегральних 

рівнянь. Вважається, що форми коливань заповненої оболонки можна 

зобразити у вигляді ряду за формами коливань незаповненої оболонки. Для 

визначення цих базисних функцій застосовують одновимірний метод 

скінченних елементів. Форми коливань оболонки складають три системи 

базисних функцій. Для того, щоб знайти базисні функції першої та другої 

систем, використаємо змішані крайові задачі для рівняння Лапласа [2, 3]. 

 
[1] Ю.М. Дудзинский. Вынужденные колебания осесимметричной затопленной 

струйной оболочки / Ю.М. Дудзинский, В.Г. Попов // Прикл. мех. – 2005. – 41, № 4. 

– С. 60–65. 
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двустороннем взаимодействии с потоком движущейся жидкости/ К.В.Аврамов, 

Е.А. Стрельникова // Прикладная механика. - 2014.  т. 50, №3. - С. 86-93.  
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Загальна форма і структура енергетичних залежностей ефективних 

перерізів збудження атомного стану (або т.зв. функція збудження стану) дають 

унікальну інформацію як про його тип (для атомів лужноземельних металів це 

сінглети і триплети), так і про всю сукупність процесів, що беруть участь у його 

формуванні. Використання в дослідженнях моноенергетичного електронного 

пучка надає унікальну можливість виявити і дослідити резонансні процеси, які 

проявляють себе лише у вузькому припороговому діапазоні енергій зіткнень.  

В даній роботі вперше експериментально одержані функції електронного 

збудження атомних автоіонізаційних станів (АІС) 5p
5
5d6s

2
 в атомі барію в 

діапазоні енергій зіткнень від порогів збудження до 600 еВ. Дослідження 

проведено шляхом прецизійного вивчення динаміки збудження ліній у спектрах 

ежектованих електронів, виміряних для різних значень енергій зіткнень під 

кутом спостереження 54.7° і енергетичній роздільній здатності 0.06 еВ. 

Інтенсивність первинного електронного пучка складала ≈0.1 мкА при його 

моноенергетичності не гірше 0.2 еВ. Основні вузли і параметри  електронного 

спектрометра детально були описані раніше  [1]. Слід зазначити, що висока робоча 

температура джерела атомного пучка барію (Т~600°С) призводила до інтенсивного 

газовиділення з поверхонь камери зіткнень та елементів електронно-оптичних лінз. 

Тому, для забезпечення стабільності експериментальних умов, вакуумна система 

спектрометра була доповнена турбомолекулярним насосом. Це дозволило 

провести весь цикл довготривалих вимірів спектрів ежектованих електронів 

при тиску залишкових газів не гірше 1·10
-6
 Тор.  

Функції збудження АІС одержувались як енергетичні залежності 

інтенсивностей ліній, нормованих на струм первинного електронного пучка. У 

випадку, коли певний АІС має два і більше каналів розпаду, для визначення функції 

збудження використовувалася сума інтенсивностей усіх ліній, що відображають ці 

канали розпаду. Для одержання абсолютного значення перерізу відносна 

експериментальна шкала нормувалась на теоретичне значення перерізу збудження 

рівня 5p
5
5d6s

2
 

3
D1 при енергії 600 еВ [2]. Абсолютні значення перерізів 

збудження для інших рівнів визначались за співвідношенням інтенсивностей 

відповідних ліній і лінії, що відповідає розпаду рівня 
3
D1.  

Згідно спектроскопічної класифікації станів 5p
5
n1l1n2l2n3l3 [2], електронна 

конфігурація 5p
5
5d6s

2
 є найнижчою за енергією збудження. З одинадцяти рівнів 

цієї конфігурації, розпад яких спостерігається в спектрах ежектованих 

електронів, функції збудження одержані для двох дипольно-дозволених рівнів 
3
P1 та 

3
D1, а також для трьох дипольно-заборонених рівнів 

3
P0, 

3
F4 і 

1
F3. Ці дані 
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представлені на рисунках 1 і 2, відповідно. 

На вставках показані ділянки функцій 

збудження в енергетичному діапазоні від 

порогу до 25 еВ. Як видно, для всіх функцій 

характерним є наявність інтенсивних 

припорогових максимумів зі структурою у 

вигляді вузьких резонансів а-h. Аналогічна 

поведінка  функцій збудження АІС з інших 

конфігурацій [3] дозволяє зробити загальний 

висновок про домінуючий резонансний 

характер електронного збудження 5р
6
 

оболонки в атомі барію. Наявність «тонкої» 

структури а-h говорить про ефективне 

утворення автовідривних станів негативного 

іона барію. Аналіз енергетичної структури 

рівнів у сусідньому з барієм атомі лантану 

(Z=57) [4] і його негативному іоні [5] 

дозволяє припустити, що такі стани можуть 

належати конфігураціям 5p
5
5d

2
6s

2
 і 5p

5
5d6s

2
6p.  

         При енергіях зіткнень вище 40 еВ, 

функції збудження усіх рівнів виявляють 

зростання ефективності збудження з 

максимумом в області 100 еВ. Для 

триплетних рівнів це пов’язано з ефектом 

змішування з синглетними рівнями [6]. 

Вплив цього ефекту особливо виразно 

проявляється для рівня 
3
D1 (рис. 1), який, 

згідно з розрахунками [2], має суттєвий 

домішок синглетного рівня 
1
Р1 з тієї  ж 

конфігурації. 
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Рисунок 1. Функції електронного збу-

дження дипольно-дозволених АІС в конфі-

гурації  5p
5
5d6s

2
 атома барію. 

 
Рисунок 2. Функції електронного збу-

дження дипольно-заборонених АІС в 

конфігурації 5p
5
5d6s

2 
атома барію. 

 

 

 

http://staks.iop.org/JPhysB/38/1081
https://physics.nist.gov/asd%20%5b2019
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 Low-energy electrons are produced due to the interaction of X/ϒ rays with 

organic molecules. These low-energy electrons cause damage of biomolecules, 

including amino acids, e.g. leucine, isoleucine [1]. L-leucine and L-isoleucine are 

important for muscle development and repair. However, data about L-leucine and L-

isoleucine fragmentation are scare. Most biophysical processes (amino acids 

fragmentation, too) occur in water. Information on fragmentation of amino acids in 

water is insuficient, though it is relevant to the analysis of processes in living 

organisms. The goal of research is to determine the appearance energies, and 

fragment production reactions in vacuum and water. We used density functional 

theory (DFT) B3LYP method and cc-pVTZ basis set as it is implemented in Gaussian 

03 Rev D.01/Gaussian 09 Rev D.0 program. PCM method is applied to evaluate the 

presence of water. Positively charged fragments for reseach were selected on the 

basis of the experimental data of mass spectrometry published. At L-leucine case, we 

determined that cation with masses 86 a.m.u., 44 a.m.u., and 30 a.m.u.- are C5H12N
+
, 

C2H6N
+ 

and CH4N
+
, respectively. The energy of the appearance of these fragments 

produce from L-leucine is presented in Table 1. In L-isoleucine case, we determined 

that cation with mass 86 a.m.u., 75 a.m.u. and 30 a.m.u. are C5H12N
+
, C2H5NO2

+ 
and 

CH4N
+
, respectively. The energy of the appearance of these fragments produce from 

L-isoleucine is presented in Table 2. 
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Table 1 

 Calculated appearance energies (in eV) of fragments formed from the investigated  

L-leucine in vacuum and with the influence of water included 

 

Fragment  Energy of appearance, eV 

Calculated without water influence Calculated with water 

influence 

C5H12N
+  8.94 9.41 

C2H6N
+ 10.16 10.74 

CH4N
+ 10.79 11.35 

  

Table 2  

Calculated appearance energies (in eV) of fragments formed from the investigated  L-

isoleucine in vacuum and with the influence of water included 
 

Fragment  Energy of appearance, eV 

Calculated without water influence Calculated with water 

influence 

C5H12N
+  8.85 9.76 

C2H5NO2
+
  9.48 10.32 

CH4N
+ 10.73 11.29 

 

  Our results indicate that the C5H12N
+  

fragment produced during both L-leucine 

and L-isoleucine fragmentation is the most probable. We determined that more 

energy is needed for the formation of the same fragments in water. 
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Експериментально встановлено, що непружні зіткнення атомних і 

молекулярних частинок, особливо багатоелектронних, супроводжуються 

низкою елементарних процесів зміни їх зарядових та електронних станів. 

Найпростішими, добре вивченими прикладами є одноелектронні іон-атомні 

(молекулярні) процеси (перезарядка та іонізація), в яких змінює свій стан лише 

один електрон. Зазначимо, що у різних областях відносної швидкості важких 

частинок домінуючим є той чи інший елементарний процес. Так, при повільних 

швидкостях зіткнення 2/1

0Z   ( 0 – характерна швидкість валентного 

електрона в основному стані налітаючого іона ZB ) домінуючими є процеси 

одноелектронного захоплення, а процеси іонізації менш ймовірні [1]. У області 

швидкостей 2/1

0~ Z  імовірності реакцій перезарядки та іонізації зрівнюються, 

тоді як при високих швидкостях 2/1

0Z   домінуючим стає процес іонізації, а 

перезарядка є малоймовірною. Однак при теплових енергіях зіткнення 

настільки ж, а часто і більш ймовірними, ніж одноелектронні, виявляються 

двоелектронні процеси, наприклад: двоелектронна перезарядка та перезарядка з 

одночасним збудженням чи іонізацією.  

Характерна особливість вказаних елементарних процесів з 

перерозподілом полягає в тому, що електронні переходи між початковим і 

кінцевим станами відбуваються переважно при великих відстанях R  між 

взаємодіючими частинками у порівнянні з їх розмірами. Це дозволяє для 

розрахунку матричних елементів обмінної взаємодії використовувати теорію, 

асимптотичну за між’ядерною відстанню R . Проте, для обчислення перерізів 

одно- та двоелектронної перезарядки молекул на багатозарядних іонах 

стандартні асимптотичні методи теорії атомних зіткнень непридатні, оскільки у 

цьому випадку, як правило, суттєвими є не надто великі міжцентрові відстані. 

Із іншого боку, складні атомні та молекулярні системи характеризуються 

певним числом степеней вільності, відокремлення яких, у випадку їх сильного 

зв’язку, не є коректним. Однак, якщо в задачі існують фізичні підстави 

наближено розділити “швидкі” і “повільні” змінні динамічної системи, то до її 

розв’язання можна застосувати адіабатичне наближення.  

В даній роботі розроблено адіабатичну асимптотичну теорію таких груп 

процесів з перерозподілом: 1) одноелектронної перезарядки багатозарядних 

іонів на гомоядерних і полярних молекулах та дипольно-зв’язаних аніонах 

(ДЗА); 2) двоелектронної перезарядки гомоядерних і полярних молекул на 
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багатозарядних іонах; 3) одно- та двоелектронної перезарядки полярних 

молекул на власних катіонах. Всі досліджувані процеси мають обмінну 

природу: один чи кілька активних електронів здійснюють підбар’єрний перехід 

від однієї атомної (молекулярної) частинки до іншої. Для обчислення 

ймовірностей таких переходів необхідно знати електронні хвильові функції як у 

між’ядерній області, так і в околі чужого силового центру, де взаємодія 

електрона з чужим іоном не є малою і не може розглядатися як збурення. 

Побудова електронних хвильових функцій квазімолекул, що утворюються в 

елементарних процесах з перерозподілом, є центральним і спільним моментом 

для всіх досліджуваних нами процесів зіткнень. Відмітною особливістю 

розвиненої адіабатичної теорії процесів з перерозподілом є використання 

різних методів побудови електронних хвильових функцій квазімолекули для 

різних областей руху електронів. Зокрема, для обчислення матричних елементів 

одноелектронної обмінної взаємодії необхідно визначити квазімолекулярні 

хвильові функції у міжцентровій області [2, 3]. Ці ж хвильові функції необхідні 

для постановки граничних умов при знаходженні квазімолекулярних хвильових 

функцій в околі чужого збурюючого центру. При цьому аксіально-симетричне 

поле полярних молекул моделюється ефективним кулоно-дипольним 

потенціалом  rVi


 ( bai , ), який враховує взаємодію з кулонівським полем 

заряду iZ  та точковим диполем id


 залишкових молекулярних іонів aZ
A  або 

bZ
B :   3// iiiiiii rrdrZrV


 .  

При побудові асимптотик квазікласичного типу для електронних 

хвильових функцій  bab r


  квазімолекули в околі чужого силового центру 

використовувалося представлення у вигляді багатовимірного інтегралу по 

деякій гіперповерхні   у конфігураційному просторі [4]: 

          





drErrGErrGrr bababbbabbbbabbab 11 ;,;,
2

1
.                  (1) 

Тут  abbb ErrG 1;, 


 – одноелектронна чотирицентрова функція Гріна 

квазімолекулярної системи   
 ba ZZ

BA
2 , для якої отримано квазікласичне 

зображення у вигляді парціального розкладу за дипольно-сферичними 

функціями при 1~bb rr  . При цьому умова квазікласичності радіального руху 

використовується лише за змінною br  (зі збереженням квантової постановки 

задачі за іншою змінною br


), що дозволяє явно виразити амплітуду 

чотирицентрової хвильової функції  bab r


  через квазікласичну проникність 

потенціального бар’єру, який розділяє партнерів по зіткненню вздовж осі R


.  

У квазікласичному наближенні для електронних хвильових функцій 

розвинуто асимптотичну теорію для розрахунку потенціалів одноелектронної 

обмінної взаємодії  RE  багатозарядного іона з двоатомною гомоядерною [2] 

та полярною [3] молекулами, а також з дипольно-зв’язаним аніоном. При цьому 

величина  RE  виражається через відомі параметри молекули і 

багатозарядного іона: заряди іонів ba ZZ , , енергії зв’язку aE1  ( bE1 ) електрона в 

молекулі  1aZ
A  (іоні  1bZ

B ), проекцію орбітального моменту am  електрона на 
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молекулярну вісь, а також орбітальний момент b  електрона в багатозарядному 

іоні  1bZ
B  та його проекцію bm  на міжцентрову вісь. Одержаний матричний 

елемент обмінної взаємодії  RE  виражається через квазікласичну проникність 

потенціального бар’єру, що є природним, оскільки вважається, що перехід 

електрона від однієї частинки до іншої відбувається під потенціальним 

бар’єром, який розділяє партнерів по зіткненню. 

На основі одержаних квазікласичних виразів для  RE  розраховано 

парціальні n  та повні   перерізи одноелектронної перезарядки молекул 2H  на 

іонах H  та qAr   16,14,8,6q , а також полярних молекул CO  і 83HC  на іонах 
H , 2B  та 2Be . Також обчислено парціальні перерізи n  селективного 

заселення кінцевих електронних d3 -, s4 -, p4 -, d4 -, f4 -, s5 - та p5 -станів іона 
5Ar  при зіткненні  6

2 ArH  (рис. 1) [2]. Виявлено сильну залежність перерізу 

реакції   COBCOB2  від орієнтації дипольних моментів молекулярних 

іонів CO  відносно напрямку швидкості налітаючих іонів (рис. 2).  

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Парціальні перерізи 

перезарядки   2

5

2

6 HArHAr . 

Світлі символи – наші розрахунки. 

Експеримент: ■ – 3d+4s+4p, 

▲ – 4d, ● – 4f; ▼ – 5s, ♦ – 5p [2]. 

Розвинемо асимптотичну теорію процесів двоелектронного обміну при 

повільних зіткненнях полярних [4] та двоатомних гомоядерних [5] молекул 
 )2( aZ

A  з іонами bZ
B . Показано, що у випадку, коли перші потенціали іонізації 

кожної з частинок  )2( aZ
A  і  )2( bZ

B  менші за другий потенціал іонізації будь-якої 

з них, основний внесок у матричний елемент двоелектронної обмінної взаємодії 

 RHab  робить конфігурація розведених по різним ядрам електронів. При цьому 

домінуючим механізмом заселення кінцевих електронних станів іона  )2( bZ
B  є 

так звані “перехресні” переходи двох електронів, які можливі лише в результаті 

міжелектронної взаємодії. Їх можна розглядати як накладання двох 

корельованих електронних переходів, непружних для кожного електрона 

окремо. Одержані в [5] асимптотичні зображення для  RHab  були використані в 

цій же праці для обчислення перерізу подвійної перезарядки 

      HpsHeHHe 2211 2

2

2   (рис. 3). 

Отримано замкнуті аналітичні представлення для потенціалів 

двоелектронної обмінної взаємодії, що визначають процеси резонансної та 

нерезонансної двоелектронної перезарядки полярної молекули на двозарядному 

катіоні bZ
B   2bZ  [6]. Для обчислення  RHab  використовується квазікласичне 

зображення для одноелектронної хвильової функції  bab r


  полярної молекули 
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 )2( aZ
A  в околі збурюючого молекулярного іона bZ

B . Виявлено сильний вплив 

дипольних моментів молекулярних залишків CO  та 2CO  на переріз 

двоелектронної перезарядки   22 COCOCOCO . Результати розрахунку 

перерізів, усереднених за орієнтаціями молекулярних залишків, показують, що 

в області швидкостей ..1,0005,0 oa  переріз двоелектронного захоплення 

швидко зростає зі зменшенням швидкості зіткнення   і при ..005,0 oa  досягає 

величини 215109,3 см .  
 

  

Рисунок 2. Переріз   ,E  

одноелектронної перезарядки 
  COBCOB2 . 

Рисунок 3. Переріз   ,E  

двоелектронної перезарядки 

      HpsHeHHe 2211 2

2

2  . 

 

Виявлено просторову анізотропію перерізу реакції   22 COCOCOCO  

відносно орієнтації дипольних моментів молекулярних остовів CO  та 2CO . 

На завершення зазначимо, що основними задачами, що наразі постають 

перед адіабатичною асимптотичною теорією іон-молекулярних реакцій з 

перерозподілом, є подальше дослідження принципових особливостей та 

основних механізмів одно- та багатоелектронних процесів, дослідження впливу 

на їх характеристики різних фізичних факторів – орієнтаційних, обмінно-

кореляційних, бар’єрних, переносу імпульсу тощо. 
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Для стимуляції реакції фотоподілу ядер актинідів широко застосовуються 

пучки гальмівного випромінювання електронних прискорювачів. Для 

одержання пучків гальмівного випромінювання на електронних прискорювачах 

використовують конвертери, виготовлені з тугоплавких металів (наприклад, 

Ta). При взаємодії високоенергетичних електронів з матеріалом конвертера, 

окрім реакції утворення гальмівних фотонів ((e,)– ), відбувається цілий ряд 

інших ядерних, а саме електроядерна (e,en)–, та фотоядерні (,n)–, (,2n)–, 

(,3n)–, (,p+n)– реакцій, які призводять до утворення фотонейтронів (теплових 

та швидких) [1]. Тобто, при взаємодії пучка гальмівного випромінювання з 

ядром 
A
X, окрім реакції фотоподілу (

A
X(γ,f)– ), можуть додатково ініціюватися 

канали нейтронних реакцій, наприклад: 
A
X(n,f)–, 

A
X(n,)

A+1
X→

A+1
X(n,f)– та ін. 

Їх внесок у абсолютні значення досліджуваних характеристик реакції 

фотоподілу ядер актинідів може суттєво впливати на точність отриманих 

експериментальних даних. Наприклад, для ядра 
235
U різниця у перерізах σ(γ,f) і 

σ(nth,f) становить ~ 3 порядки (σ(γ,f)<σ(n,f)). Тому виникає нагальна потреба у 

проведенні досліджень параметрів (тобто вмісту активуючих частинок: 

гальмівних фотонів та фотонейтронів) пучків гальмівного випромінювання, 

отриманих на електронних прискорювачах, при проведенні процедури 

стимуляції реакції фотоподілу.  

В представленій роботі наведено результати визначення параметрів 

пучків гальмівного випромінювання, отримані на електронному прискорювачі – 

мікротроні М-30 для конкретних умов проведення експериментальних 

досліджень з вивчення характеристик фотоподілу ядер актинідів, а саме в точці 

площини, перпендикулярній до осі пучка, де встановлювалися подільні мішені. 

Для визначення вмісту (тобто густини потоку активуючих частинок, що 

дорівнює кількості частинок (фотони або нейтрони) на 1 см
2 
в секунду, 

приведених до одного електрона) фотонів та нейтронів у пучках гальмівного 

випромінювання використовувалися активаційні детектори, які містили ізотопи 
27

Al, 
51

V, 
55

Mn та 
197

Au [2, 3]. Використання моноізотопів 
55

Mn і 
197

Au як 

детекторів дозволяло проводити одночасне визначення потоку фотонів та 

теплових нейтронів шляхом детектування запізнілого гамма-випромінювання 

від продуктів їх активації по каналах (,n)– і (nth,)– реакцій, а використання 
27

Al – потоку теплових і швидких нейтронів по каналах (nth,)– і (nf,p)– реакцій. 

Крім того, активаційні детектори, які містили 
197

Au і 
55

Mn, дозволяли визначати 

інтегральний вміст фотонів у пучку, енергії яких охоплювали інтервал від 
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порогів (,n)– реакцій (для вказаних ізотопів – 8.01 і 10.23 МеВ, відповідно) до 

граничних енергій фотонів, які за чисельними значеннями дорівнювали 

максимальним енергіям пучків гальмівного випромінювання. Тобто визначався 

вміст саме тих фотонів (інтегральний потік фотонів) у пучку гальмівного 

випромінювання, які ініціюють фотоподіл ядер актинідів.  

Експериментальні дослідження з визначення вмісту фотонів та 

фотонейтронів у пучку гальмівного випромінювання проводилися при 

початкових енергіях електронів 10.2; 13.9; 15.3 та 17.8 МеВ. Для отримання 

пучка гальмівного випромінювання використовувалася танталова пластина 

товщиною 1 мм. Активаційні детектори встановлювалися на відстані 99 мм від 

танталової мішені, у точці, де геометричні розміри пучка збігалися з 

геометричними розмірами подільних мішеней. Вміст теплових нейтронів у 

пучках гальмівного випромінювання визначався шляхом реєстрації запізнілого 

гамма-випромінювання від утворених радіоізотопів 
28

Al (Eγ = 1778.99 кеВ, Iγ = 

100%), 
52

V (Eγ = 1434.1 кеВ, Iγ = 100%), 
56

Mn (Eγ = 846.76 кеВ, Iγ = 98.85%),
198

Au 

(Eγ = 411.8 кеВ, Iγ = 95.62%); швидких нейтронів – 
27

Mg (Eγ = 843.8 кеВ, Iγ = 71.8 

%; Eγ =1014.4 кеВ, Iγ = 28.0%); високоенергетичних фотонів – 
54

Mn (Eγ = 834.8 

кеВ, Iγ = 99.98%), 
196

Au (Eγ = 355.7 кеВ, Iγ = 87%) [4]. Для вимірів гамма-

випромінювання використовувалися напівпровідникові Ge(Li)- та HPGe-

детектори, ефективні об’єми яких становили 100 і 150 см
3
, відповідно [5]. 

Статистична похибка спектрометричних вимірів не перевищувала 8%. Сумарна 

похибка вимірів не перевищувала 15%. Основний внесок у похибку давала 

невизначеність кількості ядер ізотопів елементів, які входили до складу 

активаційних детекторів ~10%. Отримані чисельні значення потоку теплових 

нейтронів, які визначалися різними типами активаційних детекторів (
27

Al, 
51

V, 
55

Mn, та 
197

Au), узгоджуються між собою в межах сумарної похибки вимірів. 

Вміст теплових та швидких (з енергією > 1.8 МеВ) нейтронів збігалися у межах 

експериментальних похибок. Зі збільшенням енергії електронів (від 10.2 до 

17.8 МеВ) відбувалася зміна у відношеннях інтенсивності компонент пучка 

гальмівного випромінювання, а саме, відношення інтенсивності теплових 

нейтронів до інтенсивності фотонів з енергією > 10.23 еВ збільшувалося у ~ 8 

разів, що узгоджується з результатами розрахунків, проведених при близьких 

умовах експерименту [6]. Отримані чисельні значення потоків 

високоенергетичних фотонів та фотонейтронів узгоджуються з результатами 

моделювання, проведеними для аналогічних умов експерименту [7] в межах 

похибок. Отримані результати дозволяють оптимізувати схеми проведення 

експериментальних досліджень характеристик процесу фотоподілу ядер 

актинідів. 
 

[1] E. Vagena et al., Radiation Protection Dosimetry 184, 427 (2018). 

[2] О.О. Парлаг та інш., Патент на корисну модель № 50868. Бюл. № 12, (2010). 

[3] О.О. Парлаг та інш., Патент на корисну модель № 54921. Бюл. № 22, (2010). 

[4] Decay Radiation database version of 1/3/2018. 

[5] О.О. Парлаг та інш., НВУжУ, сер. Фізика 25, 95 (2009). 

[6] T.V. Malykhina et al. PACT Series: Nucl. Phys. Investig. 50, 184 (2008).  

[7] І.В. Пилипчинець та інш., НВУжУ, сер. Фізика 42, 169 (2017). 
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R.V. Hritsak, I.V. Shevera, V.V. Danilo 
 

Uzhhorod National University, Uzhhorod 
 

e-mail: antonina.malinina@uzhnu.edu.ua 
 

An overstressed nanosecond discharge in atmospheric pressure air between 

copper, zinc and iron electrodes with an ectonic mechanism for introducing copper 

vapor into the discharge gap is a point source of ultraviolet radiation in the spectral 

range 200-250 nm. A more detailed study of this discharge revealed that, 

simultaneously with ultraviolet radiation, it is a source of a flux of copper oxide 

nanostructures deposited on a glass substrate [1]. Nanostructures based on zinc and 

copper oxides are characterized by a pronounced antimicrobial effect [2], and 

magnetic nanostructures of iron oxides are promising for use as biological sensors. 

Therefore, the development of new methods for the simultaneous production of 

bactericidal ultraviolet radiation and nanoparticle fluxes of transition metal oxides, 

which will enhance the inactivation and antimicrobial properties of gas-discharge air 

plasma, are of considerable interest for applications in microbiology, medicine and 

agricultural technologies. 

The purpose of the research was to investigate the characteristics of an 

overstressed nanosecond discharge in air of atmospheric pressure between the 

transition metal electrodes (Zn, Cu, Fe) with a distance between the electrodes of  

1-3 mm, optimize the UV emitter depending on the pumping conditions and 

parameters of the discharge medium, and also determine optical characteristics of 

film nanostructures of transition metal oxides (Zn, Cu, Fe) deposited on the surface of 

a glass substrate. 

The design of a pulsed gas-discharge reactor based on a bipolar overstressed 

nanosecond discharge in air at atmospheric pressure, the technique and methodology 

of the experiment are presented in [1]. The UV spectra of plasma and the results of 

their identification between electrodes made of copper, zinc and stainless steel are 

given in [3]. Approximately 90% of the plasma radiation power in the spectral range 

of 200–1000 nm was concentrated in the spectral range of 200–260 nm. For an 

overstressed nanosecond discharge between copper electrodes, the spectral lines of 

copper ions in the emission spectrum were the main ones; in the UV spectra of the 

discharge between zinc electrodes, the spectral lines of zinc atoms and ions were: 

202.6; 206.2 nm Zn II; 250.2; 255.8 nm Zn I. For the plasma of iron, the dominance 

of the spectral lines of atoms and singly charged iron ions was observed, and the most 

intense was the spectral line of 249.6 nm Fe I (Fig.1). The plasma parameters of a 

nanosecond discharge for a mixture of copper and air vapor at atmospheric pressure 

(ratio of 30: 101 kPa, respectively) were determined numerically and calculated as 

total integrals of the electron energy distribution function (EEDF). For the range of 
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the reduced electric field strength of 615 Td-820 Td, during which experimental 

studies of the electrical and optical characteristics of the discharge were carried out, 

the mean electron energies varied within 12.6 -16.5 eV. The electron temperature 

increased from 146160 K to 191400 K when the parameter Е/N was changed from 

615 to 820 Td. The electron mobility changed in the range of 1.1130 10
24
·N - 

1.031 ·10
24
·N (1/m/V/s) with an increase in the E/N parameter in the range of 615 

Td-820 Td, which gives values of the electron drift velocity 6.8·10
4
 m/s and 8.4·10

4 

m/s, respectively, for the field strength on the plasma 15.0·10
6 

V/m and 

20.0·10
6
 V/m. The electron concentration reached 70.3·10

21
 m

-3
 at a current density 

of 765·10
6
 A/m

2
. An important contribution to the formation of excited atoms and 

transition metal ions can be made by the excitation of metal ions in the ground state 

by electrons, as well as electron-ion recombination processes. The effective cross 

sections for these processes, for example, for zinc and cadmium ions, are large 

enough and reach 10
-16

 cm
2
. 

 
Figure 1. The spectrum of the overstressed nanosecond discharge in atmospheric 

pressure air between iron electrodes. 
 

The studies of the dimensions of the nanostructures of the transition metals were 

carried out, which are mainly in the range from 2 to 20 nm for copper electrodes in 

air, the transverse dimensions of nanostructures based on zinc oxide were in the range 

of 2-50 nm, as well as the formation of large zinc agglomerates with sizes 1-10 

microns was observed. Based on the spectral studies of the Raman scattering of Ar
+
 

laser radiation, it was determined that, under our discharge conditions, zinc oxide 

nanotubes are synthesized perpendicular to the surface of the glass substrate without 

the use of transitional coatings with nuclei to stimulate the growth of nanotubes. 

With automatic plasma ultraviolet radiation assistance, thin nanostructured films 

based on zinc and copper oxides are synthesized, characterized by transparency 

windows in the blue spectral region, which can be used in optoelectronics devices. 
 

[1] A. Shuiabov, A. Minya, A. Malinina, A. Malinin, R. Golomb, I. Shevera, Z. Gomoki 

and V. Danilo, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 9, 035016 (7pp) (2018).   

[2] E.M. Egorova, Biological effects of metal nanoparticles (Nauka, Moscow, 2014). 

[3] O.K. Shuaibov, O.Y. Minya, M.P. Chuchman, A.A. Malinina, A.N. Malinin, 

V.V. Danilo, Z.T. Gomoki,  Ukr. J. Phys. 63, 790 (2018). 
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ПАРАМЕТРИ ГАЗОРОЗРЯДНОЇ ПЛАЗМИ НА СУМІШІ ПАРІВ 

ДИХЛОРИДУ РТУТІ З АЗОТОМ 
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ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 
 

e-mail: antonina.malinina@uzhnu.edu.ua 
 

Газорозрядна плазма на суміші парів дихлориду ртуті з газами є робочим 

середовищем джерел когерентного і спонтанного випромінювання в синьо- 

зеленій спектральній області з довжиною хвилі в максимумі інтенсивності 

(λмакс.) 557 нм. У джерелах спонтанного випромінювання як буферний газ в 

основному застосовувався гелій. Конструкція їх була коаксіальною, а 

випромінювальною зоною служила бокова поверхня. Для ряду наукових і 

технологічних застосувань необхідно забезпечувати більшу щільність 

випромінювання і рівномірність її по перерізу випромінювача і використання в 

робочій суміші більш "важких" буферних газів, ніж гелій, які мають меншу 

проникаючу здатність через стінки випромінювача, тим самим забезпечуючи 

більший ресурс роботи джерела випромінювання [1]. 

Метою дослідження було визначити параметри плазми на суміші парів 

дихлориду ртуті з азотом: функцію розподілу електронів за енергіями (ФРЕЕ), 

транспортні та енергетичні характеристики, вклади потужності розряду в 

електронні процеси, концентрацію та температуру електронів, а також 

константи швидкостей процесів пружного та непружного розсіювання 

електронів на компонентах робочої суміші залежно від величини приведеного 

електричного поля (E/N - відношення напруженості електричного поля до 

загальної концентрації компонент робочої суміші), а також встановити їх 

величини для параметра Е/N, при якому спостерігалася максимальна 

потужність випромінювання в експерименті.  

На рис. 1 предcтавлено характерний вид ФРЕЕ при зміні параметра Е/N у 

діапазоні 1-500 Тд. Збільшення параметра Е/N призводить до зростання 

кількості «швидких» електронів у розряді. Середня енергія електронів розряду 

повільно збільшується від 0.32 до 2.1 еВ при підвищенні параметра Е/N від 1 до 

87 Тд. Вона найбільш різко зростає від 2.1 до 4.25 еВ в діапазоні параметра   

Е/N=87-156 Тд. При подальшому зростанні приведеного електричного поля 

швидкість збільшення середньої енергії електронів сповільнюється і досягає 

значення 10.2 еВ для Е/N = 500 Тд. Величина приведеного електричного поля 

та середня енергія електронів, при яких в експерименті досягається 

максимальна потужність випромінювання, мають значення 457 Tд та 9.5 еВ 

відповідно. 

На рис. 2 наведено розподіл питомих втрат потужності розряду на 

процеси зіткнень електронів з молекулами дихлориду ртуті та азоту, які йдуть 

на процеси дисоціативного збудження електронного стану В
2
Σ

+
1/2 монохлориду 

ртуті (крива 1), збудження метастабільного електронного стану A
3
Σ

+
u, υ=0-4  

 

mailto:antonina.malinina@uzhnu.edu.ua
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молекул азоту (2), збудження метастабільного електронного стану В
3
Πg 

молекул азоту (3). Вони збільшуються зі зростанням приведеної напруженості 

 

 

 

 

Рисунок 1. Функції розподілу електронів за 

енергіями для суміші: HgСl2: N2 = 0.04762: 

0.95238 при загальному тиску суміші Р = 31.5 

кПа для значень параметра Е/N : 1 (1), 126 

(2), 250 (3), 375 (4), 500 (5) Tд; на вставці - 

залежність  середньої енергії електронів від 

параметра Е/N. 

 

електричного поля Е/N, досягають максимуму 0.9%, 0.7%, 12% при значеннях 

параметра Е/N, що дорівнюють 156 Тд. 190 Тд, 173 Тд відповідно. При 

подальшому підвищенні параметра Е/N вони зменшуються і для приведеного 

електричного поля 457 Tд, при якому в експерименті досягається максимальна 

потужність випромінювання, їх величина становить 0.41%, 0.42% і 6.42% 

відповідно. 

 

 

 

Рисунок 2. Залежність питомих втрат 

потужності розряду на процеси зіткнень 

електронів з молекулами дихлориду ртуті і 

молекул азоту від параметра Е/N для суміші 

HgCl2:N2= 0.04762:0.95238 при загальному 

тиску суміші Р=31.5 кПа: дисоціативне 

збудження електронного стану В
2
Σ

+
1/2 

монохлориду ртуті (1), збудження 

метастабільного електронного стану A
3
Σ

+
u, 

υ=0-4 молекул азоту (2), збудження 

метастабільного електронного стану В
3
Πg 

молекул азоту (3). 

 

 

На основі результатів числових розрахунків параметрів плазми знайдено 

значення приведеної потужності поля, яке дорівнює 156 Тд, що є оптимальним 

для збудження електронами стану В
2
Σ

+
1/2 монохлориду ртуті.  

 
[1] U. Kogelschatz, Fundamentals and Applications of Dielectric-barrier Discharges 

(ABB Corparate Research Ltd, 5405 Dfden, Switzerland, 2000). 
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Опрацювали і виготовили експериментальну систему для дослідження 

процесу фотозахоплення з використанням гексакоптера і бортового комп’ютера 

Rasberry Pi з відеокамерою Rasberry Pi V2. При цьому основою системи служив 

безпілотний літальний апарат - гексакоптер з рамою Tarrot 680 і автопілотом 

PixHawk PX4. Автопілот Pixhawk володіє відкритим програмним кодом, що 

дозволило додатково приєднати бортовий комп’ютер Raspberry Pi з власною 

програмою фотозахоплення. Pixhawk PX4 створений на  базі оригінальної  

плати з 32-бітним процесором та сучасною оперативною системою. Елементи 

гексакоптера - регулятори моторів, відеокамеру, компас, акселерометр, GPS-

приймач і барометр, підібрали і змінили їх вихідні параметри для підвищення 

надійності роботи комплексу. Зв'язок між пультом керування і приймачем на 

гексакоптері радіосигналів від пульта налаштували на частоту 2,4 МГц, що 

дало можливість надійного зв’язку на відстанях порядку 300 м. При цьому 

автопілот коректно реагував на всі команди від пульта керування. Перевірили 

працездатність та налаштування сенсорів коптера у відповідних режимах 

польотів – Stability, AltHold, Sport та інших.  Виявили, що сенсори здатні 

забезпечити надійні польоти у  всіх протестованих режимах.   

Для експериментальних досліджень процесу фотозахоплення використали 

власну програму, записану на Raspberry Pi. Встановили локальний зв'язок між 

автопілотом Pixhawk та бортовим комп’ютером, а також WiFi-зв'язок між 

Raspberry Pi і стаціонарним комп’ютером – ноутбуком. Ця система зв’язку 

дозволила отримувати інформацію про роботу програми у процесах пуску і 

польоту гексакоптера, а також фотозахоплення у реальному часі на моніторі 

ноутбука. У ролі іншого БПЛА-мішені використали повітряну кульку 

червоного кольору діаметром 0,5 м, яка знаходилась на жердині висотою 3 м. У 

випадку потрапляння кульки в об’єктив відеокамери відбувалось 

фотозахоплення, програма обчислювала дані про кульку (розмір у пікселях і 

віддаль у метрах), які висвітлювались у вікні програми на моніторі ноутбука.  

Створили пасивну радіолокаційну систему з використанням тільки 

приймальних блоків і радіомаяка у складі безпілотного літального апарата 

(БПЛА) типу Фантом 3. У ролі наземної приймальної радіосистеми 

використали скеровані антени типу 5-елементний квадрат, рознесені на певні 

віддалі, залежні від необхідної точності вимірювання при заданій дальності до 

об’єкта-радіозонда.  
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Дослідження проводили в реальних умовах: на відкритій місцевості, при 

швидкості вітру в межах 1-8 м/с. Під час польоту БПЛА на різних висотах (до 

150 м) в автоматичному режимі записували різниці фаз радіохвиль, які 

прийшли до двох різних антен. Для спрощення задачі розглянули вимірювання 

однієї координати радіомаяка, який рухається вертикально вверх по осі 

діаграми спрямованості однієї з антен при заданій віддалі від антен до 

літального апарата і між двома приймальними антенами, сигнали від яких 

подаються на фазовий детектор. Виміряні різниці фаз порівнювали з 

обчисленими. 

На рисунку 1 зображена схема експериментальної установки, яка включає 

генератор синусоїдальних радіохвиль з частотою 433 МГц, спрямовані 

селективні антени (А1 і А2), підсилювачі високочастотні (ПВЧ), проміжні 

фільтри (ПФ), фазовий інтегратор і вимірювач постійної напруги (DC 0-2,5 В). 
 

 

 

 
 

 
Рисунок 1. Схема експериментальної уста-

новки. А1, А2 – антени, ПВЧ1, ПВЧ2 – 

високочастотні підсилювачі з фільтрами 

Рисунок 2. а) Фотографія експери-

ментальної установки, б) електронна 

система з програмним забезпеченням 

для записування різниці фаз 
 

На рисунку 2а зображена фотографія експериментальної установки для 

пасивного вимірювання віддалі до радіомаяка з використанням виміряної 

різниці фаз за допомогою різницево-фазового детектора AD8302. До БПЛА 

типу Фантом 3 прикріплено генератор радіохвиль (ГРХ). При вимірюваннях 

використовувався комп’ютер з програмним забезпеченням для записування 

різниці фаз кожної 0,1 секунди (рис. 2б). 

Безпілотний літальний апарат Фантом 3 має 4 мотори, які дозволяють 

вертикально підняти масу до 2 кг, при цьому загальна маса акумулятора і 

генератора, що використовується в експерименті, не перевищує 600 грам. Є 

можливість використання запропонованої методики для вимірювання 

координат невідомих БПЛА при далеких віддалях. 
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Провели експериментальні дослідження безпілотного авіаційного комплексу з 

використанням безпілотного літального апарата - гексакоптера при фотозахопленні і 

знешкодженні об’єкта. Гексакоптер виготовили на рамі Tarrot 680 з  автопілотом 

PixHawk PX4 і бортовим комп’ютером Raspberry Pi з власними програмами 

керування. Стандартні налаштування автопілота змінювали для оптимальної 

взаємодії з бортовим комп’ютером. Досліджували впливи елементів гексакоптера - 

регуляторів моторів, компаса, акселерометра, GPS-приймача і барометра, на 

надійність роботи системи. Корегування польотом гексакоптера проводили в ручному 

і напівавтоматичному  режимах з використанням програми Mission Planner. Систему 

програмного керування польотами тестували на відстанях до 100 метрів і висотах до 

4 м, при яких забезпечувався надійний сигнал між WiFi-роутером наземної станції та  

адаптером бортового комп’ютера, а також при швидкостях польотів не більше 5 м/с.  

Для тестування процесів фотозахоплення і знешкодження використали складену 

програму керування, а також повітряну кульку червоного кольору діаметром 0,5 м, 

яка знаходилась на жердині висотою 3 м і відстані від коптера порядку 15 м. У 

випадку фотозахоплення програма обчислювала дані про кульку (розмір у пікселях і 

віддаль у метрах), які висвітлювались у вікні програми на моніторі ноутбука. При 

цьому на зображенні кульки відображається коло іншого коліру, яке повторює її 

контур. Як тільки розмір зображення кульки ставав більшим від заданого, програма 

запускала систему GPIO, яка подавала напругу живлення на електроспалахувач 

сіткомета. Відбувалося загоряння пороху та викидання сітки розміром 3х3 метра. 

Сітка накривала кульку, що імітувало накидання її на пропелери коптера противника і 

припинення його польоту. 

Проведено первинні вимірювання координат безпілотного літального апарата 

(БПЛА) типу Фантом 3 за допомогою пасивної радіолокаційної системи з 

використанням тільки приймальних блоків і радіомаяка.  

Політ БПЛА з генератором відбувався строго вертикально до висоти порядку 

150 м над одною із антен, вздовж її осі. За командою вмикалися одночасно програми 

вимірювання і вертикальний політ БПЛА, при цьому програма записує в exe файл 

вихідну напругу з фазометра (мВ) кожну 0,1 с. Після заданого часу (30 с) генератор 

вимикався з метою запобігання перегрівання. Потужність випромінювання 

генератора 5 Вт при енергії споживання 6 Вт. Таким чином обмежується дальність 

польоту безпілотного літального апарата. 

На рис. 1 нанесено графіки, отримані при віддаленні безпілотного літального 

апарата від однієї із пари вертикальних антен вздовж її осі. На рис. 1а нанесено 

експериментальну залежність різниці фаз від часу польоту БПЛА від початкової 

точки над антеною, на рис. 1б - криву залежності різниці фаз від віддалі l1 генератора 

радіохвилі до антени, обчисленої за формулою: 
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, де S – віддаль між антенами, λ – довжина радіохвилі (у нашому 

випадку дорівнює 0,69 м). При перетворенні різниці напруг фазометра у різницю фаз 

використали лінійну залежність:  -90° - 0 В,  0° - 0,9 В,  90° - 1,8 В. 
 

 
 

Рисунок 1. а) зліва – виміряна вихідна напруга U на фазометрі (у мілівольтах), 

справа – різниця фаз Δφ, яку отримано із напруги за допомогою лінійної залежності;  

б) теоретична крива, отримана шляхом табулювання залежності Δφ від віддалі L 

до однієї з антен при відомих швидкості БПЛА і часі польоту 
 

Початкові різкі зміни різниці фаз, що переходить від “плюсових” значень до 

“мінусових” і навпаки, відбувалися при невеликих віддалях генератора до антени, що 

підтверджує теорію. Можна зауважити, що при часі польоту 6,5 секунди (це – висота 

БПЛА над антеною порядку 37 м), виміряне і обчислене значення різниці фази 

збігається і дорівнює 180 градусів. Після часу польоту 6,5 секунд отримуємо дві 

спадні криві, які при великих віддалях плавно наближаються до нуля градусів. 

Експериментальна крива спадає різкіше і різниця фаз сягає значень порядку нуля при 

часі порядку 24с. Слід зауважити, що генератор сконструйований таким чином, що 

при часі 30 секунд він автоматично вимикається з метою уникнення перегрівання. 

Отже, нульове значення різниці фаз в такий час може свідчити саме про його 

вимкнення. Після цього часу різниця фаз постійно підтримується на рівні близькому 

до нульового значення. Це може свідчити про відсутність зовнішніх впливів (чужих 

генераторів) і про достатню скерованість антен типу 5-елементний квадрат. 

Таким чином, в роботі створена оригінальна методика вимірювання різниці фаз 

радіохвилі, яка приходить до двох приймальних антен, за допомогою безпілотного 

літального апарата Фантом-3. Експериментальна установка дозволяє швидко 

переміщати генератор радіохвилі у довільному напрямку по відношенню до напрямку 

приймальних антен. Час польоту обмежений часом генерування радіохвилі 30 секунд, 

що є недоліком методики. Відхилення лінії польоту БПЛА від строгої вертикальної 

осі антени можливе як за рахунок відхилення самого БПЛА від цієї осі при висотах 

порядку 100 і більше метрів за рахунок сильних вітрів на цих висотах, так і за рахунок 

можливого відхилення осі антени від вертикальності. Ці обидва недоліки можна 

уникнути при удосконаленні установки з включенням як фототеодолітів, так і 

нівелірів для горизонтування кріплення антен. Отримані вперше за допомогою АЦП і 

спеціальної програми експериментальні залежності різниці фаз від часу польоту 

БПЛА задовільно якісно і кількісно описують теоретичну криву залежності різниці 

фаз радіохвилі з частотою 433 МГц. Це свідчить про можливість використання 

запропонованої методики для вимірювання координат невідомих БПЛА при далеких 

віддалях і завчасного їх виявлення та знешкодження. 
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В роботі представлені результати з формування металокерамічних 

твердотільних структур у плазмовій електронно-променевій системі. 

Експерименти проводили з диоксидом цирконію, стабілізованим оксидом ітрію, 

з добавкою оксиду танталу (система ZrO2-Y2O3-Ta2O5). Диоксид цирконію 

завдяки своїм властивостям використовується при створенні вогнетривких 

виробів, тугоплавкого скла, різних видів кераміки, штучних дорогоцінних 

каменів та абразивних матеріалів. Також цей матеріал застосовується у 

стоматології для виготовлення зубних коронок і у волоконній оптиці [1]. 

Використання вакуумної електронно-променевої плавки для синтезу 

металокерамічних твердотільних структур є перспективним технологічним 

прийомом у виробництві конструкційних високотемпературних матеріалів [2]. 

Однак необхідно враховувати, що при високій температурі різко зростає тиск 

насиченої пари, і це суттєво впливає на працездатність системи. У класичній 

електронно-променевій системі пучок формується віддаленою електронною 

гарматою, а його доставка до об’єкта, що обробляється, забезпечується 

електромагнітними лінзами. Недоліком такої системи є високі (до 20 кВ) робочі 

напруги, що призводять до електричного пробою при стрибках тиску. 

Віддалення гармати і будь-який її захист не завжди забезпечують позитивний 

результат. Висока напруга обумовлена насамперед умовами транспортування 

потужного електронного пучка. 

В даній роботі для вилучення простору транспортування класичну 

електронно-променеву систему було замінено на плазмову електронно-

променеву систему, в якій прискорення електронів відбувається в шарі 

об’ємного заряду безпосередньо біля поверхні об’єкта, що оброблюється. 

Емітером електронів є первинна плазма, що створюється джерелом плазми. У 

такому випадку немає необхідності у використанні високої напруги. 

Потужність пучка регулюється насамперед струмом, величина якого залежить 

від густини первинної плазми. 

Експерименти з формування металокерамічних твердотільних структур 

проводили з використанням джерела плазми на основі відбивного розряду з 

термокатодом у поздовжньому магнітному полі, що розходиться. Дисковий 

термокатод прямого розжарювання містився у торці патрубка-анода. З 

протилежного кінця патрубка (виходу) плазма вільно поширювалась у 

вакуумну камеру. Розрядні напруга і струм становили відповідно 25…400 В і 

1…5 А, напруженість магнітного поля біля термокатода – 600 Е. За виходом 



           ІЕФ-2019                                                                                                           IEP-2019 
Ужгород, 21-24 травня 2019                                                                                                    Uzhhorod, 21-24 May 2019 
 

 96 

розміщували вольфрамовий тигель з об’єктом, що оброблюється, на який 

подавали позитивний (до 1 кВ) потенціал. Робочий тиск у вакуумній камері 

становив ~ 10
-4

 Тор, робочий струм тигля – до 10 А. Температуру тигля 

контролювали оригінальною системою дистанційного безконтактного 

вимірювання температури на основі фототранзистора ФТ-2К. 

Плазмовий електронно-променевий режим (ПЕП-режим) реалізовувався 

після подачі на тигель позитивного потенціалу. Біля поверхні тигля формувався 

шар об’ємного заряду, де відбувалося прискорення електронів первинної 

плазми. По мірі розігріву тигля формувався потік нейтральних атомів 

матеріалу, що випаровувався, частина цих атомів іонізувалася електронним 

ударом. Утворені іони прискорювалися електричним полем шару в бік від 

тигля. За певної швидкості генерації іонів тигель огортався густою плазмою, 

яка відсувала шар просторового заряду від поверхні тигля на відстань 1…3 см 

(у залежності від струму тигля). Повна динаміка процесів, що відбуваються 

біля тигля, описана у роботі [3]. 

Як правило, синтез сполук у системі ZrO2-Y2O3-Ta2O5 проводили при 

напрузі на тиглі ~ 200 В і струмі до 6 А. Температура процесу перевищувала 

3000 С, а тривалість синтезу становила ~ 1 хвилини. В результаті 

експериментів були отримані зразки металокерамічних твердотільних структур 

з унікальними властивостями. Проведений електронно-мікроскопічний та 

елементний аналіз зразків зафіксував структурну періодичність на поверхні у 

вигляді вусів діаметром до 200 нм та довжиною 2-5 мкм з оксиду танталу з 

характерною самоорганізацією. Такі структури притаманні високоміцним 

композиційним матеріалам, що можуть застосовуватись у пристроях зі 

змінними механічними навантаженнями та мають високу міцність на згинання.  

Також встановлено, що додавання оксиду танталу до порошкової суміші 

суттєво впливає на збудження ПЕП-режиму. При обробці зразків ZrO2-Y2O3 

(без додавання оксиду танталу) повної потужності електронного пучка не 

вистачало для випаровування зразка і переходу в ПЕП-режим. Однак з оксидом 

танталу ПЕП-режим реалізовувався відразу після подачі необхідної напруги на 

тигель. Найвірогідніше, це пов’язано зі зниженою температурою плавлення 

оксиду танталу, яка становить ~ 1800 С. У цьому сенсі пара оксиду танталу 

відіграє роль запалу для збудження ПЕП-режиму. 

 
[1] Е.С. Лукин и др., Современная оксидная керамика и области ее применения, 

Конструкции из композиционных материалов 1, 3-13 (2007). 

[2] А.В. Белый и др., Инженерия поверхностей конструкционных материалов с 

использованием плазменных и пучковых технологий (Белорус. наука, Минск, 

2017). 

[3] I.V. Borgun et al., Dynamical accelerating structures of thermoionic plasma, 

Problems of atomic science and technology 4(86), 61-63 (2013). 
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One of the simple physical implementations of the magnetic dipole chain is the 

array of the submicron magnetic dots organized in linear chain and defined by rather 

high spatial regularity. The dots have no direct contact between each other; therefore, 

the sole source of their interaction is the magnetic dipolar interaction. Solitons and 

solitary localized waves in this system are interesting and important objects of the 

basic physics of magnetism and can have the applied applications [1].  

Usually, condensed matter systems have a periodic structure, thus, the problems 

of nonlinear perturbations are described by the discrete nonlinear equations [2, 3]. 

The coaction of the nonlinearity, dispersion and discreteness cause a set of nonlinear 

excitations such as discrete breathers, solitons and solitary waves. The standard 

solving approach is to reduce the discrete problem to the corresponding continual one 

[4]. The exception is a small number of the `exactly solvable discrete nonlinear 

problems [5]. Significant deviations in this case are observed only when a wavelength 

or a size of the localized mode is close to the lattice constant of the system. The 

continuum limit is well applicable for the systems with short-range interaction, since 

in this case the sum of the expansion terms is always finite.  

The transition to continual description is much more complicated in the case of 

a strong dipole-dipole interaction. Let us consider an 1D regular chain of magnetic 

dipoles with a “single-ion” anisotropy. Free magnetic energy in this system in 

dimensionless terms is: 
2
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 s ,                           (1) 

where 0m  is a full magnetic moment of dot,   is a “single-dot” anisotropy along the 

chain axis and 0/ ms m  is a unit vector of the dot magnetic moment. 
 

 
 

Figure 1. Sketch of the submicron magnetic dots 1D chain. The magnetic elements possess 

an in-plane magnetization and are coupled by the long-range dipole interaction.  
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The lattice sums in (1) diverge already at the second-order expansion terms 
2( ) ( ) ( ) ( ) / 2s n s n s n s n       . In this report, we consider an alternative method 

of obtaining the continual limit in the 1D spin chain with dipole interaction based on 

the long-wave asymptotics of dipole sums [6].  

It was shown that the kink solution obtained in the continuum approximation is 

in a good agreement with the results of direct numerical simulations, and both results 

differ significantly from the nearest neighbor approximation (i.e. the Gochev’s 

solution).  
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y

 numerical simulation

 Fit sin=1/cosh(x), 

          =0.024

 continuum approx.

 

Figure 2. The coordinate dependences of the dimensionless transverse component ( )ys x  

for the numerical simulation (□), solution of continuum approximation (-) and fit for nearest 

neighbors solution (--). 

 

The analysis of the dynamical soliton solution obtained in the continuum 

approximation shows a non-analytical behavior of the soliton form in the 

neighborhood of its center. This feature of the form function arises from the logarith-

mic dependence determined by the long-range interaction as in the case of non-

analyticity of the magnon spectrum in the long-wave range. The appearance of the 

“weakly” non-analytical solutions is a characteristic feature of systems with the long-

range interaction and cannot be obtained in the finite cutting-off interaction region [6]. 
 

[1] R. P. Cowburn, M. E. Welland, Science, 287, 1466 (2000).  

[2] S. Flach, C. R. Willis, Phys. Rep. 295, 181 (1998). 

[3] R.L. Pylypchuk, Y. Zolotaryuk, Low Temp. Phys. 41, 733 (2015). 

[4] A.M. Kosevich, B.A. Ivanov and A.S. Kovalev, Phys. Rep. 194, 117 (1990).  

[5] I.G. Gochev, JETP Lett, 26(3), (1977). 

[6] P.V. Bondarenko, A.Y. Galkin, B.A. Ivanov and C.E. Zaspel, Phys. Rev. B 81, 

224415 (2010). 
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Спостережувані у природі хімічні елементи та їх ізотопи синтезувалися в 

зірках та міжзірковому просторі у результаті складних послідовностей ядерних 

реакцій [1]. Ізотопи з масами до заліза-нікеля (А≈56) утворилися в ядерних 

реакціях злиття. Переважна більшість стабільних ізотопів більш важких 

елементів сформувалась як продукти так званих швидкого (r-rapid) та 

повільного (s-slow) процесів радіаційного захоплення нейтронів вже існуючими 

на той час атомними ядрами, тобто в (n,)-реакціях. 

Проте в області мас ядер між селеном (
74

Se) та меркурієм (
196

Hg) у 

Сонячній системі спостерігаються 35 ізотопів, які не могли утворитися в r– або 

s–процесах через співвідношення їх мас та мас сусідніх ядер-ізобар [2]. Вони 

отримали назву р-ядер (p-nuclei), бо розташовуються на протоно-збагаченому 

схилі долини стабільності, а сценарій, в якому вони сформувалися, було 

названо р-процесом. Пояснення утворення р-ядер викликає найбільші труднощі 

в ядерній астрофізиці. Спочатку логічно вважалось, що р-ядра повинні 

утворюватися в послідовності (p,)-реакцій та радіоактивному розпаді їх 

продуктів. У подальших дослідженнях з’ясувалась важлива роль простих 

фотоядерних реакцій [(,n), (,p) та (,α)], в яких також можуть утворюватися 

протонозбагачені ядра при температурах (2-3)×10
9
 Kelvin зіркової плазми. 

Серед ядерних даних, необхідних для моделювання зіркового -процесу, 

важливими параметрами є значення перерізів або виходів реакцій. 

Метою нашого дослідження було визначення експериментальних виходів 

Y фотонуклонних реакцій на р-ядрах олово-112 (
112

Sn) та олово-114 (
114

Sn) у 

припороговій області енергій. Використана активаційна методика передбачає 

опромінення мішеней високоенергетичними фотонами гальмівного 

випромінювання з послідуючим вимірюванням та аналізом енергетичних 

спектрів -квантів, що супроводжують розпад утворених у реакціях 

радіоактивних ядер. Експерименти виконувались при максимальних енергіях 

гальмівного випромінювання в діапазоні від 11 до 15 МеВ. Для вимірювання 

спектрів -квантів був використаний спектрометр з високим розділенням на базі 

детектора з надчистого германію. 

Для розрахунку виходів реакцій
 112

Sn(,n)
111

Sn, 
112

Sn(,p)
111m

In, 
112

Sn(,p)
111g

In та 
114

Sn(,n)
113

Sn з інтенсивностей  виявлених -ліній 

застосовувались традиційне рівняння активації (1) та рівняння активації для 

генетично пов’язаних радіоактивних нуклідів (2). 
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Тут  – фотоефективність детектора при енергії певної гамма-лінії, n − кількість 

ядер у мішені, ф – потік налітаючих фотонів, B  коефіцієнт розгалуження 

певного -переходу,   константа радіоактивного розпаду кінцевого ядра, t1, t2 

та t3 – часи опромінення, “охолодження” мішені та вимірювання відповідно. 

 
В цьому рівнянні позначення p та d – це константи розпаду батьківського 

(parent) та дочірнього (daughter) ядер, Yp та Yd – інтегральні виходи утворення 

батьківського та дочірнього ядер відповідно.  

Отримані нами експериментальні значення інтегральних виходів реакцій 
112

Sn(,n)
111

Sn та 
114

Sn(,n)
113

Sn порівнюються з відомими в літературі 

експериментальними даними, визначеними методикою реєстрації нейтронів, які 

оцінено Варламовим та ін. [3], та теоретичними значеннями, розрахованими 

комп’ютерними кодами NON-SMOKER [4] і TALYS [5] в рамках статистичної 

теорії ядерних реакцій. Наші результати узгоджуються з передбаченнями 

статистичної теорії при комбінації моделі постійної температури для щільності 

рівнів ядра з моделлю стандартного лоренціану Брінка-Акселя для радіаційної 

силової функції. 

Експериментальні значення виходів реакцій 
112

Sn(,p)
111m

In та 
112

Sn(,p)
111g

In узгоджуються з передбаченнями статистичної теорії при 

комбінації моделі постійної температури для щільності рівнів ядра та з 

моделлю Хартрі-Фока для радіаційної силової функції. 

Детальні дослідження кривої розпаду радіоактивних ядер ланцюжка 
111

Sn
111

In
111

Cd дали нам можливість встановити нові значення коефіцієнтів 

розгалуження 9-ти найбільш потужних переходів, які супроводжують розпад 
111

Sn, котрі відрізняються від прийнятих на сьогодні базових значень на 

середньозважений коефіцієнт 1.64. 

 
[1] E.M. Burbidge, G.R. Burbidge, W.A. Fowler and F. Hoyle. Rev. Mod. Phys. v.29, p. 

547-650 (1957). 

[2] S.E. Woosley, W.M. Howard. The Astrophysical Journal Supplement, v. 36, p. 285-

304 (1978). 

[3] В.В. Варламов, Б.С. Ишханов, В.Н. Орлин, В.А. Четверткова. Известия 

Российской Академии Наук, Сер. Физ. 74, с. 875 (2009). 

[4] T. Rauscher, F.K. Thielmann, ADNDT 80, 1 (2004). 

[5] A.J. Koning and D. Rochman, Nuclear Data Sheets 113, 2841 (2012). 
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In the elastic hadron scattering, the long distances appear to be essential and, 

therefore, the perturbative methods are thus far unusable here. In this connection the 

knowledge of such fundamental parameters of the elastic scattering as the total, 

differential cross-section, , slope and curvature parameter is decisive in checking up 

the certain strong interaction model. Recently the revealing the novel and unexpected 

behavior of these parameters [1] have initiated the revision of the methods of their 

investigation and checking up the certain strong interaction models. Starting with the 

available experimental data, we are up against a considerable precise data for the 

determination of the above mentioned parameters. Therefore, the critical analysis of the 

data  for pp-scattering was 

performed for first cone: . It was applied the physical 

threshold properties of the scattering amplitude expressed in the nonlinear Pomeron 

trajectory [2]: 
 

 
 

where  the lowest threshold,  – pion mass. We have studied the - and 

-behavior of scattering amplitude within the framework of the phenomenological models 

which consider naturally the curvature as the revelation of the threshold behavior of the 

scattering amplitude in the t-channel and the shape of proton in the first cone region. The 

next step is to choose the Pomeron contribution to the scattering amplitude. Taking into 

account the mentioned above, we will choose a common form of the Pomeron contribution 

to the cross-symmetric scattering amplitude as 
 

 
 

 – non-linear Pomeron trajectory (1). Non-exponential residue function is [3]  
 

 
 

The differential cross section for each -set has the form 
2
.  

 – number of set (1…8) at fixed energy. Next, we will perform an overall 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 
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(Pomeron) fit of all the above selected 8 sets of data by (1) - (4), where  - the 

normalization factor for each set separately. Consider three variants of the combination of 

the contribution of the non-exponential behavior of  (3) and the nonlinear trajectory of 

the Pomeron  (1): 

 

 (I) 

 (II) 

 (III) 
 

The results of fit in variants I-III are given in Table 1. 

Table 1  

The parameters of the Pomeron fit for I=III variants. 
 

 I II III 

Parameter Value Error Value Error Value Error 

 64.48 0.18 63.52 0.16 58.87 0.11 

 63.40 0.34 62.53 0.33 58.14 0.29 

 72.41 0.22 71.67 0.21 68.18 0.19 

 73.5 0.23 73.01 0.22 68.15 0.17 

 78.27 0.18 77.50 0.17 73.27 0.13 

 81.38 0.17 80.76 0.16 77.01 0.13 

 180.5 0.8 180.7 0.8 177.7 0.7 

 450.7 0.7 457.1 0.5 463.2 0.6 

 0.8383 0.0494 1.414 0.018 3.019 0.005 

 0.4144 0.0051 0.3518 0.007 0.2308 0.0029 

 0.05411 0.00432 - - -0.1153 0.0020 

 -2.148 0.048 1.619 0.023 - - 

 2.98 3.20 5.77 

 

As can be seen from Table 1, fit by the variant I of (5) with non-linear trajectory and a non-

exponential residue function is well consistent with the experiment. This makes us choose 

the variant I for the Pomeron contribution to the scattering amplitude. In this case the 

relative nonlinear trajectory plays the minor role, and option III is by no means acceptable 

[2]. 

 

[1] TOTEM Collaboration, G. Antchev et al., Nucl.Phys. B 899 (2015) 527-5464;    

CERN-EP-2017-335 10 December 2017. 

[2] L. Jenkovszky, A. Lengyel, Acta Phys. Polonica, B46 (2015) 863. 

[3] Bence Norbert. IEP-2017. International Conference of young scientists and pos-

graduates. Uzhgorod, 23-26 may 2017. Proceedings of the Conference, Uzhgorod 

(2017) 131. 

(5) 
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Здатність гібридного плазмово-каталітичного підходу проводити хімічні 

перетворення з використанням складної сировини в нерівноважних умовах та за 

низьких температур робить його перспективним для створення технологій, що 

відповідають принципам зеленої хімії. Цей підхід є основою для гібридного 

плазмово-каталітичного реформування вуглеводневої сировини. Дослідження 

гібридного плазмово-каталітичного реформування показали його ефективність 

як методу для отримання синтез-газу з вуглеводнів. Однак, більшість аспектів 

гібридного плазмово-каталітичного реформування та вплив на нього зовнішніх 

чинників залишаються не дослідженими. Температура, за якої проходить 

процес, є одним із найважливіших параметрів гібридного плазмово-

каталітичного реформування. Метою цієї роботи є дослідження температури 

всередині реакційної камери, що є частиною системи для гібридного плазмово-

каталітичного реформування вуглеводнів, за допомогою оптичної емісійної 

спектроскопії та прямим вимірюванням із використанням термопари, яка 

введена безпосередньо всередину реакційної камери. 

Система для реформування складається зі з’єднаних між собою розрядної 

та реакційної камер. Під час експериментів модельним вуглеводнем був етанол 

(С2Н5ОН), а модельним окисником — атмосферне повітря. Гібридне плазмово-

каталітичне реформування етанолу проводилося для співвідношень між 

етанолом та киснем у повітрі С2Н5ОН:О2 у діапазоні від 1:1 до 3:1, які 

відповідають збагаченій суміші етанолу з повітрям. Співвідношення 

С2Н5ОН:О2 = 2:1 відповідає стехіометрії реакції часткового окиснення етанолу. 

Потік повітря, що подавався в систему для проведення реформування, було 

розділено між розрядною та реакційною камерами. Частина потоку повітря 

активувалася розрядом та виконувала роль джерела активних частинок, 

необхідних для проведення гібридного плазмово-каталітичного реформування 

етанолу. Активоване в розрядній камері повітря вводилося в реакційну камеру 

у формі плазмового факелу. Решта потоку повітря змішувалася з етанолом та 

вводилася в систему через отвір вгорі реакційної камери. Введення потоку 

повітря в розрядну та реакційну камеру відбувалося по дотичній до їхніх 

стінок. Потік повітря, що вводився в розрядну камеру, утворював вихровий 

потік, в той час як потік повітря в реакційну камеру утворював зворотно-

вихровий потік типу торнадо. 

Визначення обертової та коливної температур за заселенням збуджених 

енергетичних рівнів гідроксилу ОН
-
 здійснювалося порівнянням емісійних 

спектрів гідроксилу OH
-
 плазми в реакційній камері з емісійними спектрами 
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гідроксилу OH, які змодельовано за допомогою програми Specair 2.2. Пряме 

вимірювання температури газу всередині реакційної камери здійснювалося за 

допомогою термопари ХА, вкритої діелектриком (тонкою керамікою). 

Термопара вводилася в реакційну камеру вздовж її осі. Температура 

вимірювалася на відстані h від дна реакційної камери, яка змінювалася в 

діапазоні від 10 мм до 65 мм. 

 

 
 

Рисунок 1. Фотографії системи: зліва – система під час горіння розряду без 

реформування, справа – система під час реформування. 

 

За допомогою порівняння форми експериментальних та змодельованих 

спектрів виявлено відмінність розподілу збуджених молекул OH за коливними 

енергетичними рівнями від больцманівського під час гібридного плазмово-

каталітичного реформування етанолу в синтез-газ за співвідношень С2Н5ОН:О2 

у діапазоні від 1:1 до 3:1. Це може вказувати на значну роль коливних збуджень 

молекул реагентів у реакціях, що протікають під час гібридного плазмово-

каталітичного реформування збагачених сумішей. 
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ЕЛЕМЕНТНА ТА ІЗОТОПНА НАДКРИТИЧНА МЕТАЛУРГІЯ 
 

С.Ф. Скоромна  
 

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», 

Харків 
 

e-mail: stellaskoromnaya@gmail.com  

 

Метою наукових досліджень є розробка методів надкритичної флюїдної 

екстракції ізотопів важких металів – торію, урану та молібдену. Для виконання 

зазначеної мети використані такі методи досліджень: розробка теоретичних 

моделей впливу просторової неоднорідності, температури та тривалості 

процесів на вибіркову екстракцію ізотопів важких металів з рідкої фази у 

надкритичний флюїд; експериментальна перевірка запропонованих 

теоретичних моделей, оптимізація хімічного складу комплексів металу та 

модифікуючих домішок для підвищення ефективності виділення ізотопів 

важких металів. Актуальність очікуваних результатів полягає у використанні 

технології надкритичної флюїдної екстракції диоксидом вуглецю для 

вилучення комплексів ізотопів важких металів, що є важливим для розвитку 

вітчизняної індустрії отримання радіофармпрепаратів та зниження вмісту 

радіоізотопів у хвостосховищах України. 

Відомо, що власний видобуток урану в Україні не покриває і половини 

потреб для забезпечення країни електроенергією. Альтернативою урану як 

реакторного палива є торій, оскільки у процесі його ділення утворюється ізотоп 

U
233

 з ядерними характеристиками, схожими з U
235

 та Pu
239
. Ізотоп U

233
 можна 

використовувати у будь-якому типі реакторів. У торієвому паливному циклі 

утворюється менша кількість довгоживучих актинідів порівняно з паливними 

циклами на основі урану і плутонію.  

Для отримання торію запропоновано використання надкритичної 

флюїдної екстракції (НФЕ) торію з “чорних” пісків Азовського моря, що 

містять торій, без попередньої обробки кислотами і лугами для мінімізації 

кількості рідких відходів. Використання ацетилацетону і бензолу при НФЕ 

дозволило отримати 24% торію. Застосування багаторазової статичної 

екстракції, більш високих температур і тисків в поєднанні з іншими 

утворювачами комплексів, може підвищити ефективність НФЕ до практично 

повного вилучення торію. Технологія НФЕ торію є маловідходною і екологічно 

чистою. Її можна використовувати для зниження радіаційного забруднення 

окремо взятих територій [1]. 

Ще одним з важливих напрямів радіаційної медицини є розробка метода 

виділення ізотопу 
98
Мо, внаслідок опромінення якого нейтронами і його 

наступного розпаду утворюється ізотоп 
99m

Tc, який є найпоширенішим 

ізотопом для томографії органів та організму людини в цілому. Зручна 

комбінація періоду напіврозпаду, енергії гамма-квантів та хімічних 

властивостей обумовлюють його широке використання. Проте готові препарати 
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технецію зберігати неможливо — за добу розпадається 93,7% цього ізотопу. 

Тому створення його складських запасів неможливе. Технецію на ринку завжди 

не вистачає, тому необхідно шукати вирішення проблеми виділення ізотопів 
99
Mo, наприклад, з радіоактивних реакторних відходів або інших джерел. 

Однак досить низький вихід ізотопу 
99
Mo при опроміненні природного 

молібдену на прискорювачах та висока вартість збагаченого молібдену 

гальмують цей напрям. Крім того, реактори у США та Канаді, де виробляли 

медичні ізотопи, були зупинені через технічні проблеми. Тому в світі на 

теперішній час відчувається суттєвий брак препаратів технецію, а на ринку 

немає економічно привабливої технології ізотопного збагачення молібдену  

-98, -100. 

У даній роботі запропоновано метод отримання Мо, який входить в 

нітратутримуючі комплекси з трибутілфосфатом (ТБФ), з молібденутримуючих 

матриць методом надкритичної флюїдної екстракції диоксидом вуглецю (НФЕ-

СО2). 

Авторами [2] запропонована теорія опису розчинення Mo в розбавленій 

азотній кислоті за допомогою моделі Русел і Джокерів. У цій моделі зроблено 

припущення, що азотнокислий розчин складається з моногідрату молібдену 

(жертва), дигідрату молібдену (хижак) і надмолібденової кислоти (суперхижак). 

Модель дає можливість теоретичного опису процесу вилучення Мо з 

розчинів. Запропонована теорія добре відповідає експериментальним 

результатам, отриманим на установці, розробленій у НВК ВДЕРТ ННЦ ХФТІ. 

Крім того, технологія НФЕ-СО2 може бути використана для вилучення 

ізотопу 
235

U з матеріалу хвостосховищ, а також при дезактивації поверхонь, що 

забруднені внаслідок техногенних катастроф. Досвід і доробок авторів щодо 

вилучення 
235

U з уранутримуючих природних мінералів описано в [3]. 

Наведений доробок автора свідчить про можливість використання 

технології НФЕ-СО2 не тільки для вилучення важких металів з матриць, що 

досліджуються, а і їх ізотопів.  

В цілому, цей напрямок досліджень можна сформулювати як новий 

напрямок: елементна та ізотопна надкритична металургія. 

 
[1] С.Ф. Скоромная, В.И. Ткаченко, Ю.Г. Казаринов, Сверхкритическая флюидная 

СО2 экстракция тория из “черных” песков Азовского моря // Вісник Національного 

технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях, № 16 

(1292), Харків, 70-75 (2018). 

[2] B. Borts, A. Palamarchuk, S. Skoromna, V. Tkachenko, The study of supercritical 

extraction of complexes of molybdenum with carbon dioxide // Eastern-European journal 

of enterprise technologies, № 6/6 (84), 57-63 (2016). 

[3] Б.В. Борц, Ю.Г. Казаринов, И.М. Неклюдов, С.Ф. Иванова, В.И. Ткаченко, 

Пространственно - неоднородное распределение изотопа уран-235 при сверхкрити-

ческой флюидной экстракции диоксидом углерода в градиентном поле температур 

// ВАНТ, Сер. Материаловедение и новые материалы, Вып. 4(83), 81-91 (2015). 
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ДОМIШОК МЕТАЛІВ 

 

Є.А. Світличний  
 

Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 
 

e-mail: bercheni14@gmail.com  

 

Широкі можливості застосування лазера на парі міді в науці, техніці та 

медицині визначаються унікальним поєднанням параметрів випромінювання 

цього типу лазерів: видимий діапазон (λ = 510.6 та 578.2 нм), висока частота 

повторення імпульсів (5 - 30 кГц), висока середня потужність випромінювання 

(1 – 750 Вт), високий ККД (0.5-2%), коротка тривалість імпульсів 

випромінювання (tи = 10-50 нс), велике посилення активного середовища 

(десятки і сотні дБ/м), мала імпульсна енергія (W = 0.1-100 мДж) і висока 

пікова потужність (Р = 10-1000 кВт). Такого поєднання параметрів не має 

жоден з відомих комерційних лазерів. На рис. 1 зображена діаграма нижніх 

енергетичних станів атома міді. 

 

 
 

 Рисунок 1. Діаграма нижніх енергетичних станів (енергії збудження, еВ; 

спектроскопічна ідентифікація) та спектральних переходів (довжини хвиль, нм; 

імовірності переходів, 10
7
 с
–1
) атома міді. 

 

Лазер на парах міді є найефективнішим джерелом когерентного випромі-

нювання. Тому на даний час актуальним є питання покращення вихідних 

характеристик цього лазера. 

Одним зі шляхів покращення вихідних характеристик лазера на парах міді, 

який працює в імпульсно-періодичному режимі, є введення в активне 
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середовище домiшок металів [1]. Застосування даного методу змінює 

(модифікує) кінетичні процеси в активному середовищі лазера, тому для 

позначення цього виду лазерів на парах міді використовується спеціальний 

термін – «лазери на парах міді з модифікованою кінетикою». 

Механізми впливу цих домішок слід характеризувати як такі, що 

ґрунтуються на цілком випадкових збігах енергетичних станів у спектрі  атома 

міді та атомів-домішок та сподіваннях про значну ефективність перебігу 

резонансної передачі енергії в тому чи іншому напрямку між робочими та 

домішковими атомами. 

В роботі представлено узагальнення результатів досліджень лазерів на 

парах міді з модифікованою кінетикою, які працюють в імпульсно-

періодичному режимі, з введеними в активне середовище домiшками металів, з 

різними схемами збудження. 

На основі проведеного ретельного аналізу і узагальнення результатів 

експериментального дослідження різних механізмів дії домішок атомів металів 

на основні параметри лазера на парах міді, запропоновано й обґрунтовано 

єдиний механізм їх впливу, який полягає в корекції теплофізичних параметрів у 

пружних зіткненнях електронів з атомами кожної з компонент робочої суміші.  

 

[1] H. Kimura, M. Chinen, T. Nayuki, H. Saitoh, Applied Physics Letters 7, 312 (1997).  

 

 

 

 



           ІЕФ-2019                                                                                                           IEP-2019 
Ужгород, 21-24 травня 2019                                                                                                    Uzhhorod, 21-24 May 2019 
 

 109 
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e-mail: deniscartrans.com@gmail.com 
 

 Цеолітами називають об’ємну групу мінералів, у яких схожі властивості 

та склад. Це водні алюмосилікати, переважно Na і Ca. Вони здатні віддавати і 

повторно поглинати воду, залежно від того, яка вологість і температура. Ще 

одна дуже важлива властивість цеолітів – здатність до іонного обміну: вони 

селективно виділяють і знову вбирають різного роду речовини. 

 Цеоліти – ряд мінералів з тривимірним структурним скелетом, які 

утворюють системи пустот і каналів, зайнятих катіонами і молекулами води, які 

при нагріванні збільшують розмір цих каналів.[1] 

 У даній роботі проведено дослідження впливу температурних градієнтів  

на цеоліт з метою визначення динаміки руйнування його структури. 

Експеримент проводився в декілька етапів. На першому було відібрано зразок 

із породи цеоліту, його розміри наведені на рис. 1 [2]. 
 

 
 

Рисунок 1. Фотографія досліджуваного зразка  
 

 Наступним етапом було нагрівання цеоліту в умовах кімнатної 

температури +23°C за допомогою НВЧ-печі потужністю 1000 Вт. Динаміка 

зміни структури зразка показана на рис. 2-7. Нагрівання зразку без впливу 

різних чинників в мікрохвильовій печі:  

1) тривалістю 15 секунд – зміна температури зразка на +30°C, є візуальний 

вплив на відібраний зразок, а саме декілька малих частинок «відскалилося» від 

даного зразка (рис. 2); 

2) тривалістю 15 секунд – зміна температури зразка на +40°C, є візуальний 

вплив на відібраний зразок, а саме збільшення малих частинок, що 

«відскалилися» від даного зразку(рис. 3);  

3) тривалістю 20 секунд – зміна температури зразка на +55°C, є візуальний 

вплив на відібраний зразок, а саме велике збільшення малих частинок, що «від-

скалилося» від даного зразку(рис. 4); 

4) тривалістю 25 секунд – зміна температури зразка на +60°C, є візуальний 

вплив на відібраний зразок, а саме сильне збільшення малих частинок, що 

«відскалилося» від даного зразку(рис. 5); 

mailto:deniscartrans.com@gmail.com
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5) тривалістю 30 секунд – зміна температури зразка на +70°C, є візуальний 

вплив на відібраний зразок, а саме - зразок розриває на частини(рис. 6); 

6) тривалістю 50 секунд – зміна температури зразка на +85°C, поява чорної 

«плями» на зразку (рис. 7) [3]. 
 

  

Рисунок 2. Температура зразка 

змінена на +30°C 

Рисунок 3. Температура зразка 

змінена на +40°C 

  
Рисунок 4. Температура зразка 

змінена на +55°C 

Рисунок 5. Температура зразка 

змінена на +60°C 

  
Рисунок 6. Температура зразка 

змінена на +70°C 

Рисунок 7. Температура зразка 

змінена на +85°C 
  

Таким чином, досліджено вплив температурних градієнтів НВЧ поля на 

динаміку руйнування структури цеоліту під час його нагрівання. 
 

[1] А.П. Мельник, З.О. Стецюк, М.І. Хижняк. Результати досліду з очищення води 

вирощувальних ставів за допомогою цеоліту // Рибогоспод. наука України. 2009. 

№ 4. С. 28—32. 

[2] В.В. Байраков. Особенности минерального состава клиноптилолитовых пород 

закарпатья // Природные цеолиты: ІV болгаро-советский симп: тез. докл. Бургас, 

1985. С. 23—24. 

[3] Природные цеолиты / Г.В. Цицишвили и др. Москва: Химия, 1985. 246 с. 
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БРОМИСТОГО ЭТИДИЯ С ДНК 
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Хлорофиллин (Chln) способен снижать мутагенную активность многих 

ДНК-связывающих препаратов (лигандов). Основным молекулярным 

механизмом его действия является гетероассоциация с токсичными лигандами 

(интерцепторный механизм) [1]. Эффективность действия Chln зависит от 

соотношения параметров связывания препарата с Chln и с ДНК. 

В данной работе исследованы гетероассоциация фенантридинового 

красителя бромистого этидия (Eb) с Chln и взаимодействие Eb с ДНК в 

присутствии и в отсутствии Chln методом спектрофотометрического 

титрования. Спектры свободных Chln (λmax = 402 нм) и Eb (λmax = 480 нм), а 

также комплексов Eb с Chln и с ДНК перекрываются, поэтому для анализа 

полученных экспериментальных данных был использован метод выделения 

главных компонент SVD-ALS [2]. Это позволило определить концентрации 

поглощающих частиц в растворах и построить изотермы связывания Eb с Chln 

и с ДНК в координатах Скетчарда (рис. 1). Константы взаимодействия 

бромистого этидия с Chln и с ДНК  определялись путем аппроксимации 

экспериментальных зависимостей при помощи уравнений Скетчарда и Мак-Ги 

соответственно. Для тройной системы рассчитывалась эффективная константа 

связывания Eb с ДНК (при построении изотерм связывания вместо 

концентрации свободного лиганда использовалась сумма концентраций 

свободного Eb и Eb в составе гетерокомплекса). 

Эффективная константа связывания Eb с ДНК в тройной системе с Chln 

составила 4.2×10
4
 М

-1
, что значительно меньше соответствующей константы, 

полученной для двойной системы  (9.6 × 10
 5
 М

-1
). Наблюдаемое ослабление 

связывания Eb с ДНК в тройной системе может быть обусловлено 

гетероассоциацией лиганда с Chln. Равновесная константа связывания Eb с Chln 

составила 4.6 × 10
 5

 М
-1
, что сопоставимо с константой взаимодействия с ДНК. 

На основании полученных из анализа двойных систем Eb-Chln и Eb-ДНК 

параметров связывания была рассчитана теоретическая изотерма связывания Eb 

с ДНК в системе Eb-Сhln-ДНК и сопоставлена с экспериментальными данными. 

Гетероассоциации лиганда с Chln описывалась при помощи уравнения 

химического равновесия, а связывание Eb с ДНК – уравнения Мак-Ги. 

Рассчитанная для тройной системы теоретическая изотерма связывания 

хорошо согласуется с экспериментальными данными. Это свидетельствует о 

том, что наблюдаемые отличия изотерм связывания лиганда с ДНК для двойной 
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и тройной систем обусловлены только интерцепторным действием Chln. 

Хлорофиллин существенно снижает долю Eb, связанного с ДНК, в следствии 

интерцепторного действия.  

а 

 

б 

 
Рисунок 1. Изотермы связывания в координатах Скетчарда бромистого этидия: 

 a) с Chln и b) с ДНК в отсутствии и в присутствии Chln. Точки – значения, 

рассчитанные на основании результатов декомпозиции экспериментальных 

данных, кривая – аппроксимация с использованием уравнений Скетчарда (а) и 

Мак-Ги (б). На вставке: кривая – теоретическая изотерма связывания. 

 
[1] R.J. Epstein, Drug-induced DNA damage and tumor chemosensitivity (J. Clin. 

Oncol., 1990). 

[2] K.H. Esbensen, Multivariate Data Analysis: In Practice: an Introduction to 

Multivariate Data Analysis and Experimental Design: CAMO (2002). 
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Радіоастрономічний інститут НАН України, Харків  

 

e-mail: akonov@rian.kharkov.ua 

 

Добре відомо, що астрономічні дослідження дають значний внесок у 

фізичну науку в цілому. Це зумовлено, перш за все, можливостями вивчати 

оточуючий світ з відповідними явищами в умовах так званої «космічної 

лабораторії». Маються на увазі екстремально високі (або дуже низькі) тиск, 

температура, магнітні та електричні поля, часові та просторові масштаби. Це 

відноситься до таких ключових розділів як фізика плазми та фізика 

елементарних частинок, атомна та молекулярна фізика, космологія тощо. 

Останнім часом на передній план світової науки виходять радіоастрономічні 

дослідження, зокрема на низьких частотах – у декаметровому та метровому 

діапазонах хвиль. У багатьох країнах світу будуються радіотелескопи нового 

покоління, на які вже витрачено багато мільярдів доларів.  

Україна вже майже півстоліття залишається світовим лідером у цій 

актуальній галузі. Для широкого кола астрофізичних досліджень 

використовуються найбільші у світі низькочастотні радіотелескопи: УТР-2, 

УРАН, ГУРТ. Ці унікальні вітчизняні інструменти дозволили відкрити 

величезну кількість астрофізичних об’єктів та явищ у сонячній системі, 

Галактиці, Метагалактиці. Результати добре відомі, визнані та затребувані в 

усьому світі. Доведено високу астрофізичну та фізичну значущість відповідних 

вітчизняних та міжнародних досліджень і гарні перспективи їх подальшого 

розвитку.  
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Найважливими складовими ДНК та РНК є азотисті основи нуклеотидів: 

аденін, тимін, гуанін, урацил та цитозин. Природний енергетичний стан цих 

молекул забезпечує стабільність зв’язків у комплементарних парах основ, 

синтез білків і функціонування нуклеїнових кислот як генетичних носіїв. 

Подвійна спіраль ДНК утримується за рахунок утворення водневих зв'язків між 

парами основ аденін-тимін і гуанін-цитозин. Для поглибленого розуміння 

механізмів генетичного коду і застосування біоструктур у сучасних 

нанотехнологіях необхідна інформація про фізичні властивості біомолекул, 

зокрема про оптичні характеристики.   

На сьогодні досліджень процесів люмінесценції молекул азотистих основ у 

різних фазових станах небагато; найменш вивчені спектральні характеристики  

молекул гуаніну. Так, у роботі [1] досліджувалися спектри поглинання та 

люмінесценції плівок молекул гуаніну в залежності від довжини хвилі збуд-

жуючого випромінювання в області 110-300 нм. Було виявлено, що при 

кімнатній температурі з’являється короткохвильова смуга люмінесценції при 

максимумі близько 350 нм. Автори дослідження приписали цю смугу 

флуоресценції,  яка при низькій температурі пригнічується фосфоресценцією. 

Флуоресценція водних розчинів пуринів і піримідинів при кімнатній 

температурі досліджувалася Борресеном [2]. Було показано, що гуанін 

практично не дає флуоресценцію в нейтральному розчині, але свічення 

з’являється і збільшується при переході в більш лужне або кислотне 

середовище. При цьому максимальний вихід люмінесценції для кислих 

середовищ спостерігається при рН 2 (максимум флуоресценції лежить при 

340 нм), а для лужних - при  рН 11 (максимум флуоресценції лежить при 355 

нм). Очевидно, що рН середовища певним чином впливає на структуру 

молекули гуаніну. 

У даному повідомленні йдеться про виявлення у нейтральному середовищі 

фотолюмінесценції гуаніну та її порівняння з люмінесценцією газової фази 

гуаніну під дією пучка електронів. 

Фотолюмінесценція вивчалася за допомогою спектрофлуориметра RF-6000 

компанії Shimadzu. Нейтральний розчин готувався на основі дистиляту води та 

препарату гуаніну фірми Sigma-Aldrich (чистота 99%). На рис. 1 надено спектр 

люмінесценції водного розчину гуаніну при довжині хвилі збуджуючого 

випромінювання 220 нм. Максимум люмінесценції спостерігається в області 

mailto:shpenik@hotmail.com
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360 нм. Очевидно, що цей спектр відображає фотофлуоресценцію молекул 

гуаніну при мінімальному впливі на її структуру з боку нейтрального 

середовища. Фосфоресценція  практично відсутня. 

 
Рисунок 1. Спектр люмінесценції водного розчину гуаніну 

 

Люмінесценція газової фази гуаніну під дією пучка електронів наведена на 

рис. 2. Методика експериментів описана в [3].    

 

 
 

Рисунок 2. Спектри люмінесценції газової фази молекул гуаніну при різних 

енергіях збуджуючих електронів. 
 

Звертаємо увагу, що випромінювання в діапазоні довжин хвиль 325-430 нм 

знаходиться на дуже широкій смузі, яка для них є своєрідною підкладкою. 

Очевидно, ця смуга є проявом люмінесценції внаслідок збудження π-електронів 

молекул гуаніну. Ми також вважаємо, що в області 420 нм проявляється 

фосфоресценція. 

 
[1] N.Ya. Dodonova. Vacuum UV − photophysics and photochemistry of biomolecules // 

J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 18, 111 (1993). 

[2] H.C. Borresen. On the luminescence properties of some purines and pyrimidines // 

Acta Chemica Scandinavica. 17, 921 (1963). 

[3] И.И. Шафраньош, М.И. Суховия. Возбуждение молекул тимина в газовой фазе 

электронным ударом // Оптика и спектроскопия. 102, 553 (2007).       
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Як відомо, вплив електронів низьких енергій на біомолекули призводить 

до їх розпаду і формування перехідного аніона. На основі аналізу результатів 

експериментальних і теоретичних досліджень різних процесів (іонізації, 

збудження, фотолюмінесценції) можна встановити фундаментальні механізми, 

які обумовлюють дисоціацію біомолекул та одно- і двохнитковий розрив 

молекул ДНК [1]. D-рибоза, маючи дві циклічні форми у вигляді β-D-

рибофуранози, входить до складу рибонуклеїнової кислоти (РНК), нуклеозидів, 

нуклеотидів та інших біологічних речовин. Структурні формули молекули D-

рибози представлені на рис. 1. 
 

 

 

Рисунок 1. Структура молекули D-рибози: а – лінійна; в – циклічна. 
 

Зауважимо, що похідна β-D-рибози – дезоксирибоза – є компонентою 

ДНК. D-рибоза (С5Н10О5) - це моносахарид, який належить до групи поліолів 

(пентоз) – вуглецевих спиртів, загальна формула яких -R-(OH)n, де R –  

вуглеводневий радикал, а n – число гідроксильних груп, що містяться в 

молекулі спирту.  

У даній роботі досліджувалася фотолюмінесценція D-рибози у водному 

розчині та в порошкоподібному стані. Для дослідження процесів 

фотолюмінесценції використовувався твердотільний переналаштовуваний за 

довжиною хвилі титан-сапфіровий лазер CF 131A (третя гармоніка λ = 253 нм 

та λ = 380 нм – друга гармоніка). Тривалість лазерних імпульсів становила 

10 нс, частота повторення – 10 Гц, енергія – 20 мкДж. Інтегровані в часі 

спектри люмінесценції амінокислот реєструвалися CCD-камерою HS 101H та 

ПК [2]. Усі виміри було проведено при кімнатній температурі. Реєстрація 
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спектрів фотолюмінесценції порошкоподібних зразків здійснювалася на 

відбивання. Схема експериментальної установки представлена на рис. 2. 

  
Рисунок 2. Схема експериментальної установки  

 

Спочатку в кювету завантажували порошок D-рибози і проводили виміри спектрів 

фотолюмінесценції, потім - водний розчин і знову проводили виміри. Таким 

чином, в обох випадках зберігалась однакова геометрія і експериментальні 

умови.  

На рис. 3 показані спектри фотолюмінесценції порошкових зразків (рис. 

3а) та водного розчину (рис. 3б) D-рибози.  
 

 
а 

 
б 

Рисунок 3. Спектри фотолюмінесценції порошку D-рибози (а) та водного розчину 

(б) зі збудженням лазерним випромінюванням довжиною хвилі  

380 нм та 253 нм 
 

Таким чином встановлено, що загальний хід кривих фотолюмінесценції 

як для порошкоподібної D-рибози та її водного розчину при лазерному 

збудженні з довжинами хвиль 380  нм та 253 нм схожий, а максимум 

люмінесценції знаходиться в діапазоні 480 - 540 нм. 

 
[1].  D. Ghosh et al. 2012, J. Phys. Chem.Lett. 3, Р. 97−101.  

DOI: dx.doi.org/10.1021/jz201446r 

[2]. М.И. Мигович, В.А. Кельман // Оптика и спектроскопия. – 2016. – Т 121,  

№ 1. – С. 69–74.
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The problem for the hydrogen atom, as one of the few that allows an exact 

analytical solution, is considered for methodological reasons in the most textbooks on 

quantum mechanics. One of the two independent solutions of the Schrödinger 

equation is square integrable and satisfies the boundary conditions at the coordinate 

origin (r = 0) and at infinity (r → ∞). For the states with the orbital angular 

momentum l ≥ 1, the second singular solution gives the divergence of the 

normalization integral at the point r = 0. 

However, for the angular momentum l = 0, the singularity of the second 

solution is expressed weakly and does not lead to the divergence of the integral at the 

origin, but it is rejected by guiding various arguments in various textbooks. These 

arguments can be classified into three groups. The first argument of textbooks 

indicates the unsatisfactory boundary conditions of the second solution at the origin. 

Another argument indicated that this solution does not satisfy the Schrödinger 

equation at the origin of coordinates r = 0 due to the appearance of the Dirac function 

δ(r) [1]. In the practical textbook [2], there is argued that in the singular state of l=0 

the mean value of the kinetic energy takes the infinite, therefore this solution is 

unacceptable. 

We tried to deal with this variety of arguments also because if the singular 

solution for the orbital moment l = 0 is possible to normalize, then it represents a 

state with limited energy of the system but an infinite average kinetic energy (+ ∞) 

and infinite potential energy (-∞), that is, the sum of two infinite quantities is finite 

.                              (1) 

To demonstrate our investigation of the singular solution, we briefly repeat one 

of the methods for obtaining the analytical solution of the Schrödinger equation with 

the Coulomb potential. In the Schrödinger equation  

                                                      (2) 

with the Coulomb potential for the hydrogen atom 

  ,                                                            (3) 

where μ is a reduced mass of the atom, one separates the variables in the spherical 

coordinate system 

,                          (4) 

where Ylm (θ, φ) is the spherical harmonics. For radial function ul (r), we obtain the equation 

                                         (5) 
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where l is the orbital angular momentum, and parameters k and A have the same 

dimension and are given by expressions 

                                                                  (6) 

The normalization of the radial function u(r) looks as 

.                                                                   (7) 

At large distance (r → ∞) equation (5) takes the form  

                                                         (8) 

and has two independent solutions e
-kr

 and e
+kr

. Since the normalization condition is 

fulfilled for the asymptotic (r → ∞) solution e
-kr

, the radial function of equation (5) is 

sought in the form 

,                                                                       (9) 

which leads to an equation for the unknown function f (r) 

.                                   (10) 

We shall now look for the solution of equation (10) by the power series method  

,                                      (11) 

where s and aj are unknown parameters that are determined from the substitution of 

function (11) into equation (10) with subsequent zeroing of coefficients for each 

power of variable r. The coefficient at the lowest power gives the equation for 

determining the parameter s 

                                                   (12) 

This equation has two solutions s1 = l + 1 and s2 = -l. Since the roots of the indicial 

equation (12) differ by an integer, according to [3] two independent solutions of the 

differential equation are defined in the way: 

,                                                                (13) 

,                                    (14) 
 

where unknown coefficients aj, bq and g are successively determined by substituting 

formulae (13) and (14) into equation (10) and equating to zero the coefficients for the 

powers of the variable r.  

 We want to emphasize that for the hydrogen atom with a Coulomb potential 

and for the deuteron wave function [4], the logarithmic term in (14) ensures the 

correct behavior of the solution at the origin. However, for other potentials, it can 

appear that the coefficient g in equation (14) is zero [5, 6].  

 
[1] J.-L.Basdevant, J.Dalibard Quantum mechanics (Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 
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[2] S. Flügge, Practical Quantum Mechanics, I and II (Springer-Verlag, Berlin, 1971).  
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[4] W. Rarita, J. Schwinger, On the Neutron-Proton Interaction. Phys. Rev. 59 (1941)436. 
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Due to a significant spin-orbital decay of the rubidium atom levels, the lowest 

autoionizing (4p
5
5s

2
)
2
P3/2,1/2 states (ΔE=0.85 eV) are the convenient objects for the 

experimental and theoretical studies. The first experimental data on the method of 

calculating the electron excitation functions for the (4p
5
5s

2
)

2
Pj autoionizing doublet in 

the rubidium atoms were presented by us in [1]. At the beginning of this work, there 

were known the theoretical data on the excitation of the above states obtained in the 

relativistic distorted wave (RDW) and Born approximations [2], as well as in the         

R-matrix B-spline calculations [3].  

The apparatus and the experimental procedure have been described in detail 

elsewhere [3]. The total relative uncertainty generally did not exceed 25%. The 

calculations were carried out as a part of the universal Flexible Atomic Code software 

package [4]. The radial orbitals for constructing the basic relativistic wave functions 

were obtained by solving the Dirac-Fock-Slater equation.  

Figure 1 represents the experimental and the calculated excitation cross sections 

for the (4p
5
5s

2
)

2
Pj states. Comparing the data shows that all excitation functions are 

similar in shape and are characterized by the presence of two maxima of the cross 

section at 0.85 eV above the threshold and at approximately at 90 eV, respectively. 

The first maximum is due to the effective formation of the Rb¯ negative ion, whereas 

the second one reflects the spin-exchange character of electron transitions from the 

ground atomic (4p
6
5s)

2
S1/2 state [3].  

The calculated RDW approximation results were compared with the 

experimental excitations cross sections. It has been shown that our cross section data 

describe satisfactorily the experimental cross section in the energy region above 100 

eV (
2
P1/2) and 200 eV (

2
P3/2). The data [2] give slightly lower cross section values 

within the limits of experimental (25%) error. 
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Figure 1. The experimental and the calculated cross sections for the 

(4p
5
5s

2
)

2
P3/2,1/2 states in the Rb atom. The experimental data are normalized to 

the theoretical RDW value [our data] at 540 eV. 

None of the theoretical approximations presented in figure 1, in contrary to the 

R-matrix one [3], fail to describe adequately the behavior of the excitation cross 

sections for the (4p
5
5s

2
)

2
Pj states in the region of intermediate and threshold energies. 

The reason is that in the RDW calculations the electron-capture process at the near-

threshold impact energies, i.e. the efficient formation of the 4p
6
 core-excited 

negative-ion rubidium states, is not taken into account. However, these data allow 

one to obtain the reliable absolute values of the experimental excitation cross sections 

by normalizing them to the calculated values at high collision energies.  

The work is supported by the grant program of scientific research of the 

National Academy of Sciences of Ukraine ”Advanced research on plasma physics, 

controlled thermonuclear fusion, and plasma-based technologies”. 
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В останні роки спостерігається поновлення інтересу до побудови 

глобальних оптичних потенціалів, які б описували взаємодію певного ядра з 

багатьма іншими ядрами у широкому діапазоні енергій зіткнення. Наприклад в 

роботі [1] представлена спроба побудувати такий потенціал для ядра 
6
Li. 

Щоправда діапазон енергій і ядер-партнерів, покритий в даній роботі, не можна 

назвати справді широким. Аналогічно і в значно більш давній роботі [2], 

присвяченій ядру 
6
Li, аналізувався енергетичний і масовий діапазон значно 

вужчий за той, який вже досить детально досліджений експериментально. Дана 

робота присвячена розширенню діапазону застосовності глобального 

потенціалу взаємодії іонів 
6
Li  з різними ядрами та встановленню необхідних 

для цього енергетичних і масових залежностей ядерної взаємодії.  

У роботі було виконано комплексний аналіз експериментальних 

диференціальних перерізів пружного розсіяння іонів 
6
Li на ядрах 

12
C, 

24
Mg, 

28
Si, 

40,48
Ca, 

58
Ni, 

90
Zr, 

208
Pb у діапазоні енергій зіткнення від 1 до 50 МеВ/нуклон 

(експериментальні дані взяті з літератури). Визначено, що експериментальні 

диференціальні перерізи пружного розсіяння проявляють регулярну поведінку 

в інтервалі переданого імпульсу qt < 3-4 фм
-1
: в залежності від енергії 

налітаючого іона положення максимумів і мінімумів в зазначеному діапазоні є 

практично сталими. Така поведінка повністю відповідає поведінці перерізів, 

виявленій у розсіянні іонів 
12
С на різних ядрах [3]. 

Для опису експериментальних даних в рамках оптичної моделі 

використовувались дві параметризовані форми радіальної залежності 

оптичного потенціалу: типу Вудса-Саксона (WS) та квадрату такого форм-

фактора (WS2), а також потенціали на основі моделі подвійної згортки (DF) з 

додатковими нормуючими та масштабуючими множниками як для дійсної так і 

для уявної частин оптичного потенціалу (типу Сан-Пауло). Параметри форми 

потенціалів WS та WS2 – глибина, радіус, та дифузність, а також параметри 

нормування та масштабування для DF-потенціалів – визначались з підгонки 

теоретичних кривих до експериментальних диференціальних перерізів. Для 

встановлення енергетичної та масової залежностей потенціалу було виконано 

аналіз наборів даних у двох різних підходах: для фіксованого ядра у всьому 

аналізованому діапазоні енергій, або для різних ядер при фіксованому значенні 

енергії зіткнення. Встановлено, що як енергетична так і масова залежності 

mailto:ystepanenko@kinr.kiev.ua
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параметрів 
6
Li+T потенціалу можуть бути параметризовані гладкими 

функціями. Отримані таким чином енергетично і/чи масово залежні оптичні 

потенціали забезпечують задовільний опис даних пружного розсіяння в 

аналізованих ядерних системах. 

 

 
 

А б 

Рисунок 1. Диференціальні перерізи пружного розсіяння в різних системах 
6
Li + T при енергії Eлаб.(

6
Li) = 240.0 (210.0) МеВ в залежності від приведеного 

переданого імпульсу. Суцільні криві репрезентують розрахунки за ОМ з 

використанням потенціалів отриманих у даній роботі (на лівій панелі – 

індивідуальних, на правій – енергетично залежних); штрихові криві відповідають 

потенціалам з літератури (на лівій панелі – з роботи [1], на правій – з роботи [2]). 
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Розсіяння електронів на атомах є одним з найважливіших процесів, які 

досліджуються в атомній фізиці. Експерименти з розсіяння дають важливу 

інформацію як про взаємодію атомних часток, так і про структуру складних 

атомних систем. У свою чергу, квантова теорія багаточастинкових систем, до 

яких належать атоми та іони, є надзвичайно складною, і більшість таких задач 

розв’язується лише наближено. 

Наразі чи не найбільш ефективним методом дослідження процесів 

електрон-атомного (ЕА) зіткнення вважається метод R-матриці з B-сплайнами 

(БСР) [1], що є однією з можливих реалізацій методу сильного зв’язку. 

Особливістю методу БСР є використання неортогональних орбіталей як для 

представлення хвильових функцій мішені, так і хвильової функції розсіюваного 

електрона. Вказані неортогональні орбіталі є залежними від терму; перед їх 

використанням в якості базисних функцій розкладу загальної хвильової функції 

зіткнювальної системи «налітаючий електрон + атом» вони розкладаються за 

B -сплайнами. Поряд з цим, метод R-матриці з B-сплайнами дозволяє розрахо-

вувати також і структуру атома-мішені. При цьому нейтральний атом розгляда-

ється як сукупність відповідного однократного додатного іона та окремого 

електрона. Перевага подібного методу розрахунку структури очевидна: 

стандартна варіаційна схема багатоконфігураційного методу Хартрі-Фока [2] 

замінюється більш ефективною схемою методу сильного зв’язку каналів. 

У даній роботі здійснено розрахунок структури (енергії спектроскопічних 

рівнів і відповідні хвильові функції) атома P. У подальшому отримані нами 

структурні дані будуть використані при дослідженні розсіяння електронів на 

атомах фосфору: e – P. Хоча в літературі наявна певна кількість досліджень з 

окремих процесів, що супроводжують розсіяння e – P (див., напр., [3]), однак у 

цих працях відсутні дані про енергетичну структуру нейтрального фосфору. 

Тому ми маємо змогу порівнювати значення енергій спектроскопічних станів 

атома P тільки з компільованими даними NIST [4]. 

Атом фосфору належить до елементів V групи Періодичної системи 

разом з атомами азоту, миш’яку, сурми та вісмуту. Заряд ядра Z = 15, 

конфігурація основного стану атома P: 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

3
 
4
S

o
. Спектр нейтрального 

фосфору, згідно даних NIST [4] (див. рис. 1), є досить складним. Три нижчих 

рівні відповідають різним термам (
4
S

o
, 

2
D

o
, 

2
P

o
) конфігурації основного стану 

3s
2
3p

3
 з енергіями 0.0, 1.4097 і 2.3234 еВ, відповідно. Значення LS-енергій 

спектроскопічних станів було отримано шляхом вагового усереднення рівнів 

тонкої структури при переході від LSJ-представлення NIST [4] до 

використовуваного нами наближення LS-зв'язку. Зауважимо, що кілька нижчих 

рівнів цього спектру утворюються, головним чином, шляхом збудження одного 
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3p-електрона із валентної оболонки на один зі спектроскопічних рівнів 

конфігурації 3s
2
3p

2
(

3
P)nl (n = 3, 4, 5, 6, 7;  l = 0, 1, 2, 3, 4). Проте вже 6-й за 

енергією LS-рівень 3s3p
4
 
4
P утворюється шляхом збудження 3s-електрона; тому 

необхідно враховувати конфігурації з вакансіями у внутрішній 3s-оболонці. 

Існують також серйозні труднощі при обчисленні восьмого за порядком 

розміщення LS-рівня 3s
2
3p

2
(

1
D)4s 

2
D. Він має проміжний терм 

1
D, а не 

3
P, як у 

більшості інших випадків. Все це вимагає прикладання значних додаткових 

зусиль при розрахунку спектроскопічних станів атома фосфору. 

Як видно зі сказаного, у нижній частині спектру атома P існують стани з 

відкритою 3s-оболонкою. Це вказує на необхідність врахування у структурних 

розрахунках як валентної, так і кор-валентної кореляцій. Для більш повного 

врахування валентної кореляції слід брати до уваги також наявність стійкого 

від’ємного іона фосфору з конфігурацією 3p
4 3

P
2
 і енергією спорідненості 0.7465 еВ. 

 

 

На рис. 2 представлені енергії збудження спектроскопічних станів EБСР, 

отримані нами в БСР-розрахунках. Їх значення порівнюються з компіляційними 

даними NIST [4], ENIST. Як видно з рисунка, характерна точність наших БСР-

результатів становить 0.05–0.2 еВ. Враховуючи об’єктивну складність будови 

електронної оболонки атома фосфору, такий результат є непоганим, і отримані 

дані можна використати при вивченні процесів розсіяння e − P. 
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[3] V.I. Kelemen et al, Ukr. Phys. Journ. 59, 569 (2014). 

[4] A. Kramida, Yu. Ralchenko, J. Reader, and NIST ASD Team, NIST Atomic Spectra 

Database version 5.6.1 (2018), (https://physics.nist.gov/asd ). 

  
Рисунок 1. Схема розміщення 39 нижніх 

енергетичних рівнів (у LS-представленні) 

атома фосфору та їх розподіл за термами 

згідно даних NIST [4]. 

 

Рисунок 2. Схема розміщення енергетич-

них порогів збудження атома фосфору. 

Дані наших БСР-розрахунків (EБСР) 

порівняні з даними NIST [4] (ENIST). 

 

https://physics.nist.gov/asd
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ATLAS [1] is one of the two large general urpose detectors at the Large 

Hadron Collider (LHC) at CERN which investigates a wide range of physics, from 

the Higgs boson and other Standard Model studies to the searches of the extra 

dimensions and particles that could make up the dark matter. In detector ATLAS  

magnets and sub-detectors are organized in cylindrical layers around the beam pipe. 

Going from the center of the detector there are Inner Detector, Solenoid Magnet, 

Electromagnetic Calorimeter, Hadronic Calorimeter, Toroid Magnet and Muon 

Spectrometer.  

The Tile Calorimeter (TileCal) [2] is located in the central section of the 

ATLAS hadronic calorimeter. It detects hadrons, jets and taus, while also 

contributing to the jet energy and missing ET reconstruction, as well as assisting the 

spectrometer in the identification and reconstruction of muons. 

TileCal is a sampling calorimeter using plastic scintillating tiles as the active 

medium and steel plates as the absorber. It covers the pseudorapidity range up to 

|η|<1.7 with one central Long Barrel (LB) and two Extended Barrels (EB). 

The scintillators are read out by wavelength shifting fibers and photomultiplier 

tubes. The analogue signals from the PMTs are digitized by sampling the PMT 

signals every 25 ns. For each interesting event selected by the ATLAS trigger, the 

Tile Calorimeter reads out seven consecutive samples, thus covering a time window 

of 175 ns. The seven consecutive samples are combined by the electronics in a 

remote counting room, at a rate of up to 100 kHz, to compute the pulse amplitudes 

and their position in time. These quantities are required for energy reconstruction. 

Different groups developed several tools to support several TileCal data 

monitoring, run and maintenance activities. Most of these tools were developed 

without following guidelines, sometimes lacking basic software infrastructure and 

implemented without a global perspective of the calorimeter. The collaborator was 

very difficult to perform a task. The use, maintenance and enhancement of existing 

functionalities become time consuming and costly work. Tile-in-One (TiO) was 

developed to get rid of these problem. 

TiO aims to integrate different Tile tools, sharing the same infrastructure and 

accessing common services, such as: access to different databases, user 

authentication, commonly used libraries, and software infrastructure to allow 

collaborators to integrate their own tools. 

The TiO web platform consists of a unique development standard and 

documentation for web systems and tools used by TileCal collaboration. It aims to 
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provide information on TileCal features without demanding the user from knowing 

where and how to get data. The TiO platform is a visual display of the most important 

information needed to achieve one or more collaborator’s objectives, consolidated 

and arranged on a single screen so the information can be monitored at a glance. 

The project Tile-in-One, this time, will function just as a simple bridge or 

gatekeeper between the client and small web applications called plugins. A plugin is 

a small independent web application and is enclosed in its own Virtual Machine 

(VM). The job of a plugin will be to make all the steps needed for creating response 

to the client request. The diagram of the platform can be seen in Fig. 1. 
 

 

Plugins are based on one of the three 

templates, since expected that majority 

of the plugin developers will generally 

have no experience in web 

development, but plugin development 

requires from developer to design, 

program and operate the whole machine 

with web server. The platform will 

provide setup scripts to setup VM and 

provide the following templates (can be 

seen in Fig. 2): Simple Static Plugin 

Template, Simple Dynamic Plugin 

Template, Complex Dynamic Plugin 

Template. 

Figure 1. The diagram of the new TiO 

platform 

 

 

Figure 2. Screenshots of user interface of main servers of Tile-in-One platform on the left 

and simple plugin template for new Tile-in-One platform on the right. Figure shows main 

server for finished plugins and Simple Dynamic Template. 
 

Thereby, Tile-in-One is common space for the ATLAS Tile Calorimeter 

related offline data quality tools. This is a much lighter and more stable platform with 

emphasis on using already developed and common software, with quicker and easier 

development of the plugins and easier integration working web tools. 

 
[1] ATLAS Colaboration. In: JINST 3 (2008), S08003 

[2] Tile Calorimeter Technical Design Report, CERN/LHCC/96–42 
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The Bose-Einstein correlations (BEC) [1] are the correlations between two 

identical bosons (a consequence of the symmetry of identical bosons wave function). 

They have important applications in particle physics and nuclear physics, but also in 

astronomy and optics. In particle physics, through a detailed study of the two-particle 

Bose-Einstein correlations, one can determine the spatial and temporal characteristics 

of the bosons source that make it possible to analyze the characteristics of the 

hadronization region and allow the determination of the size and shape of the source, 

which particles are emitted from. The studies of the dependence of BEC on the 

particle multiplicity nsel are of particular interest, because they help in the 

understanding the multiparticle production mechanisms. 

The BEC effect in the experiment is observed as a relative enhancement of the 

production of identical bosons with small four-momentum differences Q
2
=−(p1−p2)

2 

compared to the case without the Bose-Einstein correlation. The function is parame-

terized as the Lorentz-invariant 4-momentum difference square of the two particles. 

To observe this enhancement, the correlation function C2(Q) is constructed, which is 

the ratio of the probability density of two particles (Р(р1,р2)) to the product of single-

particle densities (Р(р1),Р(р2)):  

С2(р1,р2) = Р(р1,р2)/(Р(р1),Р(р2)) 

The two-particle BEC correlation function C2(Q), experimentally, is given by 

the ratio of the number of the like-sign charged pairs N(Q) in the data to the number 

of pairs in a reference sample N
ref

(Q). As a reference sample, we use the unlike-sign 

(ULS) track pair distribution, where there cannot be effect of BEC, because the 

unlike-signed particles are not identical. Both tracks are taken from the same event. 

The study of Bose-Einstein correlations (BEC) of like-sign charged boson pairs 

(mainly π
±
) in proton-proton collisions are analyzed in terms of various 

parametrizations. We use the wave function (WF) approach for our analysis. The WF 

approach assumes a two-boson wave function, which is symmetric under particle 

exchange, and chaotic particle emission. Source emission is assumed to be spherical 

in all cases. The function C2(Q) with the above two assumptions has in the case of 1D 

analysis the following form: 

                                                      

In the case of 3D BEC analysis, the momentum difference invariant Q is 

decomposed according to the Bertsch-Pratt "out-side-long" parameterization [2]  

and the C2(Q) function has the following form: 
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Parameters R (for 1D) and Rout, Rside, Rlong (for 3D) are a measure of the width 

of the corresponding source emission probability distribution representing a source 

size. Parameter λ is called the incoherence factor and is introduced to take into 

account a partially coherent source. Experimentally, the value of λ is also affected by 

other effects, which reduce the amount of BEC the presence of non-pions in the 

sample.  or  are introduced in the fitting functions for 

the experimental data evaluation and are used to take into account the long-distance 

correlations, which are not included in these approaches (in the ideal case ε = 0). The 

factor C0 is normalization constant. 

The PW parameterization has been used to fit the correlation function with a 

MC corrected reference sample. The fit is carried out in the Q range of 20 MeV – 

2000 MeV. The region below 20 MeV is excluded in order to avoid badly 

reconstructed or split tracks at very low Q values. From fit region, the interval from 

300 MeV to 900 MeV is excluded, because the ULS sample contains hadron pairs 

from the decay of resonances such as ρ, η, η, ω, φ, K*, which are not present in the 

like-sign sample. The fit results are shown in Figure 1 for the 1D and 3D analysis. 
 

  
Figure 1. Double ratio results over the integrate multiplicity nsel. The left panel shows the 

1D double ratio function. The right panel shows the 2D projection of the 3D double ratio 

function (Qout, Qside). The data from the proton-proton collisions at 8 TeV are from the 

ATLAS detector, LHC [3]. 
 

One of the main goals of the analysis is to investigate the spatial characteristics 

of the bosonic source. The obtained values of the radii R of the bosonic source are 

shown in Figure 1. From the three-dimensional analysis, one can see that the 

emission source is not spherical in all directions. 
 

[1] Richard M. Weiner, Introduction to Bose–Einstein Correlations and Subatomic 

Interferometry, John Wiley, 2000. 

[2] M. Lisa, S. Pratt, R. Soltz, U. Wiedemann, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 55 (2005) 357, 

nucl-ex/0505014 

[3] ATLAS Collaboration, arXiv:1608.03953v2 [hep-ex] 8 Dec 2016 
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Один із найбільш поширених способів ідентифікації ізотопного складу 

подільних ядерних матеріалів (ядер актинідів) базується на використанні 

експериментально отриманої інформації про співвідношення інтенсивності 

стимульованого запізнілого гамма-випромінювання від легких та важких уламків - 

продуктів їх фотоподілу, які, в свою чергу, залежать від природи опромінених 

актинідів [1]. Саме тому надійна інформація про виходи продуктів фотоподілу ядер 

актинідів необхідна для розробки методів експресного аналізу їх ізотопного складу. 

Стандартний метод отримання експериментальної інформації про виходи уламків 

поділу ядер актинідів базується на техніці “of line” детектування гамма-

випромінювання від їх продуктів, накопичених фольгою-колектором у процесі 

активації неекранованих подільних мішеней (“fission products catcher foil technique”) 

[2]. При проведенні опромінення актинідів, які знаходяться в герметичних 

контейнерах, спектр їхнього запізнілого гамма-випромінювання, окрім гамма-

випромінювання від продуктів фотоподілу, додатково буде містити гамма-кванти 

від їх характеристичних ліній, від продуктів фотоядерних реакцій, які відбуваються 

в подільній мішені при її активації гальмівним випромінюванням та від продуктів 

активації матеріалу контейнера. Оскільки зберігання і транспортування ядерних 

матеріалів відбувається в герметичних контейнерах з неіржавіючої сталі, виникає 

необхідність у розробці схем стимуляції та детектування запізнілого гамма-

випромінювання від продуктів фотоподілу екранованих ядерних матеріалів.  

В роботі представлені результати експериментально визначених величин 

виходів короткоживучих продуктів фотоподілу ядер актинідів 
232

Th (вага – 

1.002 г), 
235
U (вага – 0.514 г), 

238
U (вага – 1.119 г), 

239
Pu (вага – 0.400 г), які 

знаходилися в герметичних контейнерах циліндричної форми (діаметр – 23 мм, 

висота – 30 см, вага – 69 г), виготовлених з неіржавіючої сталі (марка сталі 

12Х18Н10Т), за їх запізнілим гамма-випромінюванням [2]. Для стимуляції 

реакції фотоподілу використовувалося гальмівне випромінювання з енергією 

12.5 МеВ, яке було отримане на прискорювачі електронів – мікротроні М-30 

[3]. При проведенні експериментальних досліджень зразки ядер актинідів були 

розташовані вздовж осі пучка на відстані 112 мм (достатньої для перекриття 

площини зразків пучком гальмівного випромінювання) від конвертера (Ta, 

1 мм). Впритул до гальмівної мішені розміщався фільтр з карбіду бору для 

очистки пучка гальмівного випромінювання від залишкових електронів та 

фотонейтронів [4]. Усі зразки опромінювалися в однакових геометричних 

умовах протягом 30 хв. Інтегральний потік електронів за час активації становив 

~ 3.2·10
16

 електронів і був приблизно однаковим при активації усіх зразків. 
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Виміри запізнілого гамма-випромінювання від продуктів фотоподілу ядер 

актинідів проводилися на сертифікованому напівпровідниковому HPGe-

детекторі (робочий об’єм – 150 см
3
) фірми "ORTEC" [5]. Зразки 

встановлювалися на відстані 50 мм від центру поверхні детектора. Час вимірів 

становив 10 хв. Проведені серії з 9 послідовних вимірів для кожного 

опроміненого зразка протягом 3 годин. Перед процесом активації зразків 

ізотопів 
232

Th, 
235

U, 
238
U і 

239
Pu здійснювалося детектування їх 

характеристичного гамма-випромінювання. Додатково проводилися виміри 

гамма-випромінювання від продуктів активації хімічних елементів, які входили 

до складу пустого контейнера. Мертвий час спектрометра в процесі 

детектування гамма-випромінювання не перевищував 5÷7 %. Статистична 

похибка вимірів не перевищувала 5%. Гамма-лінії запізнілого гамма-

випромінювання від продуктів фотоподілу ядер актинідів, виходи яких 

визначалися у процесі експерименту, не інтерферували з гамма-лініями від 

продуктів активації хімічних елементів, які входили до складу контейнера та з 

характеристичними гамма-лініями ізотопів 
232

Th, 
235

U, 
238
U і 

239
Pu для області 

енергій більше 1000 кеВ. Гамма-лінії від продуктів, утворених по каналу (,n) 

реакції при активації вказаних ізотопів гальмівним випромінюванням, не 

впливали на кінцеві результати експериментальних досліджень. Виходи 

продуктів фотоподілу визначалися відносним методом [2]. Як репер 

використовувався кумулятивний вихід продукту 
89
Rb. Сумарна похибка при 

проведенні експериментальних досліджень не перевищувала 10÷12%. В ході 

експериментальних досліджень були визначені виходи продуктів 
88

Kr, 
89

Rb, 
92

Sr, 
135

I, 
138
Cs і 

142
La при фотоподілі ядер актинідів 

232
Th, 

235
U, 

238
U і 

239
Pu. Вибір 

саме цих радіонуклідів був обумовлений придатністю їх ядерно-фізичних 

характеристик [6] для проведення процедури експериментальних досліджень. 

Чисельні значення виходів продуктів фотоподілу ядер актинідів, визначених за 

їх запізнілим гамма-випромінюванням, які збігаються в межах похибок з 

існуючими експериментальними даними, отриманими із застосуванням 

стандартної методики вимірів [2], при близьких енергіях збудження [7], а також 

з результатами моделювання [8] із застосуванням GEF-коду [9].  

Таким чином, отримані результати можна використовувати для апробації 

методів аналізу ізотопного складу ядерних матеріалів у герметичних 

контейнерах за їх стимульованим запізнілим гамма-випромінюванням. 
 

[1] D. Bernard et al. EPJ Web of Conferences 170, 06001 (2018). 

[2] О.О. Парлаг та інш., НВУжУ, сер. Фізика 11, 171 (2002). 

[3] О.О. Парлаг та інш., Патент на корисну модель № 133090. Бюл. № 6, (2019). 

[4] О.О. Парлаг та інш., Патент на корисну модель № 96384. Бюл. № 3, (2015). 

[5] I. Pylypchynets et al. J Radioanal Nucl Chem 319, 1315 (2019).  

[6] Decay Radiation database version of 1/3/2018. 

[7] Experimental Nuclear Reaction Data (EXFOR). Database version 2019-04-05. 

[8] І.В. Пилипчинець та інш., НВУжУ, сер. Фізика 42, 169 (2017). 

[9] GEF code, Version 2019/1.1 (Release: February 5, 2019). 
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В останні кілька років все більшу увагу почали звертати на себе плазмові 

струмені атмосферного тиску, що формуються різними електричними 

розрядами, як наприклад, тліючим, високочастотним, бар’єрним та ін., як в 

роботах [1–6]. Як робочі зазвичай використовуються використовуються аргон, 

гелій, азот або їх суміші. Такий спосіб отримання низькотемпературної плазми 

практично не призводить до нагрівання її газової складової, в результаті чого 

величина температури газу в плазмі залишається на рівні кімнатного значення, 

саме тому таку плазму називають «холодною». Сьогодні створені, проте 

недостатньо експериментально вивчені джерела плазмових струменів атмо-

сферного тиску на основі бар'єрного розряду, в яких робочими сумішами також 

є аргон, гелій, азот чи кисень. 

В даній роботі було розроблено, виготовлено та запатентовано [7] 

газорозрядну конструкцію, яка створює та формує плазмовий струмінь зі 

збудженням бар’єрним розрядом атмосферного тиску робочих сумішей аргон-

повітря, гелій-повітря та гелій-вода.  

В результаті збудження бар’єрного газового розряду було отримано 

плазмовий струмінь у капілярній трубці, крізь яку продувалися досліджувані 

робочі суміші. Детально основні вузли, експериментальну установку та 

методику вимірювань описано в роботі [8]. Нами було досліджено 

спектральний склад випромінювання робочих сумішей аргон-повітря, гелій-

повітря та гелій-вода, а також просторовий розподіл інтенсивності 

люмінесценції утвореної ними низькотемпературної плазми. Показано, що за 

межами зрізу капіляра спектральний склад випромінювання (напр., див. спектр 

люмінесценції в ультрафіолетовій області, наведений на рис. 1) сформованого 

плазмового струменя представлений переважно інтенсивними спектральними 

переходами атомів аргону, гелію, кисню, а також електронно-коливальними 

переходами першої позитивної системи молекули азоту  gu BCN  33

2 , 

першої негативної системи позитивного іона молекули азоту    gu XBN 22

2  

та переходами молекул гідроксилу   22 XAOH .  
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Рисунок 1. Інтегрований в часі емісійний спектр плазмового струменя для робочої 

суміші гелій-вода, знятий на відстані ~3 мм від зрізу капіляру 

 

Висловлюємо подяку за допомогу, поради та корисні наукові дискусії при 

виконанні даної роботи проф. В.А. Кельману, Ю.В. Жменяку та 

Є.А. Світличному. 

Частково дана робота виконана за підтримки гранту Національної 

академії наук України для молодих вчених. 
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МЕТОДИ КЕРУВАННЯ САМОСТІЙНИМ ПЛАЗМОВО-ПУЧКОВИМ 

РОЗРЯДОМ ПРИ ВИСОКІЙ ГУСТИНІ ЕНЕРГІЇ 
 

Я.О. Гречко, М.О. Азарєнков, Д.Л. Рябчіков, І.М. Середа, О.Ф. Целуйко  
 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків  
 

e-mail: yarikgrechko18@gmail.com 
 

Самостійний плазмово-пучковий розряд (СППР) є наступною після 

дугового, по мірі зростання струму, формою існування газового розряду, і 

характеризується як найпотужніший тип газового розряду. При розрядних 

струмах від сотень ампер до мегаампер, напруга розряду може досягати від 

сотень вольт до сотень кіловольт. Характерною особливістю СППР є 

формування в газорозрядній плазмі подвійного електричного шару, об’ємного 

заряду, на якому зосереджується практично вся активна напруга розряду [1]. У 

подвійному шарі відбувається зустрічне прискорення інтенсивних електронних 

та іонних пучків. Виділення енергії в розряді забезпечується за рахунок 

електронного пучка, оскільки енергія, що виділяється іонним пучком в 
i

e

m

m
 

раз менше, ніж енергія електронного пучка [2]. Дисипація енергії пучка, за 

рахунок пучково-плазмової взаємодії, відбувається в локальній області розряду, 

відразу ж за зоною прискорення пучка. Тим самим забезпечується локальне 

виділення енергії в розряді з густиною потужності до 10
9
 Вт/см

2
 та вище. 

Керуючи місцем розташування подвійного шару можна формувати 

електронний пучок безпосередньо перед об’єктом, де передбачається виділення 

енергії (плазма, тверде тіло або інший об’єкт). Наприклад, швидке виділення 

енергії, з великою густиною потужності, в плазмі багаторазово іонізованих 

атомів олова призводить до генерації потужного (мегават і вище) направленого 

випромінювання в діапазоні екстремального ультрафіолету з довжиною хвилі 

13.5 нм [3]. Інтенсивний вплив на поверхню твердого тіла при таких густинах 

потужності дозволяє істотно модифікувати його поверхневий шар, надаючи 

унікальні властивості [4]. Таким чином, актуальним є пошук методів керування 

місцем розташування подвійного шару, а також його параметрами (енергією та 

струмом пучка), для збільшення активної потужності, що вводиться в розряд. 

Режим СППР при високій густині енергії реалізовувався за допомогою 

сильнострумового імпульсного плазмового діода. Особливістю даного діода 

було обмеження робочої поверхні високовольтного електрода. Це дозволяло 

концентрувати на нього струм великої густини (до 2 МА/см
2
) та сприяло 

формуванню подвійного шару поблизу його поверхні. Високовольтний 

електрод безпосередньо підключався до конденсаторної батареї, ємністю 

С0 = 1.914 мкФ, яка заряджалася до напруги V0 = 6…12 кВ. Другий електрод 

діода був заземлений. Площа робочої поверхні високовольтного електрода 

варіювалася в межах Sa = 0.02…0.2 см
2
 та була на два порядки менше, ніж 

робоча поверхня заземленого електрода. Електроди розташовувалися один 
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навпроти одного на відстані 5 см. Розряд збуджувався при тиску ~ 10
-6

 Тор, 

після заповнення розрядного проміжку первинною плазмою, що створювалася 

за рахунок поверхневого пробою між заземленим електродом та електродами 

підпалу. Електрони первинної плазми, прискорюючись в подвійному шарі, на 

якому зосереджувалась практично вся активна напруга розряду, опромінювали 

робочу поверхню високовольтного електрода. Це призводило до її 

випаровування, іонізації парів та формування густої (~ 10
16
…10

17
 см

-3
) 

приелектродної плазми. Після цього розряд переходив від високовольтної до 

сильнострумової стадії, з амплітудою струму до 40 кА та періодом коливань 

~ 3.5 мкс. З початком сильнострумового етапу подвійний шар зникав, проте 

періодично виникали і зникали інші подвійні шари, змінюючи свою 

локалізацію та величину падіння потенціалу. 

Для керування місцем розташування подвійних шарів на сильнострумовій 

стадії розряду та збільшення рівня потужності, що вводиться в розряд, в роботі 

використовувалися такі методи: зменшення робочої поверхні високовольтного 

електрода, часткове контрагування плазмового каналу діелектричним 

капіляром, використання зовнішнього постійного магнітного поля. Було 

показано, що всі вищенаведені методи впливають на динаміку СППР та рівень 

потужності, що вводиться в розряд. При зменшенні робочої поверхні 

високовольтного електрода від 0.2  до 0.02 см
2
 рівень активної потужності, що 

вводиться в розряд, збільшився на 50%. При цьому, за рахунок обмеження 

робочої поверхні високовольтного електрода, значно збільшилася густина 

потужності, що виділяється в розряді біля поверхні електрода, від 

0.3 до 5 ГВт/см
2
. 

Часткове контрагування плазмового каналу діелектричним капіляром 

також дозволило збільшити рівень потужності, що вводиться в розряд, на 40% 

та стабілізувати режим СППР. Було показано, що збільшення потужності, що 

вводиться в розряд, спостерігається за рахунок формування додаткового 

подвійного шару поблизу отвору діелектричної вставки. 

Проведені дослідження впливу зовнішнього магнітного поля, що 

створювалось системою на постійних кільцевих магнітах, з напруженістю в 

максимумі ~ 1.1 кЕ, показали, що наявність зовнішнього магнітного поля 

впливає на динаміку розряду та дозволяє збільшити рівень активної 

потужності, що вводиться в розряд. Найбільше збільшення потужності 

спостерігається для випадку, коли торець високовольтного електрода збігається 

з точкою інверсії магнітного поля, яка є відмінною рисою кільцевого магніту. 
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ПЕРЕЗАРЯДКА У ДВІЧІ ЗБУДЖЕНІ СТАНИ ПРИ ПОВІЛЬНИХ 

ЗІТКНЕННЯХ ІОНІВ З АТОМАМИ ТА МОЛЕКУЛАМИ 
 

М.Я. Євич, Т.І. Велеган, М.І. Карбованець 
 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 
 

e-mail: m.karbovanets@gmail.com 
 

В межах квазікласичного варіанта асимптотичної теорії [1]-[3] 

досліджено двоелектронні процеси одноелектронного захоплення у двічі 

збуджені іонні стани при повільних зіткненнях багатозарядних іонів  1bZ
B  з 

атомами та молекулами  1aZ
A  виду 

         111222

**211
, mlnmlnBAmlnBA baba ZZ

bbb

ZZ 
 .                     (1) 

Труднощі, що виникають при побудові кількісної теорії таких процесів, 

криються у підвищених вимогах до точності опису обмінних та кореляційних 

ефектів. До того ж, для процесів за участю полярних молекул 
 1aZ

A  слід 

очікувати сильний прояв орієнтаційних ефектів, пов’язаних з кутовою 

анізотропією дипольних потенціалів молекулярних залишків. Для врахування 

цих ефектів аксіально-симетричне поле полярної молекули моделюємо 

ефективним кулоно-дипольним потенціалом  rV

, який враховує взаємодію 

валентного електрона з кулонівським полем заряду aZ  та точковим диполем ad


 

залишкового молекулярного іона 
aZ

A :   3// rrdrZrV aaa


  (див. праці [1], [3]). 

Розроблена в роботі аналітична теорія двоелектронних процесів (1) 

ґрунтується на квазікласичному підході, або методі ВКБ, що, на відміну від 

методу Ландау-Херрінґа та теорії збурень, не пов’язаний з малістю взаємодії. 

Крім того, метод ВКБ дозволяє отримати аналітичні вирази для потенціалів 

обмінної взаємодії при довільних значеннях зарядності іона та побудувати 

квазікласичний анзац розв’язку, який задовольняє рівнянню Шредінґера з 

точністю до малих членів. 

Для двоелектронного матричного елементу обмінної взаємодії  RHab , що 

визначає процес (1), одержано наступне представлення: 

                    
21

2211

,

1221

1

12212211

1

1221, 1
2

1

mm

ffiab

s

ffiab

LM

mmab rrrrrrrrrrCH L


  ,(2) 

де  1rab


  – хвильова функція тунелюючого електрона атома (молекули)  1aZ

A  в 

околі іона  1bZ
B ,  2ri


  – електронна хвильова функція основного стану іона 

 1bZ
B , 1f  і 2f  – хвильові функції електронів іона  2bZ

B ; 1212 rrr


 . 

Встановлено, що основний внесок у двоелектронну обмінну взаємодію  RHab  

робить конфігурація, коли активні електрони здійснюють переходи в околі 

налітаючого іона і домінуючим механізмом заселення кінцевих двічі збуджених 

станів іона  2bZ
B  є корельовані переходи електронів, які можливі лише в 

результаті міжелектронної взаємодії. Їх можна розглядати як накладання двох 

корельованих електронних переходів, непружних для кожного електрона 



           ІЕФ-2019                                                                                                           IEP-2019 
Ужгород, 21-24 травня 2019                                                                                                    Uzhhorod, 21-24 May 2019 
 

 137 

окремо: один із електронів здійснює підбар’єрний перехід із основного стану 

атома (молекули)  )1( aZ
A  на “зовнішню” (“внутрішню”) орбіту іона  )2( bZ

B , а 

інший – із основного стану іона  )1( bZ
B  – на “внутрішню” (“зовнішню”) орбіту 

іона  )2( bZ
B . 

На основі техніки функцій Гріна побудовано асимптотики 

квазікласичного типу для електронних хвильових функцій квазімолекули 
   


11 ba ZZ

BA  у всьому конфігураційному просторі. Зокрема, для побудови 

хвильової функції  rab


  тунелюючого молекулярного електрона в околі чужого 

силового центру  )1( bZ
B  використовувалося зображення у вигляді 

багатовимірного інтегралу по деякій гіперповерхні   у конфігураційному 

просторі [3]: 

            



drErrGErrGrr ababababab  11 ;,;,

2

1
.                   (3) 

При цьому квазікласичне (за змінною r ) представлення одноелектронної 

трицентрової функції Гріна  ab ErrG 1;, 


 квазімолекулярної системи 
   


11 ba ZZ

BA  знайдено у вигляді парціального розкладу за сферичними 

функціями при ..1~ oarr   У якості гіперповерхні   було вибрано площину, 

яка перпендикулярна міжцентровій осі R  і перетинає її в точці 2/R . 

Одержано нові замкнуті аналітичні представлення для матричних 

елементів двоелектронної обмінної взаємодії  RHab , що визначають процеси 

одноелектронного захоплення з утворенням двічі збуджених іонних станів у 

низькоенергетичних зіткненнях іонів з атомами та молекулами (1). На всіх 

етапах розрахунку двоелектронних обмінних матричних елементів  RHab  

враховувався повний потенціал міжелектронної взаємодії. Критерієм 

застосовності отриманих результатів є вимога, щоб міжцентрова відстань R  

була набагато більша відстані 0R , при якій зникає потенціальний бар’єр по осі 

між силовими центрами.  

Обчислено перерізи процесу одноелектронного обміну з утворенням двічі 

збудженого стану іона у реакції: 

                               22223 21211 psCHssCsH   . 

Розраховані перерізи порівнюються з наявними експериментальними 

даними та теоретичними результатами, одержаними методом молекулярних 

орбіталей [4] та методом двоцентрових атомних орбіталей [5]. 

Проведено послідовний теоретичний аналіз впливу величини та орієнтації 

дипольного моменту молекулярного остова на потенціал двоелектронної 

обмінної взаємодії іона  ssC 21 23

 з полярною молекулою CO  у реакції: 

       222232 215215 psCCOssCCO    . 
 

[1] M.V. Khoma et al. Chem. Phys., 352, 142 (2008). 

[2] M.V. Khoma et al. Phys.Scr., 78, 065201 (2008). 

[3] O.M. Karbovanets et al. Eur. Phys. J. D, 69, 94 (2015). 

[4] L.F. Errea et al. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 24, 4061 (1991). 

[5] H.C. Tseng, C.D. Lin. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 32, 5271 (1999). 
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MANIPULATION OF CHARGE DONATION IN ELECTRON DOPED  

TWO-DIMENSIONAL PORPHYRIN ARRAYS ON AU(111) 
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Peter Grünberg Institute (PGI-6),  

Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, Germany  

 

e-mail: v.feyer@fz-juelich.de 

 

The engineering of molecular based devices requires a molecular level 

understanding of the parameters that control the overall electronic and magnetic 

properties of the organic system upon interaction with the metal substrate. The 

performances of such devices can be tuned by manipulating the charge transfer at the 

metal-organic heterojunctions. One way to tune the charge donation at the interface is 

to expose the molecular film to alkali-metals [1, 2]. A suitable class of molecules that 

can be employed in these studies are porphyrins and phthalocyanines, which are 

already used in colorimetric gas sensors, organic spin-valves, field-effect transistors, 

light emitting diodes, optical switches, non-volatile data storage systems and solar 

cells [3, 4]. 

Here we studied K-doped nickel tetraphenyl porphyrin (NiTPP) single layer 

adsorbed on Au(111) to enlighten the electronic response from the very first phases 

of electron donation.  

On strongly interacting surfaces, like copper, it was observed that the strong 

charge transfer from the metal substrate to the organic layer leads to the filling of the 

former lowest unoccupied molecular orbitals (LUMOs) (up to LUMO+3 for 1 ML 

NiTPP/Cu(100)) [5]. In contrast to copper, herein we show that on a more inert metal 

surface, such as Au(111), the organic/metal interaction is weakened. As a 

consequence, no features related to filled LUMOs are present in the valence band 

(VB) spectra.  

 

The progressive occupation of the former gas-phase LUMOs has been 

monitored by measuring VB spectra for increasing K dose (see Fig.1). These 

measurements have been performed at the NanoESCA beamline of Elettra, the Italian 

synchrotron radiation facility, using an electrostatic photoemission electron 

microscope operating in momentum mode [6]. The molecular orbital tomography 

method (MOT), based on the comparison between measured momentum maps at 

fixed kinetic energy and DFT calculations [7], allow us to assign the spectral features 

in VB spectra to the frontier orbitals close to the Fermi level. Upon K-dosing, the 

charge transfer induced by the dopant leads to the filling of higher unoccupied 

orbitals up to LUMO+3, confirmed by MOT (not shown here). 

 

The sharp low energy diffraction (LEED) pattern of the NiTPP/Au(111) system 

indicates the existence of long-range order of self-assembled molecular network on 



           ІЕФ-2019                                                                                                           IEP-2019 
Ужгород, 21-24 травня 2019                                                                                                    Uzhhorod, 21-24 May 2019 
 

 139 

the Au(111) surface; remarkably, the order is preserved upon alkaline exposure. The 

orientation of the molecule with respect to substrate high symmetry directions, after 

electron doping, has been revealed from the comparison of experimental and 

simulated momentum maps associated with LUMO+3 feature.  

 

 
 

Figure 1. Angle integrated valence band spectra for NiTPP on Au(111) as a function of K 

deposition time. All spectra were acquired at room temperature, using p-polarized light with 

an energy of 35 eV. 

 

MOT gives an unambiguous response of static charge donation at organic-

metal interface using alkali-metal and assignment of the molecular orbitals involved. 

 
[1] C. Krull et al., Nature materials 12, 337 (2013). 

[2] E. M. Reinisch et al., New Journal of Physics 16, 023011 (2014). 

[3] W. Auwärter et al., Nature Chemistry 7, 105 (2015). 

[4] J. M. Gottfried, Surface Science Reports 70, 259 (2015) 

[5] G. Zamborlini et al., Chemical Communications 54, 13423 (2018) 

[6] C. M. Schneider et al. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 185, 

330 (2012). 

[7] P. Puschnig et al. Science,  326, 702 (2009). 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОК ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО КРЕМНИЯ 

ВОДОРОДНЫМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ТЕТРАХЛОРИДА КРЕМНИЯ  

В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЕ  
 

А. Шиян, А. Журавлев, А. Дериземля, А. Евсюков,  

В. Радченко, Д. Хижняк, С. Стригуновский, Б. Широков 
 

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», 

Харьков 
 

e-mail: shijaalex86@gmail.com  
 

В последние десятилетия во всем мире наблюдается интенсивное развитие 

тонкопленочной солнечной энергетики. Одним из основных материалов, 

используемых в тонкопленочных солнечных элементах (СЭ) и обеспечивших 

существенное снижение стоимости ватта выработанной мощности, является 

аморфный гидрогенизированный кремний (a-Si:H) [1]. Интерес к пленкам  

a-Si:H связан в первую очередь с низкой стоимостью материала, высоким 

значением коэффициента поглощения в видимой области и возможностью 

получения однородных по свойствам пленок на больших площадях и на 

подложках из различного материала (диэлектрических, металлических, 

полупроводниковых). Дополнительным плюсом является радиационная 

устойчивость материала, обеспечивающая стабильную работу приборов в 

условиях воздействия жесткого ионизирующего излучения [2]. 

Основным способом получения нелегированных пленок a-Si:H является 

плазмохимическое разложение силана (SiH4) или его смеси с инертными газами  

в тлеющем разряде [1]. 
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Рисунок 1. Зависимость изобарно-изотермического потенциала от температуры 

реакции восстановления тетрахлорида кремния и промежуточных реакций атомарным 

водородом 

В данной работе рассмотрен плазмохимический метод получения 

гидрогенизированного кремния путем разложения SiCl4 (побочного продукта 

реакции «Сименс-процесса» [3]) в среде атомарного водорода. Образовавшийся 
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в процессе моносилан разлагался с образованием кремния на нагретой 

подложке. 

Для возможного выхода моносилана выполнен термодинамический расчет 

изобарно-изотермического потенциала реакций водородного восстановления 

тетрахлорида кремния атомарным водородом (рис.1).  

В полученных спектрах оптических исследований осажденных пленок на 

кремниевую подложку в инфракрасном диапазоне присутствуют полосы 

поглощения Si – H (2040 см
-1
), что свидетельствует о существовании 

гидрогенизированного кремния (рис. 2).  

 

Рисунок 2. ИК-спектры поглощения кремниевой подложки (кривая 1) и 

подложки с осажденной пленкой  кремния (кривая 2) 

 

         Пленка кремния содержит также большое количество примесей, которые 

могут находиться как на ее поверхности, так и во внутреннем объеме. Это 

связано с проведением исследований на техническом не очищенном на 

ректификационной колонне тетрахлориде кремния. 

         Отсутствие микроструктурных неоднородностей полученого кремния 

подтверждают исследования, проведенные на растровом электронном 

микроскопе РЭММА-200. 

         

[1] М.В. Хенкин, Электрические, фотоэлектрические и оптические свойства 

двухфазных пленок гидрогенизированного кремния. Диссертация, С.5, Москва 

(2015). 

[2] М.О. Львова, Цифровые плоскопанельные детекторы на базе аморфного 

кремния: оптимизация режимов работы и разработка методики проведения 

экспериментов. Диссертация, С.38, Санкт-Петербург (2015). 

[3] Таиров Ю.М. и др. Технология полупроводниковых и диэлектрических 

материалов. М.: Высшая школа, (1990). 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ СУМІШІ 

БАРВНИКІВ РОДАМІН 6G І СУЛЬФОРОДАМІН 101 У ТВЕРДИХ 

ПОЛІУРЕТАНОВИХ МАТРИЦЯХ 
 

К.С. Ніколаєв, В.В. Пожар, С.В. Ніколаєв, М.І. Дзюбенко 
 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, Харків 
 

e-mail: svnikolaeyev@gmail.com 
 

Проведені раніше дослідження показали перспективність використання 

активних середовищ на основі активованих барвниками поліуретанів для 

створення твердотільних лазерів на барвниках (ТЛБ) і зумовили необхідність 

подальшого вдосконалення їх спектральних характеристик, зокрема, за рахунок 

застосування багатокомпонентних сумішей барвників [1]. 

У цій роботі досліджені спектральні і енергетичні характеристики 

імпульсного ТЛБ на поліуретанових матрицях, активованих сумішшю 

барвників Родамін 6G (Р6G) і Сульфородамін 101 (Ср 101). Для експериментів 

був виготовлений набір з восьми поліуретанових матриць циліндричної форми 

завдовжки 15 мм і діаметром 20 мм. Матриця №1 містила тільки 0,2 mM Р6G. 

Матриці № 2…№ 7 активувалися сумішшю барвників. У них концентрація Р6G 

дорівнювала 0,2 mM, а концентрація Ср 101 відповідно складала 0,003 mM, 

0,006 mM, 0,0125 mM, 0,025 mM, 0,05 mM і 0,1 mM. Матриця № 8 містила 

тільки 0,1 mM Ср 101. Накачування здійснювалося за поперечною схемою 

випромінюванням рідинного лазера на барвнику з довжиною хвилі 520 нм. 

Енергія імпульсу накачування дорівнювала 180 mДж, а тривалість складала 

~ 2 нс по половині інтенсивності. Дослідження характеристик генерації 

матриць з різною концентрацією компонентів суміші проводилися як в 

широкосмуговому, так і в дисперсійному резонаторі з дифракційною решіткою. 

Широкосмуговий резонатор завдовжки 40 мм був утворений дзеркалами з 

коефіцієнтами відбиття 0,98 і 0,65. Фотографії спектрів генерації матриць в 

широкосмуговому резонаторі представлені на рис. 1.  
 

 
 

Рисунок 1. Фотографії спектрів генерації матриць в широкосмуговому 

резонаторі. 
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Вони демонструють, що завдяки наявності перенесення енергії від донора 

(Р6G)   до акцептора (Ср 101) спектр генерації суміші розширювався і набував 

двосмугового характеру. Зі збільшенням концентрації Ср 101 енергія генерації 

в червоній області зростала, а в області випромінювання Р6G знижувалася, аж 

до повного зникнення. Відповідні залежності енергії генерації середовища в 

цілому (крива 1), енергії в спектрі Р6G (крива 2) і енергії в спектрі Ср 101 

(крива 3) від концентрації Ср 101 представлені на рис. 2. Важливо відмітити, 

що на матриці № 8, активованій тільки Ср 101, за тих же умов поріг генерації 

не досягався. 
 

 
 

Рисунок 2. Залежності енергії генерації середовища від концентрації Ср 101. 

Зміну діапазону переналаштування в дисперсійному резонаторі при зміні 

відносної концентрації компонентів середовища демонструє рис. 3, де наведено 

спектри переналаштування для трьох матриць. 
 

 
 

Рисунок 3. Спектри переналаштування для трьох матриць в 

дисперсійному резонаторі при зміні відносної концентрації компонентів 

середовища 

Таким чином, в роботі продемонстрована можливість створення активних 

середовищ для ТЛК на основі поліуретану, активованих донорно-акцепторною 

сумішшю барвників Родамін 6G і Сульфородамін 101, що дозволяють 

розширити спектральний діапазон генерації лазера. 

 

[1] С.В. Николаев, В.В. Пожар, М.И. Дзюбенко, К.С. Николаев, Радиофизика и 

электроника 23(4), 95-107 (2018). 
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Sputtering means the erosion and concomitant modification of solid surfaces 

under the influence of the accelerated ion flow [1] or ion-cluster beams [2]. Since ion 

energies and fluencies differ by several orders of magnitudes, the mechanisms of the 

ion-solid interaction, the sputtering rates and the final surface textures may be quite 

different [3]. 

The models of linear cascades, high-density cascades, shock waves and thermal 

zones considered in [3] allow one to explain a large set of experimental values of the 

sputtering coefficients obtained in a wide range of energy and fluences of 

bombarding particles. However, these models are not universal and do not work in a 

technically interesting range of low energies and high densities of ion-plasma flows, 

when the release of both potential and kinetic energy of bombarding ions from the 

plasma flow occurs in the surface layer of the target. 

In this paper, we investigated the process of accelerated sputtering of solids 

under conditions where the energy of the ions that bombard the surface lies in the 

range of tens to hundreds of eV, and the ion flux density is tens of mA/cm
2
. The 

observed patterns allow us to associate the process of accelerated sputtering with the 

new collective trampoline mechanism. 

All experiments were performed on the sputtering apparatus, the scheme of 

which is represented in Figure 1. The technological vacuum chamber (1) 450 mm in 

diameter was made of the nonmagnetic stainless steel. The chamber walls were lined 

with aluminum foil. There were ports in the chamber intended for connection to the 

pumping system (2) and accommodation of a quartz window (3). The radio frequency 

(RF) power was injected into the chamber through this window. Besides, there were 

extra windows (4) in the chamber to output the plasma radiation to the spectrum 

analyzer (5) as well as to input mobile probes and the ion energy analyzer (not shown 

in this Figure), the latter dedicated to monitor the plasma flow parameters. 

The residual pressure was found to be 2÷310
-3

 Pa. Pressure of the plasma-

forming gas Ar was about 1 Pa. To excite and maintain the helicon discharge as well 

as to form the plasma flow, the distributed magnetic system (7) was used, which 

enclosed the helicon source pipe (8) and created the magnetic field induction at the 

axis up to 0.2 T. The accelerated plasma flow was shaped by the special 

configuration of the magnetic system and the discharge chamber. Plasma flow 

parameters ensured his effective technological implementation at distances up to 

500 mm from the exciting antenna. Therewith, the plasma flow diameter comprised 

about 160 mm.  

mailto:v.semeniuk@greseminnovation.com
mailto:snadiyaukrnet@ukr.net
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Figure 1. The technological vacuum chamber schematic: 

(1) chamber casing, (2) port to the pumping system, (3) quartz window, (4) extra windows, 

(5) spectrum analyzer, (6) planar antenna, (7) magnetic system, (8) helicon source pipe, (9) 

substrate holder, (10) substrate, (11) diaphragm, (12) insulator of the power supply of the 

substrate holder, (13) insulator of the power supply of the diaphragm, (14) power supply of 

the substrate holder, (15) power supply of the diaphragm. 
 

The substrate holder with a diameter of 250 mm was designed for the location 

of work pieces. It could be heated by quartz lamps up to temperature T = 500ºС, 

which was monitored by the built-in thermocouple sensor. It was also possible to 

apply a controllable constant negative voltage down to – 1000 V. We emphasize that 

a negative bias on the substrate holder practically does not influence the plasma flow 

parameters in the chamber bulk.  

When measuring, the diaphragm an orifice of 100 cm
2
 was placed above the 

substrate holder. This allowed to get a homogeneous plasma flow and to precisely 

determine the density of the ion flow impinging a target. The diaphragm was under 

the potential of the substrate holder in order to exclude its effect on the spatial 

structure of the plasma flow. The substrate holder and the diaphragm were supplied 

from separate power sources to carry out independent measurements of the ion 

current on the open part of the substrate holder. Those data are necessary to calculate 

the sputtering effectiveness in terms of the yield of the sputtered atoms per ion 

projectile and sputtering yield in microns per minute. The required parameters were 

determined by the measurement of the target mass reduction. 

Initially, the anomalously strong sputtering effect was visually detected as the 

appearance of the bright fluorescence above the aluminum target fixed over the 

chrome-nickel stainless steel substrate holder. The fluorescence color was not 

common to that of argon and the effect occurred only if the ion flow threshold of 

10 mA/cm
2
 was achieved and the negative electric potential of the substrate holder 

reached the value of 70 V.  

The image of the fluorescence above the substrate holder when its potential and 

the ion current density were above their corresponding threshold values is shown in 

Figure 2a. When the negative potential amplitude was thrice as large as the 

anomalous sputtering threshold, the intensity of the blue fluorescence of the excited 
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Al atoms with the principal spectral line wavelength equal to 396 nm totally 

dominated in the neighborhood of the substrate holder over the crimson Ar plasma 

radiation with the principal line of 750 nm. This can be readily seen in Figure 2b. 

Actually, the anomalous strong sputtering threshold was determined by the 

appearance of principal radiation lines of target material atoms. 
 

 

a  b 
Figure 2.The plasma fluorescence above the aluminum target when the negative electric 

potential of the substrate holder reached the value of – 70 V (a) and – 210 V (b) 
 

Radiation intensity of the excited atoms in the gas-discharge low-pressure 

plasma is proportional to their density. Therefore, registering the most intensive 

spectral lines peculiar to the sputtered material atoms can serve as the direct method 

to detect the anomalous sputtering threshold.  

Below the threshold, the rate of metal sputtering found in our experiments is 

low. For copper, it does not exceed 12 nm/min, which is 30 and more times less than 

the rate of anomalous sputtering for the same material. The below-threshold 

sputtering rate corresponds to the yield of 0.3 atom/ion and agrees with the literature 

data [1]. For iron, the below-threshold sputtering rate is 5 times less than that for 

copper, which agrees with the previous studies as well. Low rate values for the 

cascade sputtering prevent the registration of the sputtered target atoms radiation 

against the background of the overall plasma radiation. Above the threshold, when 

the anomalous sputtering takes place, the radiation rate of the sputtered atoms 

dominates over the background Ar plasma radiation. 

The sputtering ratio in the anomalous sputtering regime depends substantially 

on the initial state of the target surface, which is one more special feature of the 

phenomenon observed (see Table 1). The more large-scale defects (of the order of 

1÷10 m), the more effective becomes sputtering. In particular, for copper targets, 

the minimal sputtering yield is observed for surfaces processed by the cutter. For 

copper targets treated by abrasive with the grains of about 25 m, the yield increased 

by the factor of 2.2, while for the smoothed target the factor was less, namely 1.9. 

Measured sputtering rates, R, for a number of metals with identically polished initial 

target surfaces and two values of the incident ion energy are presented in Table. 

Despite the explicit dependence of the non-refractory metal sputtering rate on the 

incident ion energy, the value R, according to our data, practically does not change 
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with the target temperature. Thus, while the initial temperature of the substrate holder 

varies from 50 to 300ºC, the sputtering yield is changed no more than 10% becoming 

slightly lower with the temperature growth. This fact enables us not to take the target 

heating during the anomalous sputtering process into account in studies of the R 

dependence on other parameters. The threshold values of the anomalous sputtering 

parameters are higher for metals with a low melting point. 
 

Table 1. 
 

Sputtered 

material 

Melting temperature 

tm (ºC) 

Sputtering rate 

R300eV for the ion 

energy 300 eV 

(m/min) 

Sputtering rate 

R500eV for the ion 

energy 500 eV 

(m/min) 

Ratio  

R500 eV / R300 eV 

Cu 1083 0.42 1.75 4.2 

Ni 1453 0.65 1.19 1.8 

Fe 1535 0.61 1.00 1.6 

Ti 1670 0.38 0.47 1.2 

Mo 2617 1.08 1.18 1.1 
 

The totality of our measurements carried out with different ion flow densities 

demonstrates that the anomalous sputtering rate R is determined by the fluence, i.e. the 

overall number of ions impinging on the unit area of the target surface. At the same time, 

R does not depend on the ion current densities up to those 3 to 4 times higher than the 

threshold value, which is about 10 mA/cm
2
. For a constant fluence, the observed R values 

almost completely correlate with the density  of the sputtered metal. 

 Abnormal sputtering is accompanied by texturing the target surface on a submicron 

scale. To summarize, we discovered the anomalous high-fluence regime of plasma ion 

sputtering, which is effective both for metals and semiconductors. The rate of such 

sputtering is much higher than that of the conventional one. The anomalous sputtering 

found here could be understood qualitatively as follows. Ion currents with high densities 

of the order of 10 mA/cm
2
 but relatively small energies of tens – hundreds of eV bring so 

much kinetic energy per area unit that links between atoms in several surface layers of 

semiconductors or metals become considerably weakened, so that the actual surface 

cohesive energy decreases. Therefore, those layers, affected by the transferred momentum, 

are deflected into the bulk of the material. This process increases the elastic energy of the 

crystal. Moreover, many target atoms become ionized and some freed electrons are 

knocked out at this first stage of the sputtering process. Consequently, in order to release 

the excess energy, lumps of the partially ionized weakly bound material atoms are ejected 

by the previously compressed lower layers. The sputtering rate is high in comparison with 

the cascade one since many atoms participate in each elementary act. 

 
[1] R. Behrisch (ed.), Sputtering by Particle Bombardment. I. Physical Sputtering of 

Single-Element Solids (Springer, Berlin, 1981). 

[2] V.N. Popok, I. Barke, E.E.B. Campbell, K-H. Meiwes-Broer, Surf. Sci. Rep.,66, 347, 

2011. 

[3] P. Sigmund,  Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., B 27, 1, 1987.        
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The ionization and fragmentation of small hydrocarbon molecules are of 

fundamental interest in atomic and molecular physics as well as in chemistry, 

planetary and space sciences [1, 2]. At the same time, the full scenario of ion-impact-

induced processes from the basic ionization processes to chemical changes in matter 

is not well-understood yet. 

We have recently proposed a new “multi-scale” experimental approach to 

study both the primary collisional processes in gas-phase and the final chemical state 

of the corresponding solid-phase materials [3]. The first measurements have been 

performed at the MTA ATOMKI institute using accelerated ion beams. We irradiated 

polyethylene (PE) samples by 1 and 2 MeV H
+
 ions and we used the same projectiles 

to investigate the collisional processes with ethane molecules, which may be regarded 

as the small molecular analogue of the long-chain polymer. The aim of our research 

is the understanding of the scenario of ion-radiolysis from the basic processes in 

collisions of ions with molecules. 
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Figure 1. Fragment-ion spectra of ethane obtained by 1 and 2 MeV H

+
 projectiles at 135° 

observation angle (a), and the Gaussian fit of the 1 MeV spectra (b). 

 

The chemical effects in the polymer are studied by Fourier-transform infrared 

spectroscopy (FTIR). The concentration change of the chemical groups and species in 

the bulk material was determined under proton irradiation at fluences between 
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6.2×10
13

 and 4.7×10
15

 ions/cm
2
 in an isolated high-vacuum irradiation chamber [4]. 

In gas-phase experiments the E/q spectra of the ion fragments were measured by an 

energy-dispersive electrostatic spectrometer in the 20–160° observation angle range 

[5]. Absolute double-differential fragmentation cross sections (DDCS) have been 

determined. These spectra for 1 and 2 MeV H
+
 impact are shown in Fig.1 a). In this 

work we are mainly focusing on the gas-phase ion-molecule collisions studies. 

The ethane is a relatively simple molecule, but its dissociation can proceed in 

many pathways. For this reason the mean kinetic energy release (KER) values, which 

are related to the most probable fragmentation channels, have been calculated 

theoretically. The KER values for the particular fragmentation channels were 

obtained from the energy difference of the final and initial products. The ab initio 

coupled cluster method is used for total energy calculations with single and double 

excitations and triple corrections (CCSD(T)) along with the aug-cc-pvdz basis set by 

the Gaussian09 quantum chemistry software package [6]. 

According to the calculations, the region below 2 eV are dominated by heavy 

ion fragments (CmHn
+
, m = 1, 2; n = 1–5) from the ion-pair breakup of the C2H6

q+
 

(q = 2, 3) molecular ions (see Fig.1). Slight contribution of H
+
 fragments from ion-

neutral breakups may also affect this region. The two sharp peaks between 2 and 

6.5 eV are mixtures of the singly charged CHn
+
 n = 1–3 and H

+
 ion fragments 

originating from the doubly ionized molecule. Above 6.5 eV, fragments from the 

triple ionized molecules could appear. Between 6.5 and 8 eV heavy and light 

fragments are both probable, while above 8 eV H
+
 and H2

+
 ions are the typical. 

Assuming that the energy distribution of the individual fragments follows Gaussian 

distribution, the spectra were decomposed to individual fragmentation channels, 

based on the calculated fragment energies (see Fig.1 b). We found that the cross 

sections are about twice as large for 1 MeV H
+
 than for 2 MeV H

+
 impact, but the 

relative contribution of the fragments are the same for the two impact energies. 
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Infrastructure Development Program (NIIF). 
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Вивчення міжзоряної речовини на вкрай низьких радіочастотах (менших 

за 100 МГц) дозволяє отримувати унікальну інформацію, яка є недоступною 

для вимірювань в інших діапазонах електромагнітних хвиль [1]. Переваги 

декаметрової радіоастрономії (довжини хвиль від 10 до 30 метрів, частоти від 

10 до 30 МГц), яка в Україні існує та розвивається вже більше сорока років, 

полягають в тому, що багато важливих фізичних процесів, досліджуваних у ній, 

проявляються по-іншому, ніж у більш високочастотних радіодіапазонах 

(сантиметровому, дециметровому та метровому), а є й такі, що взагалі в них не 

зафіксовані. Для декаметрів характерні, наприклад, сильна взаємодія речовини 

з випромінюванням, висока інтенсивність нетеплового радіовипромінювання, а 

також сильна стимульована емісія для атомів у міжзоряному середовищі, що 

викликає додатковий інтерес з точки зору спектроскопії. 

Велике значення для астрофізики має дослідження особливого класу 

спектральних явищ, що мають назву рекомбінаційних радіоліній (РРЛ). Вони  

утворюються шляхом рекомбінації вільного електрона з іоном, в результаті 

чого формується нейтральний атом з приєднаним електроном на високому 

квантовому рівні. Через малий час життя на таких рівнях, електрон каскадно 

переходить на більш низькі рівні, як наслідок випромінюються спектральні 

лінії з частотами, кожна з яких відповідає певному переходу. Зі збільшенням 

головного квантового числа частоти ліній зсуваються в декаметровий діапазон. 

Незважаючи на малі інтенсивності РРЛ на вкрай низьких частотах, високі 

яскравісні температури Галактичного тла (близько 50 000 К на частоті 20 МГц) 

та велику кількість завад в декаметровому діапазоні, низькочастотні РРЛ 

вперше були виявлені на українському радіотелескопі УТР-2, який має 

найбільшу в світі ефективну площу (140000 м
2
). Також вони успішно 

досліджувалися за допомогою декількох низькочастотних радіотелескопів 

(GMRT, GEE-TEE, ДКР-1000, VLA). Сучасна європейська радіоінтер-

ферометрична система LOFAR широко використовується для низькочастотних 

спектроскопічних досліджень у наш час. Але необхідно зазначити, що на 
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сьогоднішній день український радіотелескоп УТР-2 залишається найбільш 

ефективним інструментом для таких досліджень, оскільки вони можуть бути 

виконані на ньому з рекордно високою чутливістю. 

Дана доповідь присвячена опису методології та обладнання 

радіоспектроскопії на УТР-2 [2] на прикладі нещодавніх досліджень 

низькочастотних РРЛ в напрямку радіогалактики Лебідь А. Як спектрометр при 

спостереженнях був використаний багатоканальний цифровий корелометр. Цей 

пристрій дозволяє досягти високої частотної роздільної здатності (в нашому 

випадку приблизно 1 кГц). Смуга аналізу складала близько 1 МГц поблизу 

центральної частоти спостережень 24 МГц. Під час та після спостережень були 

виконані перевірки, які практично повністю виключають імовірність 

помилкової ідентифікації детектованих ліній. Зокрема, такі перевірки 

передбачали визначення допплерівського зміщення частоти максимуму лінії. 

Отримані дані були піддані багаторівневій обробці, яка мала на меті видалення 

завад та отримання високоточних профілів РРЛ. 

Отримані результати свідчать, що РРЛ, які спостерігались, були 

сформовані в низькощільному дифузному міжзоряному середовищі в нашій 

Галактиці. Характеристики ліній у цілому співвідносяться з результатами 

подібних спостережень, виконаних за допомогою системи LOFAR у 

частотному діапазоні 33-57 МГц [3]. Викликає інтерес той факт, що при 

зменшенні частоти ширина лінії не збільшується. Це може свідчити про 

домінування допплерівського розширення ліній та малий вплив на їх ширину 

потужних зовнішніх електромагнітних полів та зіткнень рекомбінуючих іонів з 

електронами. 

Порівняння отриманих результатів з більш високочастотними даними дає 

можливість визначити швидкість іонізації газу, механізми його нагрівання і 

охолодження, рясноту хімічних елементів на промені зору. Більш детальна 

інтерпретація спостережень у напрямку Лебедя А зможе допомогти відповісти 

на важливі питання проблем еволюції й енергетики міжзоряного середовища та 

сучасної фізики міжзоряного середовища взагалі. 

  
[1] A.A. Konovalenko, S.V. Stepkin, EAS Publication Series 15, 271 (2005). 

[2] A.A. Konovalenko, S.V. Stepkin, E.V. Vasilkovskiy, Space Sci. & Technol. 23(1), 50 

(2017). 

[3] J.B.R. Oonk et al., Mon. Not. R. Astron. Soc. 437, 3506 (2014). 
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Наносекундні розряди з твердими і рідинними електродами в повітрі 

широко використовуються в мікроелектроніці, екології, санітарії,  

мікробіології, фотохімії, а також для одержання озону і очистки води [1, 2].  

В даній роботі представлена конструкція пристрою для отримання 

потужнострумового, біполярного наносекундного розряду по поверхні 

неметалевої рідини (води, електролітів) в повітрі і результати дослідження його 

просторових, електричних та оптичних характеристик. 

Потужнострумовий наносекундний розряд при тисках повітря в діапазоні 

5-101 кПа запалювався в системі електродів «лезо-поверхня електроліту-лезо» в 

розрядному модулі, схема якого наведена на рис.1.  

 
Рисунок 1. 1 - розрядна камера з оргскла, 2 - кювета з неметалевою рідиною, 3 - 

платформа з системою електродів «лезо-поверхня неметалевої рідини-лезо», 4 - 

заземлена металева пластина, 5 - система регулювання висоти електродів над 

поверхнею рідини (h = 0-15 мм), 6 - система регулювання відстані між сталевими 

лезами (L = 40-80 мм), 7 - система відкачування і напуску газів, наповнення кювети 

рідиною і регулювання системи електродів за висотою, 8 - кварцове вікно для 

реєстрації спектрів випромінювання плазми з розрядного проміжку, 9 - скляне вікно 

для візуального фото-, відеоспостереження, 10 - вікно для юстування і доступу до 

системи регулювання відстані між сталевими лезами, U1, U2 - місця підключення 

виводів напруги від високовольтного модулятора біполярних наносекундних 

імпульсів. 
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Система електродів була встановлена в герметизованій розрядній камері з 

діелектрика. Тиск повітря варіювався в межах 5-101 кПа для рідкого електрода 

на основі 5% розчину солі мідного купоросу (CuSO4) в дистильованій воді і 

становив 101 кПа для електрода на основі дистильованої води. Відстань між 

поверхнею неметалевої рідини і кінчиками тонких сталевих лез складала 4 мм, 

а відстань між паралельними сталевими лезами: L = 40 мм.  

На рис. 2 наведена світлина розряду наносекундної тривалості по 

поверхні 5% розчину мідного купоросу при тиску повітря 6,5 кПа. Свічення 

мало дифузний характер.  
 

 
 

Рисунок 2. Світлина розряду над поверхнею 5% розчину солі CuSO4 при тиску 

повітря в розрядної камері 6,5 кПа. 
 

Для розряду атмосферного тиску над поверхнею дистильованої води 

аналіз осцилограм напруги і струму показав, що імпульс струму має амплітуду 

до 50 А і тривалість близько 50 нс і формується за дією імпульсу напруги 

амплітудою 30 кВ , який мав тривалість 30 нс. 

Випромінювання плазми поверхневого розряду досліджувалося в 

спектральному діапазоні λ = 200-665 нм. Спектр випромінювання розряду над 

поверхнею дистильованої води при тиску повітря 101 кПа містить смуги 

випромінювання другої позитивної системи молекули азоту. У спектрі 

випромінювання розряду над поверхнею електроліту при тиску повітря 6,5 кПа 

поряд з випромінюванням другої позитивної системи молекули азоту 

спостерігаються і спектральні лінії випромінювання атомів міді.  

Таким чином, встановлені умови отримання однорідного розряду в 

повітрі над поверхнею неметалічних рідин та визначено його характеристики.  

 
[1] J.S. Chang, P.A. Lawless, T. Yamamoto, IEEE Transactions on Plasma Science, 19, 

P.1152-1166 (1991).  

[2] R. Morar, I. Suarasan, S. Budu, I. Ghizdavu, M. Porca, L. Dascalescu, Journal of 

Electrostatics, 40&41, P.669-673 (1997).  
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Глютамін належить до групи амінокислот - молекул життєво важливих 

органічних сполук, що одночасно містять у своєму складі аміно (-NH2) та 

карбоксильну (-СООН) групи. Вони є мономерними одиницями білків, у складі 

яких залишки амінокислот з'єднані пептидними зв'язками. Будучи 

структурними «цеглинами» білків, цей клас молекул широко досліджується як 

експериментальними, так і теоретичними методами [1]. Властивості білків 

визначаються характеристиками складових амінокислот, до яких належать 

фенілаланін, пролін, гістидин, гліцин, глютамін, метіонін. Глютамін є найбільш 

поширеною амінокислотою в крові людини, але, зазвичай, потреба організму 

людини є більшою, ніж швидкість його утворення, що вимагає додаткового 

вживання. Крім того, глютамін, разом з іншими амінокислотами, відіграє 

важливу роль в зміцненні імунної системи. 
 

 

a 

 
b 

 

c 
Рисунок 1. Структурні формули глютаміну (C5H10N2O3): a і b – циклічні,  c – лінійна. 

 

На рис. 1 показано структурну формулу молекули глютаміну. 

Максимальний негативний заряд у молекулі глютаміну локалізовано як на 

атомах кисню карбоксильної групи, так і на атомах кисню молекул води. На 

всіх же атомах водню локалізовано позитивний заряд. Також спостерігається 

зосередження значної кількості негативного заряду на атомі азоту, що 

міститься в індольному кільці триптофану, і атомі кисню, що примикає до 

бензольного кільця тирозину. Дослідження механізмів і особливостей цих 

процесів можливе шляхом аналізу взаємодії молекул з повільними електронами 

методом електронної мас-спектроскопії, який включає дослідження 

температурних залежностей виникнення позитивних іонів-фрагментів, 

дисоціативну іонізацію молекул під дією низькоенергетичних (4-30 еВ) 

mailto:alla.bulgakova.uzh@gmail.com
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електронів, визначення енергій появи іонізованих фрагментів. Вказані аспекти 

є, без сумніву, актуальною задачею, яка досліджувалася у даній роботі. 

Експеримент проводився в три етапи на установці [2] з монопольним мас-

спектрометром типу MX-7304A. На першому готувалися умови для досліджень, 

на другому - перевірялися параметри мас-спектрометра на відповідність 

паспортним даним і виконувалось калібрування шкали мас за ізотопними 

піками атомів Kr і Xe, а шкали енергій - за початковими ділянками (4-15 еВ) 

функцій іонізації Kr і N2. Проведені мас-спектрометричні дослідження 

глютаміну методом пучків, що перетинаються, у діапазоні енергій 

бомбардуючих електронів 10–70 еВ і при температурах джерела 340-440 К. На 

рис. 2а показано мас-спектр молекули глютаміну. Як видно з рисунка, 

домінуючим у мас-спектрі є пік, що відповідає іону-фрагменту з m/z=84 а.о.м., 

тобто фрагменту C3H2NO2
+
 або C4H8N2

+
, який може утворюватися за 

рівняннями: 
 

C5H10N2O3
 + e- C3H2NO2

+ +(СOOH +OH)+2e-, або C5H10N2O3+ e- C4H8N2
 ++ (O+H+COOH)+ e- 

 

Нами проведено порівняння відносних величин мас-піків [3] і показано, що 

спостерігається непогане узгодження з результатами з баз даних SDBS та NIST.  

На рис.2 в показані температурні залежності утворення найбільш 

інтенсивних фрагментів молекули глютаміну. 

а 
 

в 
Рисунок 2. Мас-спектр молекули глютаміну (а) та температурні залежності 

утворення іонів-фрагментів (в) 
 

Таким чином, висока ефективність виникнення іонних фрагментів 

молекули глютаміну та сильна температурна залежність їх утворення при 

взаємодії з електронами свідчать про дуже складний механізм електронної 

фрагментації  молекули глютаміну. 
 

[1] M. Christopher et al. // Journal of Mass Spectrometry. (2007). 267 (27) 54–62. 

[2] N. Zavilopulo, E. A. Mironets, and A. S. Agafonova // Instruments and Experimental 

Techniques, 2012, Vol. 55, No. 1, pp. 65–71. 

[3] А.І. Булгакова, А.М. Завілопуло //. Наук. вісник Ужгород. універ. серія фізика. 

(2018) № 44. с.141-147.
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ЗБУДЖЕННЯ C5H10N2O3 (ГЛЮТАМІНУ) ЕЛЕКТРОННИМ УДАРОМ  
 

А.І. Булгакова, М.М. Ердевді   
 

Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 
 

е-mail: alla.bulgakova.uzh@gmail.com 
 

Чималу кількість стандартних або протеїногенних амінокислот виявлено 

в міжзоряних хмарах та в метеоритах, що сприяє розповсюдженню гіпотези про 

позаземне походження життя на Землі. В експериментах з іскровим розрядом, 

які імітували процеси в атмосфері на ранніх етапах історії Землі, було 

переконливо продемонстровано синтез значної кількості амінокислот. Крім 

того, при розвитку різної патології в біологічних тканинах змінюється склад 

флуорофорів, що призводить до змін в їх спектрах флуоресценції амінокислот. 

Тому надзвичайно актуальним є вивчення впливу зовнішніх факторів, зокрема 

взаємодії з повільними електронами, на амінокислоти. 

Дослідження збудження молекул глютаміну C5H10N2O3 проводилось на 

автоматизованій експериментальній установці, детальний опис якої, а також 

методики дано в [1]. Виміри проводились оптичним методом з використанням 

паронаповненої комірки, в якій створювалась необхідна концентрація парів 

глютаміну. Температура парів підтримувалась в межах 72-75С. Електронний 

пучок Ø2 мм формувався 4-електродною гарматою, сила струму становила  

30 , моноенергетичність електронів в пучку була не гіршою за 0,5 еВ. 

Детектування випромінювання, виділеного дифракційним монохроматором 

МДР-2, здійснювалося фотоелектронним помножувачем ФЕУ-106, його 

однофотоелектронні імпульси підсилювались, формувались і поступали через 

інтерфейсну карту на лічильник імпульсів ПК. Спектри випромінювання 

вимірювалися з кроком 0,814 нм при встановлених щілинах монохроматора 

1 мм, тобто =2 нм. Енергії електронів при вимірах оптичних функцій 

збудження (ОФЗ) в заданому інтервалі сканувалися з кроком 0,1-0,2 еВ. 
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Рисунок 1. Оптичний спектр випроміню-

вання молекул глютаміну, Е = 50 еВ 

Рисунок 2. Оптичні функції збудження 

молекул глютаміну 
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На рис.1 наведено спектр випромінювання молекул глютаміну в області 

260-500 нм, при збудженні їх електронами з енергією 50 еВ. В спектрах 

спостерігаємо 9 смуг різної інтенсивності та ширини. Широкі смуги 282-292 нм 

та 305-320 нм виникають внаслідок випромінювання фрагмента ОН (перехід 


2
–

2


+
). Зауважимо, що в роботі [2] досліджувалося випромінювання 

постійного розряду над поверхнею води, де були зареєстровані ці смуги. 

У верхньому куті рис.1 наведено спектр цих смуг, записаний при 

встановлених щілинах монохроматора 0,7 мм (=1,4 нм) і кроком 0,41 нм. Як 

бачимо, ці смуги мають складну структуру.  

На рис.2 наведено оптичні функції збудження (ОФЗ) найбільш 

інтенсивних у спектрі смуг, максимуми яких знаходяться при =292 нм та 

=316 нм. За пороговими ділянками цих функцій нами визначені енергії 

збудження: для смуги =292 нм Езб =10,110,3 еВ, а для =316 нм - Езб = 

12,190,3 еВ. На виміряних ОФЗ в енергетичному діапазоні 1250 еВ 

спостерігаються декілька чітких особливостей, але за порогом збудження 

мають цілком різний характер: ОФЗ смуги =316 нм має різкий ріст і вихід на 

горизонтальну ділянку при енергії 15 еВ, а ОФЗ смуги =292 нм показує 

повільне зростання зі збільшенням енергії електронів. 

Нами також визначені пороги збудження інших інтенсивних смуг (див. 

Рис. 1). Виходячи з величин цих порогів збудження, можна припустити, що 

смуга з максимумом =340нм належить групі HNCN (перехід -), смуга з 

максимумом =435 нм належить фрагменту СНO
+
 (перехід 

2
-

2
). У менш 

інтенсивних смугах при =434,05 та 486,1 нм можливий внесок спектральних 

ліній атома водню серії H і H Бальмера. 

Таким чином, ми можемо констатувати, що під дією електронного удару 

в молекулах C5H10N2O3  відбувається цілий комплекс різних фізичних процесів: 

збудження, фрагментація, дисоціативне збудження та іонізація. 

 
[1] Н.М. Ердевди, В.В. Звенигородский, О.Б. Шпеник, Л.Г. Романова. Возбуждение 

молекулы аденина медленными електронами // Оптика и спекроскопия. – 2013. – 

Т.114, №1. – С.1-6. 

[2] М.Т.І. Соскида. Дослідження випромінювання постійного розряду над 

поверхнею води // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. – 

2004. – №16. – С.54. 
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АНАЛІЗ ПАРАМЕТРИЧНОГО ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ В ТЛІЮЧОМУ 

РОЗРЯДІ З ЕЛЕКТРОДОМ НА ОСНОВІ ДИСТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ 
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Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Берегово 
 

e-mail: liviamesarosh@gmail.com 
 

Проведені експериментальні та теоретичні дослідження тліючого розряду 

з рідким електродом недостатні для пояснення всієї сукупності процесів, які 

мають місце у позитивному стовпі, а також у приелектродних областях. Такі 

розряди -  унікальні об’єкти для комплексного вивчення фізико-хімічних явищ з 

позицій плазмохімії, електрохімії, фізики газового розряду та емісійної 

електроніки [1, 2]. 

Тлiючий розряд запалювався в системі електродів голка—поверхня 

дистильованої води. У воді знаходився мідний електрод, товщина шару води 

над ним 2 мм. Об’єм кювети в формі куба 1 дм
3
 (рис. 1). Детальніший опис 

експериментальної установки міститься у роботі [3].  

 

Рисунок 1. Схема експериментальної установки для дослідження тліючого розряду 

з рідинним електродом: 1 – кювета з оргскла; 2 – металевий електрод (голка);  

3 – кварцове вікно, 4 – плазма розряду; 5 – поверхня води; 6 – рідинний катод. 

 

Для аналізу можливості параметричного впливу на процеси в розряді 

досліджено зміну інтенсивності випромінювання розряду в різних просторових 

зонах у залежності від струму і вплив температури рідини на інтенсивність 

випромінювання (рис. 2).  

З ростом сили струму (12-32 мА) інтенсивність випромінювання ОН 

зросла втричі по всій області розряду, а над поверхнею дистильованої води для 

NO збільшилася, для N – зменшилася (рис. 2 а). При збільшенні струму 

утворення заряджених частинок відбувається в результаті іонізації молекул з 
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меншою енергією іонізації. Інтенсивність випромінювання молекулою NО та 

ОН різко збільшується з ростом струму. Причина цього — значне підвищення 

концентрації молекул води у катодній області в результаті випаровування, а 

також суттєве збільшення ефективності електродисоціативних процесів у 

плазмі [4]. 
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Рисунок 2. Розподіл інтенсивності з одиниці об’єму плазми (a) для випромінювання 

ОН (□, ■), N2 (○, ●), NO (Δ, ▲) в міжелектродному проміжку при струмах 12 (□, ○, Δ), 

32 мA (■, ●, ▲); вплив температури  води  (б)  на  інтенсивність  випромінювання  ОН  

308.9 нм  2Σ→2П (0;0) (■); N2 337.1 нм 3П→3П (0;0) (●); NO 259.5 нм 2Σ→2П (0;3) 

(▲) і Cu I 324.8 нм (♦) при струмі розряду 32 мА. 

 

Аналізуючи зміну інтенсивності при струмі розряду 32 мА з підвищенням 

температури води в кюветі від 30
0
 до 60

0
С видно, що інтенсивність ОН 

зменшується вдвічі, інтенсивність смуг NO суттєво зростала, а зміна 

інтенсивності випромінювання інших компонент плазми при цьому виявилась 

незначною (рис. 2b). Отримані результати можуть пояснюватися зміною 

геометрії розряду з ростом сили струму та зміною умов перебігу реакції 

окислення. Перерозподіл інтенсивності випромінювання молекул азоту і його 

оксиду з ростом струму в основному стосується прикатодної області, насиченої 

парами води, де підвищується інтенсивність утворення оксиду азоту [5]. 
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Випробування критичного обладнання на АЕС впливає на усі сторони їх 

експлуатації - на експлуатаційну надійність, екологічну безпеку, собівартість 

виробленої енергії, конкурентну спроможність як промислових джерел енергії. 

Дослідження, спрямовані на удосконалення методів їх сертифікації і 

кваліфікації, є актуальною науково-технічною проблемою. 

Одним з перспективних напрямків вирішення такої задачі є використання 

методу моделювання (імітації) експлуатаційних умов на спеціалізованих 

стендах. Застосування спеціальних стендів-імітаторів експлуатаційних умов 

отримало міжнародне визнання і зарекомендувало себе як найбільш 

ефективний спосіб. 

Тут важливою науково-технічною задачею є вибір оптимальної конструкції 

імітаторів. В ІЯД розроблено методи випробувань функціональної радіаційної 

стійкості обладнання при одночасному (комплексному) відтворенні (імітації) на 

стендах максимального об’єму експлуатаційних і несприятливих факторів, в 

тому числі кризових та аварійних. Досліджена і експериментально доведена 

можливість використання в стендах потужних електрофізичних джерел 

випромінювання – прискорювачів електронів, при умові доукомплектування їх 

спеціалізованими пристроями. Створено низку пристроїв для адаптації 

установок ІЯД під кваліфікацію обладнання.  

В ІЯД уже завершуються технічні заходи зі створення такого універсального 

стенду. І на цьому етапі найбільш гостро стоїть питання радіаційної безпеки 

випробувань на цьому стенді. Конструкція експериментальної техніки  включає 

технічні засоби та систему потужного радіаційного захисту. Але для імітації 

експлуатаційних умов в гермозонах ядерних реакторів, перелік і спектр 

випромінювань суттєво відрізняється від звичних, бо передбачається конверсія 

енергії електронів в енергію фотонів пікометрового (іонізуючого) діапазону 
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електромагнітних коливань. На такі умови існуючий радіаційний захист не 

розраховувався, що ставить питання вирішити його на етапі завершення 

технічних заходів утворення імітатора, шляхом вимірювання спотворень 

радіаційного поля в технологічному боксі прискорювача при опроміненні 

великогабаритних об’єктів з важких металів. 

Як правило, захист персоналу і довкілля від прямої дії електронного 

випромінювання енергією менше 10 МеВ не є проблемою через обмежену 

глибину проникнення електронів в речовини. Але через наявність цілої низки 

супутніх ефектів взаємодії електронів з матеріалом конструкції установки, цей 

процес супроводжується генеруванням широкого спектру гальмівних 

електромагнітних (рентгенівських) випромінювань при усякому попаданні 

прямого чи розсіяного електронного пучка на будь-яку поверхню всередині 

прискорювача чи за його межами. Багатопланова схема генерації гальмівного 

випромінювання визначає широкий енергетичний (частотний) спектр 

випромінювання в рекреаційній камері радіаційної установки. Вже при 

потужності пучка електронів більше ніж 1 кВт, навіть при енергії 1 МеВ, є 

проблемою створення економічно привабливих конструкцій протирадіаційного 

захисту. 

Обговорюється програма вимірювань трансформації побічних радіаційних 

полів гальмівних випромінювань в приміщенні прискорювача та на прилеглій 

території. Програма охоплює усі режими експлуатації радіаційної установки 

ІЯД - опромінення легких матеріалів (традиційна), опромінення електронами 

крупних об’єктів з важких металів, опромінювання крупних об’єктів з важких 

металів електронами через «товсту» гальмівну мішень, опромінення змішаними 

гамма-електронними полями. Обґрунтовується вибір і асортимент датчиків 

іонізуючих випромінювань.  
 



           ІЕФ-2019                                                                                                           IEP-2019 
Ужгород, 21-24 травня 2019                                                                                                    Uzhhorod, 21-24 May 2019 
 

 162 
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Оксид цинку (ZnO) останнім часом став об’єктом всезростаючої уваги 

завдяки своїм потенційним застосуванням в оптоелектронних приладах, у 

прозорих провідних оксидних TСO (”transparent conductive oxide“) тонких 

плівках та в приладах спінтроніки. Для розробки та реалізації пристроїв на 

основі ZnO одним з найбільш ефективних підходів є легування. Це питання 

особливо важливе для застосування ZnO як ТСО, що обов’язково передбачає 

легування тривалентними елементами групи III. Як відомо, ZnO легують 

домішками Sn, In, Ga і Al для поліпшення електричних та оптичних 

властивостей для застосування в прозорих електронних пристроях [1]. 

Відомо, що ZnO формує велике різноманіття наноструктур, серед яких 

нанострічки (НС) посідають одне з провідних місць у сучасних дослідженнях, 

оскільки успішна реалізація більшості застосувань на основі нанострічок ZnO 

(НСZnO) як функціональних будівельних блоків у різних нанорозмірних 

приладах залежить від їхньої здатності контролювати електричні та 

транспортні властивості. Крім того, краї нанострічок ZnO типу «зигзаг» і типу 

«крісло», обумовлюють різні електронні, магнітні і механічні властивості.  

У даній роботі ми провели першопринципне дослідження структурних, 

електронних та оптичних властивостей чистих і легованих (Ga, In, Al) НСZnO з 

кріслоподібними краями. Ми розглядаємо чисті НСZnO (10-аНСZnO), а також 

нанострічки, краї яких насичені атомами гідрогену (10-аНСZnO-Н) та фтору 

(10-аНСZnO-F), в елементарній комірці яких міститься 10 формульних 

одиниць. Релаксацію структури та розрахунки зонно-енергетичного спектра 

проведено в межах теорії функціонала густини (DFT), використовуючи 

наближення узагальненого градієнта (GGA) в параметризації Пердью-Бурке-

Ернцергофа (PBE) для опису обмінно-кореляційної взаємодії. Для опису 

електрон-іонної взаємодії використано ультрам’які псевдопотенціали 

Вандербільта. Для точнішого опису електронної структури НСZnO ми також 

використали наближення GGA+U. В цій роботі ми використали два параметри 

U: Ud = 10 еВ  - для 3d орбіталей Zn і Up = 7 еВ - для 2p орбіталей O. При таких 

значеннях параметрів U розрахована ширина забороненої зони (Еg) для 

об’ємного кристала ZnO становить 3.44 еВ, що відмінно узгоджується з 

експериментальними даними [2]. 

Для моделювання впливу легування на властивості ZnOНС використано 

моделі суперкомірок 1×1×2 і 1×1×1, в яких один атом цинку замінили на атом 

домішки (Ga, In, Al), що відповідає концентрації домішок 5 і 10 %, відповідно. 
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В результаті структурної оптимізації ширина чистої НСZnO незначно 

зменшується, тоді як ширина гідрогенізованої та фторованої НС зростає на 17 і 

21%, відповідно. Результати розрахунків зонно-енергетичної структури НСZnO 

показують, що всі нанострічки володіють напівпровідниковими властивостями, 

Еg чистої НС становить 1.97 еВ, а для 10-аНСZnO-Н та 10-аНСZnO-F – 2.21 і 

2.14 еВ відповідно. Таке зменшення ширини енергетичної щілини у випадку 

фторованої НС пов’язане зі змішуванням незв’язуючих 2p орбіталей кисню і 

фтору. 

Для дослідження впливу легування на структурні та електронні 

властивості НСZnO розглянуто п’ять позицій заміщення атома цинку атомом 

домішки. Після структурної оптимізації спостерігається різна реконструкція 

поверхні НС залежно від конфігурації домішки. Розраховано енергії 

формування для всіх позицій входження домішок, які показують, що найбільш 

енергетично вигідною є позиція 1 для 10-аНСZnO. 

Проведено спін-поляризовані розрахунки зонної структури та густини 

станів чистих і легованих нанострічок ZnO з різним ступенем легування та 

різними позиціями входження домішок, використовуючи метод GGA+U. 

Розрахунки показують, що чиста 10-аНСZnO є прямозонним напівпровідником, 

енергетична щілина якого становить 4.088 еВ незалежно від поляризації спінів. 

Після легування чистої нанострічки ZnO атомами In (10-аНСZnO:In), Al (10-

аНСZnO:Al) і Ga (10-аНСZnO:Ga) спостерігається зсув рівня Фермі (EF) в зону 

провідності, що вказує на n-тип провідності цих НС. При цьому спостерігається 

залежність електронних властивостей легованих НС від поляризації спіна: при 

поляризації спін-вниз 10-аНСZnO:In, Al, Ga зберігає напівпровідникові 

властивості, тоді як при поляризації спін-вгору – проявляють напівметалічні 

властивості. Характеристики напівметалічних смуг, легованих НСZnO, є 

необхідними для використання їхніх транспортних властивостей. 

Ширина забороненої зони між дном зони провідності і вершиною 

валентної зони зменшується, рівень Фермі зміщується в зону провідності, що 

передбачає виникнення оптичної ширини забороненої зони (ЕgО) між вершиною 

валентної зони і EF, яка для 10-аНСZnO:In незначно зростає до значення 

2.43 еВ. Для 5% концентрації домішок Al і Ga оптична ширина забороненої 

зони становить 3.09 і 2.5 еВ. При збільшенні концентрації цих домішок до 10% 

ЕgО зростає до 3.2 і 2.65 еВ, відповідно. Отриманні значення ЕgО вищі, ніж у 

випадку 10-аНСZnO:In. Причиною цього є донорний рівень, що відповідає 

енергетичній зоні легованої 10-аНСZnO, яка поступово розширюється і 

зливається з зоною провідності. Таким чином, ЕgО утворюється шляхом 

гібридизації донорних рівнів із рівнями зони провідності.  

Ці дослідження дають нам глибоке розуміння нових властивостей 

легованих нанострічок ZnO, що є необхідним для їхнього використання як 

функціональних блоків для майбутнього застосування в наноелектронних 

приладах. 
 

[1] D. C. Look, J. Electron. Mater, 35, 1299 (2006). 

[2] D. Sun, Ch. Tan, X. Tian and Yu. Huang, Materials, 10, 703 (2017). 
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В Європейській організації з ядерних досліджень (ЦЕРН, Женева) в 

2008 році було побудовано та успішно запущено Великий Адронний 

Колайдер (ВАК) – надпровідний синхротрон на зустрічних пучках, в якому 

зіштовхують протони та іони свинцю [1]. Метою даного проекту було 

підтвердження або спростування теорії Стандартної моделі, а також пошук та 

підтвердження інших теорій. На ВАК працює одразу декілька експериментів, 

що присвячені вивченню хіггсівського механізму порушення електрослабкої 

симетрії, топ-кварків, кварк-глюонної плазми, фотон-адронних та фотон-

фотонних зіткнень, пошук суперсиметрії, темної матерії. Головні з 

експериментів ВАК - це ATLAS, ALICE, CMS, LHCb, перед кожним 

поставлені свої основні задачі.  

Відомо, що в період 2011 – 2013 років групами ATLAS та CMS була 

відкрита остання елементарна частинка Стандартної моделі – бозону Хіггса. 

Але на цьому експеримент не буде закінчуватися, будуть проводитись 

подальші дослідження для пошуку дуже рідкісних подій. Для отримання цих 

даних необхідно мати “гарну статистику”, високу частоту повторюваності 

досліджуваного процесу, яка залежить від кількості зіткнень. Величина, що 

характеризує частоту зіткнень називається світимістю прискорювача. Тому 

потенціал відкриттів на ВАК можна покращити, збільшивши світимість. 

Наразі заплановано збільшення світимості приблизно в 10 разів до 2025 року.  

Разом зі збільшенням світимості зросте радіаційна деградація 

детекторних систем. Однією з основних детекторних систем експерименту 

ATLAS є піксельні детектори, по даним з яких відновлюють траєкторії 

частинок [2]. Піксельні детектори розташовані безпосередньо біля труби 

колайдера. Близькість до точки зіткнення пучків означає, що ця система 

отримує найбільшу поглинуту дозу радіації серед усіх інших елементів 

ATLAS. Ця доза, 10
16 

n/cm
2
 (де n еквівалентно поглинутій дозі, що 

створюється нейтронами енергією 1 МеВ), виходить за рамки сьогоднішнього 

допустимого рівня радіаційної стійкості піксельних детекторів [3]. Під 

впливом радіації з часом будуть відбуватися невиправні відмови апаратури. 

Тому одночасно з модернізацією прискорювального комплексу колайдера, 

паралельно буде проводитися оновлення детекторних систем ATLAS. В тому 

числі розробляється нова зчитувальна електроніка. Зокрема, для піксельних 

детекторів - це чіп RD53. 

mailto:kostiantyn.sakhatskyi@gmail.com
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Щоб протестувати радіаційну стійкість комірок пам'яті, які вміщені в 

RD53, Configuration Column Chip (C3) був розроблений групою ATLAS-LAL. 

Він спроектований за технологію CMOS 65 нм та містить 200 пікселів, кожен 

має 12 радіаційно стійких комірок пам'яті. С3 був опромінений групою 

ATLAS-LAL в ЦЕРНі на прискорювачі Proton Synchrotron пучком протонів з 

енергію 24 ГеВ. Загальний флюенс, який отримано чіпом 9.8*10
15 

proton/cm
2
. 

Інтегральна доза, набрана під час опромінення - 262 Мрад, що складає 

приблизно 25% від дози яку мають отримувати піксельні детектори ATLAS за 

10 років роботи. 

Конфігураційний цикл запису С3 під час опромінення складався з 

наступних кроків: Запис даних – «Зчитування 1 - Зчитування 2». Запис 

означає запис даних (1 або 0) в кожну комірку C3. Зчитування 1 означає 

негайне зчитування після запису кожної комірки C3 і порівняння з записом, 

таким чином підраховуються помилки, пов'язані з впливом інтегрованої дози. 

Зчитування 2 означає кількасекундну затримку, щоб дати можливість пучку 

провзаємодіяти з чіпом, після чого відбувається зчитування з кожної комірки 

C3 і порівняння з записом. Таким чином підраховуються помилки від 

одиночних збоїв (Single Event Upset – SEU), тобто подій, коли частинка 

пролітаючи крізь комірку змінює записане в ній значення на протилежне. Цей 

цикл повторювався впродовж всього часу опромінення. 

Набрані дані були відсортовані, оцінена отримана доза та була 

розглянута залежність загальної кількості помилок С3 від часу. Радіаційна 

стійкість визначалася за наявністю помилок в комірках пам'яті з двох джерел: 

ефекту інтегрованої дози та одиночних збоїв. Визначено, що ефект 

інтегрованої дози не спостерігається. Далі була досліджена залежність 

загальної кількості помилок на С3 від флюенсу, який отримано чіпом, з чого 

був розрахований переріз одиночних збоїв. Середній розрахований переріз 

становив 1.5*10
-14 

cm
-2

. Було проведено порівняння результатів тестів з 

даними аналогічних тестів групи з CPPM, виявлено значні відмінності, що 

частково пояснюється методикою тестів. Відповідність тестових комірок 

пам'яті вимогам оновлення ATLAS частково визначена, але необхідні 

подальші тести для уточнення результатів. 

 

Наукова робота авторів з Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка і LAL проводилося в рамках міжнародної асоційованої 

лабораторії LIA IDEATE. 

 
[1] L. Evans, P. Bryant, LHC Machine. JINST 3, S08001 (2008). 

[2] Monica Lynn Dunford and Peter Jenni (2014) The ATLAS experiment. 

Scholarpedia, 9(10):32147. 

[3] Tech. Rep. ATL-PHYS-PUB-2016-025 (Geneva: CERN) (2016). 



           ІЕФ-2019                                                                                                           IEP-2019 
Ужгород, 21-24 травня 2019                                                                                                    Uzhhorod, 21-24 May 2019 
 

 166 

 

ТЕСТУВАННЯ НОВОЇ ЗЧИТУВАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ СХЕМИ 

RD53A ДЛЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ДЕТЕКТОРІВ,  

ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ATLAS ТА CMS НА LHC 

 

А. Король
1
, К. Сахацький

1
, J. Jeglot

2
, M. Cohen-Solal

2
, C. Sylvia

2
, A. Lounis

2
 

 

1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна 

2
Laboratoire de l'accélérateur linéaire, Orsay, France 

 

e-mail: anatolii.korol.work@gmail.com 

 

Великий Адронний Колайдер (ВАК) є одним з найбільших та 

найпотужніших прискорювачів частинок. Він є головною частиною 

прискорюючого комплекса Європейської організації з ядерних досліджень 

(CERN, Женева, Швейцарія). ВАК являє собою 27-кілометрове кільце з 

надпровідних магнітів та серією прискорюючих частин, для збільшення 

енергії частинок. Колайдер ВАК почав працювати 10 вересня 2008 року і 

використовувався для протон-протонних зіткнень. Характеристики пучка 

ВАК дозволяють створювати унікальні умови у точці зіткнення, які можуть 

допомогти знайти і дослідити різні теорії сучасної фізики високих енергій. На 

ВАК існує кілька експериментів, необхідних в основному для підтвердження 

або заперечення теорії Стандартної моделі. Основні експерименти - це 

ATLAS, ALICE, CMS, LHCb, кожен з яких підтримується великими 

колабораціями, зосереджуючись на спільній роботі фізиків та інженерів по 

всьому світу. 

У липні 2012 року було оголошено про відкриття нової довгоочікуваної 

елементарної частинки Стандартної моделі — бозон Хіггса. Але на цьому  

експеримент не буде закінчуватися, будуть проводитись подальші 

дослідження для пошуку дуже рідкісних подій. Для отримання цих даних 

необхідно мати “гарну статистику”, високу частоту повторюваності 

досліджуваного процесу, яка залежить від кількості зіткнень. Величина, що 

характеризує частоту зіткнень, називається світимістю прискорювача. Тому 

потенціал відкриттів на ВАК можна покращити, збільшивши світимість. 

Наразі заплановано збільшення світимості приблизно в 10 разів до 2025 року. 

Разом зі збільшенням світимості зросте радіаційне пошкодження 

детекторних систем. Однією з основних детекторних систем експерименту 

ATLAS є піксельні детектори, по даним з яких відновлюють траекторії 

частинок. Близькість їх до точки зіткнення пучків означає, що ця система 

отримає найбільшу поглинуту дозу радіації з усіх інших елементів ATLAS. 

Тому, для контролювання якості даних, у новій зчитувальній інтегральній 

схемі RD53A імплементовано кільцеві осцилятори, за допомогою яких 

визначають кількість поглинутої дози чіпом. 

Кільцевий осцилятор — це пристрій, що містить непарне число 

інверторів розташованих у кільці. Частота їх осциляцій яких залежить від 
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поглинутої дози. Але також вона залежить від температури та напруги 

живлення. Тому, для точного визначення поглинутої дози, важливо було 

дізнатися, як саме частота осциляцій залежить від температури та напруги 

живлення. 

На рис. 1 зображено результати вимірів для температури − 25
o
C , та для 

кімнатної температури 26.6
o
C  при різних напругах живлення. 

 
 

Рисунок 1. Залежність частоти осциляцій від напруги живлення при різних 

температурах 
 

Вимірювання повторювалося з − 25
o
C  до 26.6

o
C  з кроком у 5

o
C , та за 

допомогою лінійного наближення визначено залежності частоти від напруги 

живлення для кожної температурної точки. Потім за даними лінійного 

наближення визначено залежність частоти від температури для напруги 

живлення 1 В та 1.2 В (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Залежність частоти осциляцій від температури для напруги живлення 

1В та 1.2 В. 

 

Наукова робота авторів проводилося в рамках міжнародної асоційованої 

лабораторії LIA IDEATE. 
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 Методом електрон-фотонної спектроскопії (ЕФС) одержано спектри 

електрон-фотонної емісії (ЕФЕ) «чистих» поверхонь монокристалів (NaCl, 

KCl), модифікованих  шляхом напорошення плівок срібла товщиною від 50 до 

400 нм. та наноструктурованих сріблом методом осаду [1]. В роботі 

представлені результати дослідження поверхонь зразків з товщиною 

напиленого сріблом шару 300 нм (коефіцієнт пропускання 75%). Тиск 

залишкових газів в камері взаємодії при запису спектру не перевищував  

10
-9

 Тор. Енергія пучка електронів в усіх етапах досліджень становила 600 еВ. 

Діаметр поперечного перерізу пучка електронів складав 5 мм. Спостереження 

здійснювалось вздовж нормалі до поверхні мішені (θ≈0°), а бомбардування 

проводили під кутом 15° від нормалі до поверхні. Для всіх зразків дослідження 

здійснювалися в оптичному інтервалі від 200 до 800 нм.  

На рис.1 та 2 наведені спектрограми ЕФЕ поверхонь монокристалів NaCl 

та KCl, та поверхонь кристалів NaCl і KCl, модифікованих шляхом 

напорошення плівки срібла.  

 

Рисунок 1. Спектри ЕФЕ "чистого" монокристалу NaCl та поверхні  

монокристалу NaCl з напорошеною плівкою срібла. 
 

У спектрах ЕФЕ для обох досліджуваних зразків хлоридів присутні 

компоненти: як характеристичного так і неперервного випромінювання. 
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Характеристичне випромінювання атомів (Na, К) є результатом 

стимульованої електронами десорбції з поверхні кристалів (NaCl, KCl) атомів 

лугу у збудженому стані. Десорбованих атомів галогену у збудженому стані не 

виявлено, через, певно, низьку ефективність їх збудження, хоча вони 

емітуються не менш інтенсивно, ніж атоми лугу.  

 

 

Рисунок 2. Спектри ЕФЕ поверхні "чистого" монокристалу KCl та поверхні 

монокристалу KCl з напорошеною плівкою срібла. 
 

Неперервне випромінювання в спектрах ЕФЕ поверхні NaCl+Ag, що 

спостерігається в області довжин хвиль λ=350 - 650 нм з максимумом λ=550 нм, 

за своєю інтенсивністю в максимумі вдвічі більше інтенсивності 

випромінювання  поверхі «чистого» зразка NaCl з діапазоном довжин хвиль 

λ=380 - 650 нм  і максимумом випромінювання на λ=520 нм. Виявлене 

зростання інтенсивності неперервного випромінювання (рекомбінаційне 

свічення, яке виникає внаслідок збудження електрон-діркових пар електронної 

підсистеми NaCl та  розсіянням електронів на фононах [3, 4]) пояснюється 

внеском в спектр ЕФЕ свічення на частоті поверхневих плазмонів срібла. 

Подібна закономірність в спектрах ЕФЕ спостерігається при дослідженні 

поверхонь кристалу КCl+Ag та поверхні «чистого» зразка КCl. 
 

[1] І.Є.Митропольський, В.В. Кузьма, О.М. Конопльов // Матеріали науково-технічної 

конференції фізика, електроніка, електротехніка ФЕЕ: 2017, c. 86; 

[2] А. Бобровник, В. Кузьма, О. Конопльов, В. Мастюгін, Г. Подгорецька, В. Дробнич 

// Вісник Львівського університету, Серія фізична. 2008. Вип.42. С.266-271; 

[3] І.Є. Митропольський, В.В. Кузьма, О.М. Конопльов, В.С. Буксар // Науковий 

вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. Випуск 40. – 2016 ; 

[4] Wu Si, Ma Hongyan, Prytkova Iya, Stenoien David and Paša-Tolić Ljiljana. 

Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, Third Edition, 2017, vol. 3, pp. 774-778. 
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Ядерні реакції з фотонами у вхідному каналі мають деякі переваги, які 

використовуються для дослідження загальних фізичних залежностей і деяких 

особливостей фотоядерних реакцій. Перш за все, гамма-кванти не вносять 

великих кутових моментів до ядер, а енергія збудження ядер не включає 

енергію зв'язування налітаючої частинки. Характеристики фотоядерних реакцій 

добре вивчені в енергетичній області гігантського дипольного резонансу (ГДР) 

і при енергіях, що перевищують поріг народження піонів. При енергіях між 

ГДР і порогом народження піонів (30 ... 100 МеВ) ці характеристики вивчені не 

настільки добре як з експериментальної, так і з теоретичної точок зору. Це 

пов'язано з малими значеннями перерізів у цьому енергетичному регіоні, 

відсутністю джерел гамма-квантів з точним регулюванням енергії та деякими 

історичними причинами. 

Існує кілька програмних кодів для опису ядерних реакцій. Одним з них є 

TALYS [1], який має відкритий вихідний код. Даний код використовується для 

оцінки перерізів, ізомерних співвідношень та інших характеристик ядерних 

реакцій з нейтронами, протонами, фотонами, дейтронами, 
3
H, 

3
He та  

α-частинками у вхідному каналі.  

У коді TALYS впроваджені сучасні модельні підходи для опису прямих 

реакцій, передрівноважних процесів, реакцій утворення і процесів злиття ядер. 

Механізми реакції розглядаються в широких діапазонах енергій налітаючих 

частинок (10
-11
МеВ <E <1000 ГеВ) і мас ядер-мішеней (5<A<339). Важливою 

перевагою коду TALYS є автоматичне використання параметрів моделі та 

оціночних ядерних даних з бібліотеки RIPL-3.  

Ядра - продукти фотоядерної реакції можуть утворюватися як в 

основному, так і в метастабільному (також називається ізомерним) стані. 

Фотоядерна реакція характеризується ізомерним відношенням. У випадку 

моноенергетичного потоку налітаючих частинок, ізомерне відношення можна 

визначити як відношення перерізів утворення основного та ізомерного станів 

ядра. Також ізомерне відношення може бути визначено як відношення перерізів 

станів з більшим та меншим спіном. 

Якщо спектр налітаючих часток істотно відрізняється від 

моноенергетичного (особливо в експериментах з гальмівним випроміню-
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ванням), то використовується ізомерне відношення виходів реакцій утворення 

ядра на відповідному рівні. 

В даній роботі виконано розрахунки ізомерних відношень з 

використанням коду TALYS та проведено порівняння з усіма 

експериментальними даними, які наявні в базі даних EXFOR [2], що виміряні 

різними дослідницькими групами. 

Вихід реакції пропорційний згортці перерізу з енергетичним спектром 

налітаючих частинок. Для теоретичного розрахунку перерізів було використано 

6 модельних підходів (LD1-LD6) для опису густини рівнів, з яких 3 

феноменологічні: модель постійної температури і модель Фермі-газу, модель 

Фермі-газу зі зворотним зсувом, узагальнена надплинна модель, та 3 

табульовані густини рівнів, розраховані з використанням: сили Скірма та 

таблиці Горелі, сили Скірма та комбінаторні таблиці Хіларі, сили Гоньї та 

комбінаторні таблиці Хіларі. Розрахунок перерізів проводився з урахуванням та 

без передрівноважних процесів. Оскільки зазвичай для отримання гальмівного 

випромінювання використовуються тонкі мішені та зразки опромінюються на 

відстані, значно більшій за розміри зразка, то спектр налітаючих квантів добре 

описується за допомогою наближення Шиффа [3]. 

 

  
 

Рисунок 1. Приклад експериментальних даних, що погано описуються 

теоретичними моделями 

 

Наукова робота авторів з Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка і LAL проводилася в рамках міжнародної асоційованої 

лабораторії LIA IDEATE. 

 
[1] A.J. Koning, S. Hilaire, M.C. Duijvestijn, TALYS: Comprehensive nuclear reaction 

modeling, AIP Conf. Proc. 769, 1159 (2005). http://www.talys.eu 

[2] Experimental Nuclear Reaction Data. http://www-nds.iaea.org/exfor/exfor.htm  

[3] L.I. Schiff, Energy-angle distribution of thin target bremsstrahlung, Phys. Rev. 83, 

252 (1951). 
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Figure 1. X-ray pattern for the 

Bi0.9La0.1FeO3 ceramics obtained under P = 

90 MPa (symbol * indicates Bi25FeO40 

second phase). 
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Multiferroics of bismuth ferrite are multifunctional materials with, at least, two 

or more types of ferroic ordering, which makes them topical for creating magnetic 

sensors, capacitive electromagnets, magnetic memory elements, ultra high frequency 

filters and other devices of microelectronics and spintronics [1, 2]. 

The ceramic Bi0.9La0.1FeO3 samples have been prepared by a rapid liquid-phase 

sintering method [2] from high purity La2O3 (≥ 99.5%), Bi2O3 (≥ 99.5%) and Fe2O3 

(≥ 99.5%) powders. The obtained mixture in a stoichiometric ratio was mechanically 

ground in the agate mortar for 3.5 h, compressed into tablets (Ø = 6.3 mm, h = 3 mm) 

under different pressures P = 90, 180, 360, 545, 725, 906, 1087 MPa and sintered at 

temperature tsynth = 850 ºС for 480 s in the air. According to X-ray diffraction data, all 

Bi0.9La0.1FeO3 samples under different P contain the main rhombohedral R3c 

perovskite structure (see Fig. 1) and additionally Bi25FeO40 phase, concentration of 

which does not exceed < 6 vol.%. For 

all samples with increase in P the type 

of symmetry R3c and the lattice 

parameters (a = 5.573 Å and c = 

13.848 Å) are saved. According to 

SEM data (see Fig. 2), with increase in 

P an average size of crystallites 

increases slightly from <D> = 200 nm 

(P = 90 MPa) to 280 nm (P = 

545 MPa). Chemical composition for 

all samples are confirmed by EDS data 

and yields in atomic percentage that 

ions of Bi, La and Fe are 19.26%, 

2.12% and 16.73% for the 

Bi0.9La0.1FeO3 (P = 90 MPa). It shows 

a presence of cation vacancies in B-

sublattice of perovskite and as a result 

of the available of different valence 

Fe
3+

/Fe
4+

 ions. According to 
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thermogravimetric data, with increase in P a relative change in the sample mass 

Δm/m reduces from -1.562% (P = 90 MPa) to -1.604% (P = 545 MPa), which is 

associated to rising concentration of anion V
(a)

 vacancies. The reduced Fe content in 

the B-positions according to the EDS data is due to the presence of cation vacancies. 

  
 

Figure 2. Morphology for the Bi0.9La0.1FeO3 ceramics under P = 90 MPa (a) and 545 MPa (b). 
 

As shown in Fig. 3 (a), all Bi0.9La0.1FeO3 under different P displays excellent 

dielectric behavior with a stable dielectric constant ε′ and quite low dielectric loss 

tanδ ≈ 0.04–0.05 within a frequency range f = 1–10
5
 Hz. With increase in P constant 

ε′ decreases from 88 to 72 at f = 1 Hz and from 7 to 2.2 at f = 10 GHz (see Fig. 3 (b)). 

Such changes of ε′(P) is caused by decreasing an area of intercrystalline boundaries 

(see Fig. 2), increasing the concentration of V
(a)

 vacancies and as a result of 

increasing the concentration of Fe
4+

 ions. 
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Figure 3. The frequency dependences of dielectric constant ε′(f) and dielectric loss tanδ(f) (a), and 

the pressure dependences of ε′(P) (b) for Bi0.9La0.1FeO3 ceramics obtained under P = 90–1087 MPa. 
 

[1] J. Ma, J. Hu, Z. Li, C.-W. Nan, Recent Progress in Multiferroic Magnetoelectric, Adv. 

Mater. 23, 1062 (2011). 

[2] A.V. Pashchenko, N.A. Liedienov, Quanjun Li et al., Structure, Non-stoichiometry, 

Valence of Ions, Dielectric and Magnetic Properties of Single-Phase Bi0.9La0.1FeO3-δ 

Multiferroics, JMMM, 483, 100 (2019).
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗИТРОН-ЕМІСІЙНОЇ ТОМОГРАФІЇ (ПЕТ)  
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Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ 
 

e-mail: lyalkagb@gmail.com 

 

Рак є одним з найнебезпечніших і широко розповсюджених 

неінфекційних захворювань. Злоякісні пуxлини є однією з провідних причин 

смертності у всьому світі, на яку припадало в 2012 році 8,4 мільйона смертей. 

Існує близько 100 видів раку, які впливають на організм людини. Хоча 

більшість з них можна вилікувати, якщо вони виявлені на початкових стадіях, 

але симптоми онкологічних захворювань не проявляються на цих стадіях і 

часто заперечуються пацієнтами, навіть коли виникають загальні тілесні 

проблеми. Крім того, інші хвороби часто помилково лікуються у пацієнтів з 

раком, перш ніж онкологічне захворювання остаточно діагностується. Якщо 

рак виявляється на ранній стадії, він швидше реагує на ефективне лікування і 

підвищується ймовірність виживання. Значні поліпшення можуть бути 

досягнуті в житті онкологічних хворих шляхом раннього виявлення раку і 

запобігання затримок в догляді. Таким чином, необхідно знайти метод ранньої 

профілактичної діагностики для найбільш поширених видів раку.  

Діагностика ПЕТ має дві сторони в медичних застосуваннях. Перша, 

позитивна - дозволяє отримувати зображення активних пухлин всередині тіла 

пацієнта з високою ефективністю і точністю. Однак при діагностичній 

процедурі ПЕТ пацієнт отримує невелику дозу опромінення, що належить 

діапазону низьких доз (0-100 мЗв). Але в стохастичному сенсі після 

опромінення мільйонів людей шляхом профілактичного діагностичного 

дослідження раку у невеликої частини з них можуть виявитись різні види 

злоякісних новоутворень через вплив додаткової дози, яку отримано в ході 

діагностичної процедури. 

Цей негативний вплив конкурує з позитивним ефектом - в динамічному 

балансі ризики створення нового раку компенсуються ранньою і своєчасною 

ідентифікацією пухлинних структур для ефективного їх лікування. 

Метою роботи є дослідження використання позитрон-емісійної 

томографії як профілактичного діагностування раку. Була проведена оцінка 

можливості використання ПЕТ не тільки як одного з основних діагностичних 

компонент лікування злоякісних пухлин, але і як інструмента для раннього 

виявлення онкологічних захворювань (як профілактична діагностика раку). 

В даній роботі було проведено моделювання виправданості регулярного 

використання ПЕТ як профілактичної діагностики методом Монте-Карло.  

Головною ідеєю було на основі відомих статистичних даних [1] отримати 

приблизно реальну динаміку захворюваності раком населення США від впливу 

радіаційних чинників з урахуванням середньої захворюваності. Під 

mailto:lyalkagb@gmail.com
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радіаційними чинниками мається на увазі вплив від регулярних ПЕТ-процедур. 

В загальному алгоритм моделювання містив в собі проведення ПЕТ-сканування 

всього тіла з частотою один раз на рік особам (чоловікам) віком 20-80 років, 

обрахування ризику появи обраних типів раку протягом всього життя з кроком 

в один рік (розраховано за математичною моделлю, що описана в BEIR VII [2]), 

детектування злоякісних пухлин залежно від стадії раку та ефективності 

реєстрації ПЕТ та врахування 5-річної ймовірності вижити після 

діагностування. За рахунок нормального розподілу радіофармпрепарату 

(фтордезоксиглюкози) під час процедури було обрано такі місця для локалізації 

злоякісних пухлин: сечовий міхур, товста кишка, шлунок та печінка. Також, 

досліджується рак легень, він обраний через те, що є одним із найбільш 

поширених у всьому світі. Для цих 5 видів було обраховано радіаційний внесок 

від ПЕТ-процедури та базовий ризик появи раку. 

В результаті було отримано, що кількість людей, яких вилікували від раку 

завдяки ранньому виявленню пухлини, становить 15.8±0.13 випадків на десять 

тисяч населення на рік. Але також спостерігається збільшення кількості 

випадків раку, спричинених опроміненням під час проведення ПЕТ-діагностики 

(3.2±0.28 випадків на 10
4
 населення на рік), а кількість випадків захворювання 

для людей, що не проходили процедуру, становила 17.69±0.20 випадків на 10
4
 

населення на рік. Впровадження ПЕТ діагностики дозволяє нам виявити 87% 

загальної кількості випадків захворювання на рак для людей віком до 80 років з 

підвищенням частоти раку на 16%. Після порівняння з реальними 

статистичними даними було зроблено висновок, що така процедура може 

зменшити смертність від обраних видів раку в 3 рази. Також було оцінено 

економічну вигідність такої ранньої діагностики на прикладі США. Загальна 

вартість буде становити приблизно 25 млрд доларів без врахування зарплат 

персоналу. За рахунок збільшення працездатних людей та за допомогою 

податків з їхніх зарплат дана сума буде повернена державі через 19 років. 

 

Наукова робота виконувалася за часткової підтримки Українського 

Науково-Технологічного Центру (STCU, проект 9903). 

 
[1] SEER*Stat Database: Incidence - SEER 18 Regs Research Data, Nov 2017 Sub 

(1973-2015) <Katrina/Rita Population Adjustment> - Linked To County Attributes - 

Total U.S., 1969-2016 Counties, DCCPS, Surveillance Research Program, released April 

2018, based on the November 2017 submission. 

[2] National Research Council of the National Academies, BEIR VII Report Phase 2: 

Health risks from exposure to low levels of ionizing radiation (The National Academic 

Press , Washington, DC., 2005). 
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У ядернiй фiзицi та фiзицi високих енергiй для калiбрування та 

вiдлагодження нових детекторних систем на перших етапах можливе використання 

космiчних променiв (мюони). Зазвичай для калібрування детекторів як джерело 

використовується прискорювач, але поїздка до нього – дорога і її треба довго 

чекати. Перевага використання мюонів як джерела в тому, що вони завжди 

доступні.  

Система CORTO (COsmic Ray Telescope at Orsay), що знаходиться в 

Лабораторiї Лiнiйного Прискорювача (LAL) в Орсе (Францiя), детектує та 

реконструює позицiю, час та напрямок руху космiчного мюону. Таким чином,  

застосовуючи схему збiгiв мiж CORTO та дослiджуваним детектором, можна 

вивчати вiдгук цiєї системи і характеристики детектора. CORTO складається з 

трьох позицiйно чутливих, стрипових газових детекторiв, якi мають назву Multigap 

Resistive Plate Chamber (MRPC) типу EEE (Extreme Energy Events [1]) (розміри 

кожного детектора - 1м × 2м × 5 см, внутрішня схема на рис. 1), що забезпечують 

реконструкцiю треку та ввiмкненi в систему збігів. Вказанi детектори рознесенi по 

вертикалi на відстань 2 м. У промiжку мiж двома з них встановлені рухомi 

платформи для розмiщення дослiджуваних детекторних пристроїв. Електронiка для 

CORTO винесена на окрему платформу для зручностi. Також для забезпечення 

надходження газу до системи стрипових детекторiв встановлена газова система з 

контролем потоку газу. 
 

 
 

Рисунок 1. Схематична структура MRPC. 
 

Робота присвячена особливостям роботи MRPC, проведено аналіз та 

перевірку причин обмеженої функціональності координатно чутливих 

детекторів. Було виявлено, що рейт системи (кількість сигналів за секунду, 

коли індукований заряд більше ніж 20 фКл) замість очікуваних 125 Гц на стріп 

mailto:lyalkagb@gmail.com
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[2] складає 210 КГц на стріп. Можливі джерела проблем: 1) високовольтне 

живлення; 2) старіння камери, викликане неправильним вибором газу. 

UIT system (система моніторингу напруги, струму та температури) 

використовується в тому числі для того, щоб подати правильну напругу на 

камери. Використовуючи розроблені високовольтні високоточні дільники, 

виміряно різницю між реальною напругою на MRPC та напругою на UIT 

system. Наприклад, реальна напруга на середній камері на 1 кВ більша за 

напругу на системі моніторингу. Ця спричиняє підвищення напруги у 4 рази. 

Також камери завчасно старіють, оскільки використовуються з 100% 

фреоном, без “quencher” газу SF6. Ці камери спроектовані для використання в 

лавинному режимі (avalanche mode), без стримерів (streamers). Задача SF6 – 

подавлення розрядів. Якщо цього не відбувається, під час розрядних процесів у 

фреоні утворюється фтороводнева кислота (hydrofluoric acid - HF) [3], яка 

пошкоджує скло всередині камери і спричиняє підвищення рейту [4]. Візуально 

HF можна побачити як помутніння скла. 

Нижня камера демонструвала неоднорідний рейт (див. рис. 2). Причина у 

відсутності резистивного спрею на склі (завдяки якому до камери підводиться 

високовольтне живлення). 

 
 

Рисунок 2. Розподіл кількості подій по площі MRPC. Білий колір відповідає 

відсутності подій у цій точці. 

 

Наукова робота авторів з Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка виконувалася за часткової підтримки Українського Науково-

Технологічного Центру (STCU, проект 9903), уся робота проводилося в рамках 

міжнародної асоційованої лабораторії LIA IDEATE. 
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Відомо, що радіаційне матеріалознавство є наукою, що вивчає 

характеристики речовини, яка або знаходиться в полях іонізуючого 

випромінювання, або ж зазнала дії радіації. Остання ж реалізується потоками 

високоенергетичних частинок як елементарних: електрони, нейтрони, гамма-

випромінювання, так і багатозарядних, а останній час і пучками радіоактивних 

іонів. Під дією швидких частинок і випромінювань в кристалічних та аморфних 

тілах відбуваються складні структурно-фазові перетворення, що призводять до 

істотної зміни і деградації їх вихідних характеристик. Ці зміни обумовлені 

радіаційно-індукованої еволюцією мікроструктури і мікрокомпозиційного 

складу. Основними механізмами деградації і розмірної нестабільності 

матеріалів в процесі опромінення є зміщення атомів в решітці, їх подальша 

міграція і кластеризація, участь в процесах сегрегації і трансмутаційні ефекти, 

викликані ядерними перетвореннями. Найбільш важливими продуктами 

ядерних реакцій трансмутації є газоподібні гелій та водень, які можуть суттєво 

впливати на макроскопічні властивості матеріалу, що опромінюється (втрата 

пластичності, крихкість, вакансійне розпухання і т.д.). 

Опромінювання напівпровідників приводить до утворення додаткових 

енергетичних рівнів у забороненій зоні, перерозподілу носіїв заряду, 

інтенсифікації процесів рекомбінації. Це може суттєво впливати на рухливість 

та час життя нерівноважних носіїв. Змінюються також оптичні і 

фотоелектричні властивості напівпровідників. Ядерні реакції під дією теплових 

нейтронів на деяких ізотопів Ge і Si призводять до їх трансмутації, утворення 

домішкових атомів Ga і Р, що дає можливість радіаційного легування цих 

матеріалів із високим ступенем однорідності. Опромінення полімерів 

супроводжується розривом молекул і утворенням хімічно активних радикалів, 

що взаємодіють між собою і з киснем повітря. Це приводить до утворення в них 

жорстких тривимірних каркасів, полімери втрачають пластичність, їх 

термостійкість зростає. В радіаційних полях в органічних матеріалах можливо 

«пришивання» нових комплексних сполук, що не реалізується у звичайних 

умовах. Виділяють декілька важливих завдань для радіаційного 

матеріалознавства:  

 Встановлення критеріїв (фізико-структурних, хімічних) пошуку та 

створення радіаційно-стійких матеріалів (конструкційних металів, напів-

провідників, полімерів, пластиків, інших) та функціональних структур на їх 

основі; 

mailto:voyev@kipt.kharkov.ua
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 Радіаційна модифікація матеріалів різної природи, надання їм потрібних 
властивостей шляхом їх дозованого опромінення. В цьому разі радіація 

виступає як додатковий технологічний фактор, що дозволяє регулювати ступінь 

дефектності речовини (ефект малих доз), ступінь полімеризації,  легування, 

синтезувати нові матеріали з унікальними характеристиками для промислового 

використання, фармакології та медицини.  

У світі існує ряд галузей, які особливо залежні від успіхів радіаційного 

матеріалознавства та потребують наукової та технологічної підтримки для їх 

успішного функціонування: ядерна енергетика, космічне приладобудування та 

військова сфера.  

Відповідно до оцінок Міжнародного енергетичного агентства споживання 

енергії в світі в останні десятиліття росло зі швидкістю 3% в рік, що може бути 

забезпечено лише ядерною енергетикою. Конкурентоспроможність ядерної 

енергетики забезпечується високими технічними і економічними харак-

теристиками ядерного паливного циклу. Проте, підвищення вигорання 

ядерного палива, збільшення тривалості кампаній потребують нових 

конструкційних матеріалів, здатних працювати в умовах потужних реакторних 

полів. Більш того, досягнення високих вигорань ядерного палива обмежується 

радіаційної стійкістю матеріалів оболонок і чохлів тепловиділяючих збірок 

(ТВЗ), а термін експлуатації реакторів на теплових нейтронах обмежується 

ресурсом матеріалів корпусів і внутрішньокорпусних пристроїв. Оскільки 

тривалість роботи ядерних реакторів і навіть проектованих термоядерних 

пристроїв повинна бути не менше 10 років щоб вони були економічно 

вигідними, то протягом цього ж часу повинні безперебійно "працювати" і 

матеріали конструкцій. Роль конструкційних матеріалів полягає не тільки в 

забезпеченні стабільності геометрії активної зони на весь період експлуатації, в 

першу чергу, ТВЗ і тепловиділяючих елементів (ТВЕЛів), але і в утриманні 

всередині твела продуктів поділу палива, збереження працездатності органів 

системи управління і захисту і забезпеченні мінімальних наслідків можливих 

аварійних ситуацій, тобто, по суті, в рішенні ключових питань безпеки 

реакторної установки.  

Критеріями для використання нових матеріалів у ядерній енергетиці є 

досягнення мінімального або допустимого рівня змін їх механічних та 

експлуатаційних характеристик з метою забезпечення необхідної надійності і 

довговічності елементів конструкції. Це залежить також від умов їх 

експлуатації: матеріалу теплоносія, енергетичного спектра нейтронів і т.д. 

Нейтронне опромінення матеріалів призводить до наступних змін параметрів 

матеріалів: їх зміцнення; низько  - та високотемпературної (втричі!) зміни їх 

крихкості; радіаційної повзучості; радіаційного росту і радіаційного 

розпухання; появи наведеної радіоактивності активності. Саме ці 

характеристики, поряд з корозійну стійкість, є пріоритетними при оцінці та  

використанні  різних конструкційних матеріалів у ядерній енергетиці. 

Відомо, що радіаційні фактори є в числі базових, що визначають 

тривалість та ефективність функціонування космічних апаратів (КА) на орбітах 
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Землі. Згідно з експертними оцінками, більше половини відмов у роботі 

обладнання КА обумовлено несприятливим впливом радіаційних факторів 

космічного простору. Космічне матеріалознавство вирішує питання 

забезпечення радіаційної стійкості систем пасивного захисту та апаратури КА в 

умовах відкритого космосу. Вплив космічної радіації може призводити до 

поступової деградації властивостей матеріалів і характеристик бортових систем 

і, як наслідок, - або до часткових відмов у роботі КА, чи до виникнення 

раптових повних збоїв роботи бортової апаратури після деякого періоду їх 

експлуатації. Світова практика вирішення цих проблем полягає у проведенні 

комплексу робіт: як створення радіаційно-стійкої апаратури, пошук для цього 

нових матеріалів із потрібними характеристиками, вибір оптимальних режимів 

їх роботи, так і створення наземних стендів, що імітують радіаційні фактори 

космічного випромінювання. Наявність таких стендів вирішує ряд задач по 

створенню бази даних фактичної радіаційної стійкості наявних матеріалів та 

приладів космічного призначення, проведення натурних передпускових 

випробувань бортової апаратури, а також створює можливість науково-

методичних розробок в цьому напрямку. Створення таких радіаційних стендів є 

актуальною і важливою задачею космічного приладобудування і може бути 

реалізовано лише на базі наявних ядерно-фізичних установок.  

І, нарешті, військова сфера потребує радіаційно-стійкої апаратури, що 

здатна витримати потужні короткі імпульси змішаної гамма-нейтронної 

радіації, що імітує фактори ядерного вибуху, а також можливостей тривалої 

експлуатації обладнання в умовах радіаційно-зараженої території.  

Основними методами радіаційного матеріалознавства є експериментальні 

дослідження впливу радіації на речовину: реакторні випробування, 

експериментальна імітація нейтронного опромінення на прискорювачах 

заряджених частинок різної природи і енергетичного спектра, вивчення 

механічних, електрофізичних та оптичних властивостей опромінених 

матеріалів, ступеню їх розмірної нестабільності, а також теоретичні методики 

математичного моделювання. Це може бути вирішено лише при наявності в 

країні парку ядерно-фізичних установок, що можуть створювати метрологічно-

атестовані радіаційні поля опромінювання як елементарними частинками, так і 

багатозарядними іонами різної інтенсивності, енергетичного спектра та 

щільності їх потоків. Це дозволяє уніфікувати дані про радіаційну стійкість 

матеріалів різної природи. Слід відзначити широкий спектр можливостей 

прискорювачів заряджених частинок. Так, електронні (е) прискорювачі можуть 

служити також джерелами гамма ()- випромінювання, нейтронних (n) пучків 

різного енергетичного спектру, а також дозволяють створювати змішані (e--n) 

радіаційні поля із різним вмістом радіаційних компонент. Такі радіаційні поля 

можуть бути метрологічно паспортизовані. Проте створення та утримання 

таких ядерних центрів є непростою задачею і доступно лише обмеженому 

числу країн, а їх утримання жорстко регламентується положеннями МАГАТЕ 

та національними нормативними документами.  
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В Україні експериментальні задачі радіаційного матеріалознавства 

вирішуються в основному на ядерних установках, прискорювачах заряджених 

частинок та дослідницькому реакторі, що знаходяться в установах НАН 

України у містах Київ, Харків, Суми та Ужгород. 

ННЦ ХФТІ НАН України проводить широкий спектр досліджень на базі 

унікальних експериментальних ядерних установок, в тому числі ряд 

електронних і іонних прискорювачів, включаючи найбільший в СНД лінійний 

прискорювач електронів, сімейство термоядерних установок  "Ураган"  в 

рамках науково-дослідних інститутів [1]. Інститут фізики твердого тіла, 

матеріалознавства і технологій (ІФТТМТ) входить до складу ННЦ ХФТІ. 

Інститут і являє собою багатопрофільний науковий матеріалознавчий центр для 

науково-технічного матеріалознавчого супроводу безпечної, безаварійної і 

ефективної експлуатації та розвитку АЕС України. В пріоритетні завдання 

інституту входить створення нових матеріалів і технологій стосовно до потреб 

ядерної, теплової, сонячної та водневої енергетики, космічної, авіаційної та 

машинобудівної промисловості і медицини. В його складі є відділ «Фізика 

радіаційних явищ і радіаційного матеріалознавства», що профільно забезпечує 

теоретичне і практичне дослідження взаємодії матеріалів з потоками нейтронів 

і заряджених частинок, розробку принципів створення нових матеріалів для 

реакторобудування. Подібні дослідження проводяться також у Інститутах 

фізики високих енергій і ядерної фізики, плазмової електроніки і нових методів 

прискорення та фізики плазми.  

В Ужгороді дослідження в галузі радіаційного матеріалознавства 

проводяться на радіаційному стенді, створеному на базі мікротрона М-30 

відділу фотоядерних процесів ІЕФ НАН України з можливістю змінювати 

енергію прискорених електронів в межах 1-25 МеВ та струмами до 50 мкА. Такі 

дослідження проводяться спільно із науковцями Харкова, Києва, Луцька та 

Чернівців.  

На закінчення зазначу, що незважаючи на значні зусилля дослідників у всіх 

країнах світу, що працюють у сфері реакторного матеріалознавства, економічно 

необхідні рівні експлуатації існуючих ядерних реакторів до цих пір не 

досягнуто. В значній мірі це стримується недостатністю стійкісті радіаційно 

стійких основних конструкційних матеріалів реакторів. Дослідження причин 

зміни фізико-механічних властивостей матеріалів і їх розмірної стабільності під 

дією випромінювань; визначення терміну служби елементів конструкцій 

ядерних енергетичних установок в різних умовах, пошук та відбір 

перспективних радіаційне стійких матеріалів - основні цілі радіаційного 

матеріалознавства. Такі ж проблеми існують для космічної та військової сфер. 

Поставлені цілі можуть бути досягнуті тільки на базі сучасних наукових 

уявлень про роль мікроструктурних процесів, що відповідають за еволюцію 

структурного стану і деградацію початкових фізико-механічних характеристик. 

 
[1] Neklyudov, V.N. Voyevodin (10th International Conference “Interaction of Radiation 

with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus, P.127-130) 



           ІЕФ-2019                                                                                                           IEP-2019 
Ужгород, 21-24 травня 2019                                                                                                    Uzhhorod, 21-24 May 2019 
 

 182 

 

ПЛАНУЮЧІ СИСТЕМИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДОЗОВИХ 

НАВАНТАЖЕНЬ В РАДІАЦІЙНІЙ ОНКОЛОГІЇ - RTPS 
 

Г. Лахно, О. Безшийко, Л.О. Голінка-Безшийко, І. Каденко 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУТШ), Київ 
 

e-mail: lyalkagb@gmail.com 
 

Автоматизовані комп’ютерні плануючі системи для планування дозових 

навантажень і режимів роботи терапевтичного обладнання (radiation treatment 

planning systems - RTPS) є важливою ланкою процесу планування та 

проведення терапії з використанням джерел іонізуючого випромінювання при 

лікуванні онкологічних захворювань. Процес планування радіаційної терапії 

складається з цілого ряду кроків – діагностування, визначення стадії розвитку 

хвороби, отримання діагностичних зображень для проведення планування 

терапевтичних процедур (в основному рентгенівська комп’ютерна томографія), 

локалізація областей злоякісних утворень та об’ємів здорових тканин, 

попереднє оптимальне розміщення і конфігурація пучків чи джерел іонізуючого 

випромінювання, симуляція опромінення і послідовна оптимізація розміщення 

пучків чи джерел (так зване пряме планування).  

В останні роки з розвитком IMRT-методик, комп’ютерних потужностей і 

обчислювальних алгоритмів все більшу роль відіграють методи інверсного 

планування, коли за визначеними променевим терапевтом ізодозними 

розподілами система самостійно (під контролем висококваліфікованого 

оператора – медичного фізика) визначає необхідні режими роботи обладнання 

(конфігурацію пучків іонізуючого випромінювання при променевій терапії чи 

джерел при брахітерапії). Комерційні плануючі системи променевої медицини є 

дуже вартісним програмним забезпеченням, особливо системи з інверсним 

плануванням, із забезпеченням функціонування IMRT-методик. Кількість 

комерційних систем велика. Часто вони поставляються з терапевтичним 

апаратним обладнанням у комплексних системах з великою вартістю і, на жаль, 

як правило, відсутні дешеві або вільні опції використання таких систем для 

навчального процесу, особливо при груповому студентському навчанні. Тому, 

виходячи з такого стану речей, є особливо актуальною розробка відкритого (чи 

хоча б вільного для використання) програмного забезпечення систем 

планування променевої терапії, зокрема планування дозових навантажень і 

конфігурації радіаційних полів. На жаль, кількість відкритих плануючих систем 

для променевої терапії дуже обмежена, частина таких проектів після початку 

роботи над ними з часом згортають свою діяльність (наприклад, GRATIS). 

Як комерційні RTPS, так і відкриті проекти можна розділити на два 

великих класи за використанням типів модельних підходів при розрахунку доз. 

Перша група алгоритмів є напіваналітичними-напівемпіричними підходами. Ця 

група найбільш поширена і була основною багато років – різні модельні 

підходи (pencil beam моделі, різні варіанти методів швидкого перетворення 

Фурьє та інших підходів до спрощеного розв’язку інтегральних рівнянь 
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переносу іонізуючого випромінювання) розрізнялися в деталях, але основними 

їх особливостями є відносно швидка робота алгоритмів (що дозволяє 

оперативно проводити планування терапевтичних опромінень пацієнтів) та 

обмеження за точністю у складних випадках сильно гетерогенних структур з 

різкими переходами за густинами та середньому атомному номеру речовини. 

Другий клас RTPS спирається на принципово фізичні підходи з використанням 

методу Монте-Карло та максимально точних залежностей взаємодії 

іонізуючого випромінювання з речовиною. Такі підходи відрізняються високою 

точністю розрахунку доз, але при цьому вимагають великих обчислювальних 

ресурсів . І хоча і зараз такі системи мають достатньо довгі часи обрахунку, але  

використання коштовного комп’ютерного обладнання гарантує швидке 

витиснення в найближчому майбутньому систем з напівемпіричними 

підходами плануючими системами на основі методу Монте-Карло. Суттєвий 

імпульс до такого переходу надали дослідження використання потужностей 

графічних процесорів (GPU) для наукових розрахунків, що потенційно може 

прискорити розрахунки на 2-3 порядки. Основною проблемою тут є адаптація 

класичних алгоритмів і програмних кодів на основі методу Монте-Карло до 

розрахунків на GPU. Використання такого підходу є дуже перспективним для 

розробки і відкритих RTPS. За останні 2-3 роки, спираючись на збільшену 

потужність комп’ютерного обладнання, бурхливо почали розвиватися 

алгоритми і підходи штучного інтелекту (Artificial Intelligence, Machine 

Learning, Deep Learning). Особливо цікавий цей напрямок, враховуючи 

розробку спеціалізованих потужних чипів за останні 1-2 роки для швидкого 

виконання таких алгоритмів. Такі підходи тільки починають розвивати в 

комерційних системах.  

Робота присвячена основним особливостям, перевагам і складнощам 

розробки вільної RTPS, що розпочалася на кафедрі ядерної фізики фізичного 

факультету КНУТШ. Така система ефективна не тільки для навчання студентів 

і медичних фізиків, але і для підвищення надійності розрахунку доз при 

лікуванні з використанням джерел іонізуючого випромінювання, контролю 

якості доведення дозових навантажень, розробки нових методів лікування, 

таких як протонна терапія і терапія з використанням іонів вуглецю.  

 

Робота виконувалася за часткової підтримки Українського Науково-

Технологічного Центру (STCU, проект 9903). 
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Single crystals with the nominal concentrations of x = 0.1, 0.2, 0.3 for   

(PbxSn1-x)2P2(Se0.2S0.8)6 have been grown with the aim of studying the influence of Pb 

on the ferroelectric phase transitions. Thermal diffusivity (D) in the direction (100) 

has been measured by means of an ac photopyroelectric calorimetric technique. The 

phase transitions are signalled as dips on the thermal diffusivity curves and their 

precise shape has been provided by a controlled continuous temperature variation, 

slow enough when checking possible thermal hysteresis. The critical behavior of D in 

the close vicinity of the phase transition have been studied by means of the inverse of 

D using the well known expression [1]   

 0.51
1B Ct A t E t

D

    
 

Figure 1 demonstrates the thermal diffusivity values of (PbxSn1-x)2P2(Se0.2S0.8)6 

with x = 0, 0.1, 0.2, 0.3 in the region where the phase transition takes place.  

 
Figure 1. Thermal diffusivity as a function of temperature for (PbxSn1-x)2P2(Se0.2S0.8)6 with 

x = 0, 0.1, 0.2, 0.3 in the region of the phase transition. 
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It is well seen that lead frustrates the ferroelectric transition, lowering the 

critical temperature. It was found that for x = 0.1 as well as for x = 0 [2] the second 

order phase transition is stored while for x = 0.2 and 0.3 the phase transition changes 

its order as they present thermal hysteresis (see Fig. 2). The critical behavior study 

has established that there is an evolution of the critical exponent , from the value of 

+0.147 ± 0.004 for x = 0 to the value of +0.085 ± 0.006 for x = 0.1. This tendency of 

 to approach zero indicates that a mean field model is the closest universality class 

as Pb concentration is increased. The fact that the critical exponent points to a mean 

field model, instead to a tricritical universality class as it was predicted by the Blume-

Emery-Griffith model [3], is surely associated with randomness in the system, 

provoking the disappearance of the Tricritical Point, while the real first order nature 

is revealed when the temperature of the transition is further lowered. Obtained results 

are also in good agreement with the theoretical predictions based on a diluted Blume-

Emery-Griffith model with random field effects [4], where the introduction of Pb is 

responsible for the randomness. 

 
Figure 2. Thermal diffusivity measured on heating and cooling at 30 mK/min showing the 

hysteresis for (PbxSn1-x)2P2(Se0.2S0.8)6 with x = 0.2, 0.3. 

 
[1] A. Oleaga, A. Salazar, M. Massot, Yu. Vysochanskii, Thermochimica Acta 459 73 

(2007). 

[2] A. Oleaga, A. Salazar, A. Kohutych, Yu. Vysochanskii, J. Phys. Condens. Matter 23 

025902 (2011).   

[3] M. Blume, V. Emery, R. Griffiths, Phys. Rev. A 4 1071 (1971). 

[4] K. Rushchanskii, R. Bylanich, A. Molnar, R. Yevich, A. Kohutych, S. Perechinskii, 

V. Samulionis, J. Banys, Yu. Vysochanskii, Phys. Status Solidi B 253 384 (2016). 
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ІЗОМЕРНЕ ВІДНОШЕННЯ ДЛЯ ПРОДУКТІВ  
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Дослідження ізомерних відношень продуктів ядерних реакцій є одним з 

джерел інформації про механізм протікання цих реакцій та властивості 

збуджених станів атомних ядер. Незначна кількість експериментальних даних з 

ізомерних відношень продуктів фотоядерних реакцій значно ускладнює 

систематизацію та масштабний аналіз залежності ізомерних відношень від 

різних характеристик ядер і ядерних реакцій. Використання γ-квантів у 

вхідному каналі при дослідженні властивостей ядер має значні переваги перед 

іншими типами налітаючих частинок. Внесення низького спіну в ядро-мішень 

незалежно від енергії збудження є важливою властивістю при дослідженні 

кутових моментів збуджених станів ядер, уламків поділу та модельних 

характеристик дезбудження ядер - продуктів реакцій. Відсутність протягом 

багатьох років інтенсивних джерел моноенергетичних пучків γ-квантів не 

давала можливості ефективно застосовувати ці переваги, тому для дослідження 

фотоядерних реакцій в основному використовують інтенсивні джерела 

гальмівного випромінювання. 

Особливо актуальним є проведення вимірювань характеристик 

високопорогових фотоядерних реакцій з множинним вильотом частинок у 

проміжній області енергій від гігантського дипольного резонансу (ГДР) до 

порогу утворення піона, що є дослідженою набагато гірше як з теоретичної, так 

і з експериментальної точок зору. 

У рамках цієї роботи проведено вимірювання ізомерних відношень для 

ядра 
110m,g

In, що є продуктом фотоядерної реакції (γ,3n) на 
113

In. При 

опроміненні використовувалися зразки металічного індію природного 

ізотопного складу. Опромінення проводилося гамма-квантами гальмівного 

спектра з граничною енергією 43.2 МеВ. Джерелом гамма-квантів слугував 

прискорювач електронів ЛУЕ-40 НДК «Прискорювач» ННЦ ХФТІ. Гальмівна 

мішень представляла собою танталову пластину товщиною 1,05 мм. Для 

вимірювання наведеної γ-активності зразків використовувався спектрометр на 

базі напівпровідникового HPGe-детектора з відносною ефективністю 20% і 

енергетичною роздільною здатністю 1,9 кеВ для γ-лінії 1332 кеВ 
60

Co.  

В роботі ізомерне відношення виходів розраховувалося як відношення 

mailto:lyalkagb@gmail.com
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заселення рівня з вищим спіном до заселення рівня з нижчим спіном 
L

H

Y

Y
D  . 

Оскільки метастабільний стан ядра 
110m,g

In має спін та парність – 2
+
, а основний 

стан має спін та парність – 7
+
, то для продукту реакції 

113
In(γ,3n)

110m,g
In ізомерне 

відношення визначається як відношення виходу основного стану ядра до 

ізомерного.  

Проведено порівняння отриманого ізомерного відношення для продуктів 

реакції 
113

In(γ,3n)
110m,g

In з експериментальними даними для цієї реакції, взятими 

з бази даних EXFOR [1], та результатами розрахунків для 6 моделей, які 

виконано з використанням коду TALYS [2]. Експериментальне значення добре 

узгоджується з даними з бази даних [1] та теоретичними розрахунками (див. 

рис. 1). 

 
Рисунок 1. Залежності YH(Eγ)/YL(Eγ) від максимальної енергії γ-квантів для 

гальмівного спектра та розрахованих з використанням коду TALYS для 
110m,g

In 

продукту реакції  
113

In(γ,3n)
110m,g

In. Червоний квадрат – дані, отримані автором, 

чорні – дані, взяті з [1], кольорові лінії – розрахунки для 6 моделей з 

використанням коду TALYS 

 

Наукова робота авторів з Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка і LAL проводилася в рамках міжнародної асоційованої 

лабораторії LIA IDEATE. 

 
[1] [Електронний  ресурс]: Experimental Nuclear Reaction Data / 

https://www.nndc.bnl.gov/exfor/exfor.htm  

[2] A.J. Koning, S. Hilaire, M.C. Duijvestijn. TALYS: Comprehensive nuclear 

reaction modeling //AIP Conf. Proc. Vol. 769. - P. 1154-1159. http://www.talys.eu 
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The FTOF detector is proposed to use for the particle identification (PID) in 

forward region for the HIEPA project, China, and is applicable for other tau-charm 

factories. The goal of PID in this experiment is to perform 4σ pion/kaon separation 

up to 2 GeV/c momentum. Also due to the good time resolution this detector can be 

used for bunch crossing time stamp. The Geant4 simulations were performed for the 

detector development. 

The DIRC-like TOF detector for the SuperB experiment was taken as a base of 

the FTOF development. This detector was represented with a ring of 12 trapezoidal 

sectors made of quartz. 14 microchannel plate photomultipliers (MCP PMT) were 

collecting light on the outer side of the ring. It uses time-of-flight technique which is 

based on different velocities of particles with given momentum and different masses.  

Similar to detectors of internal reflected Cherenkov light (DIRC), quartz both serves 

as Cherenkov radiator and light guide form penetration point to the photodetector on 

the outer side. Due to the instant Cherenkov light and high speed of light propagation 

inside the detector it provides acceptable time resolution for use in time-of-flight 

approach. 

The geometry was optimized for the different detector layout and separation 

approach in the HIEPA experiment. The ring of 12 wide trapezoidal sectors was 

replaced with 100 narrow sectors to improve time measurements. Simulations 

showed that this modification decreases photon arrival time spread by a factor of 5 by 

reduction of outer side length. Besides, narrow sectors are much easier to 

manufacture, so a quality of surfaces is expected to be better. The complete research 

of Cherenkov light in detector was performed to determine factors that causes given 

photon arrival time distribution. The Cherenkov light emitted by delta-electrons from 

ionization of matter and particle time of flight inside sector caused by the sector 

thickness are the factors which degrade time resolution. The difference in light time 

of propagation caused by the sector outer side length is suppressed comparing to the 

SuperB wide sectors, but still can be used in pattern reconstruction in order to 

increase time resolution.  

The thickness factor impact was researched using a simulation of the geometry 

with various thickness. As expected, twice less thickness causes twice as narrow time 

distribution, but also twice less light. This decrease of an amount of photons can 

significantly reduce efficiency of the detector. In this case, a geometry with two 

layers was proposed as a solution to increase an efficiency. Results show that the 

mailto:lyalkagb@gmail.com
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mean value of time distribution in different layers is shifted due to the distance 

between layers and their thickness. This additional information helps to increase time 

resolution when the light is detected in both layers. Also a geometry with sectors 

shifted by the half of width allows to cover dead spaces between sectors where the 

optical insulation is placed. 

Next step we proposed was tilting sectors with some angle to collect light with 

less reflections. Less number of reflections causes reduction of the time of light 

propagation spread, reduction of light losses caused by surface imperfections and 

delta-electron Cherenkov light suppression. That gives us better timing up to few 

picoseconds with idealistic photodetector. In this framework a threshold counter 

approach was proposed assuming that all sides are absorbing all the light. This 

approach is based on a fact that particles with different mass with given momentum 

emit Cherenkov light with different angle due to the different velocity. So, by tuning 

the angle of tilt we will collect a light from particles with some ranges of velocities in 

different ranges of rapidity. It allows to separate particles with different masses by a 

fact of light presence or absence. In this case the impact of the photon detector time 

resolution becomes not so decisive.  

Analytical solution was obtained for this problem and it was compared with 

Geant4 simulation showing a good agreement. Using this results a few geometries for 

the threshold counter was considered. Placing a few layers of quartz sectors with 

different angles can make possible to cover whole range of momentum. Another 

possible option is a tight placement of the layers with the same angle but different 

material varying refraction index and tuning an effective angle of tilt this way. The 

main problem of the threshold counter approach is that in region near photodetector 

there will always be a light from both pion and kaon. This problem is solved by using 

time-of-flight technique in this region, because of high amount of light in this case. 

Both analytical solution and Geant4 simulations are taken into account in the future 

development of final geometry combining threshold counter and time-of-flight 

approaches in different regions.  

All these detector optimizations require the right choice of the photon detector. 

The main challenge for the MCP PMT in the FTOF detector for HIEPA is a 

complicated configuration of magnetic field in this experiment. Newest achievements 

in silicon photomultipliers (SiPM) photon detection efficiency (PDE) and single-

photon time resolution (SPTR) made possible to replace MCP PMT in the region 

with strong magnetic field. Geant4 simulations including PDE of a few different 

SiPM and MCP PMT models showed that this factor is very decisive in our approach. 

Still SiPM has worse time resolution, but sufficiently higher PDE and they are 

independent of magnetic field. Also the use of SiPM is more scalable solution on the 

big sensitive surface because of simplicity of making custom sized matrix and 

sufficiently low cost compared with MCP PMT. 

 

Research was conducted in the scope of the IDEATE International Associated 

Laboratory (LIA). The TSNUK contribution was partly supported by the Science and 

Technology Center in Ukraine (STCU, project 9903). 
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Перша відома теоретична робота про поздовжні електромагнітні хвилі [1] 

з’явилася у далекому 1941 році. Більш сучасне теоретичне обґрунтування 

існування таких хвиль [2] основане на зв’язку рівнянь Максвелла з безмасовим 

рівнянням Дірака, для якого існування поздовжніх компонент розв’язку є 

очевидним. Старт у [2] певною мірою завдячує результатам [3], де визначено 

відповідності між розв’язками, симетріями, лагранжіанами та законами 

збереження безмасового спінорного поля та електромагнітного поля у термінах 

напруженостей електричного E  і магнітного H  полів. Безпосередньо проблемі 

існування поздовжніх електромагнітних хвиль були присвячені роботи [4, 5]. 

Одна з ідей полягала у використанні для цієї мети певним чином узагальнених 

рівнянь Максвелла [6–8] та принципу симетрії. Нагадаємо, що Дж. К. Максвелл 

вивів систему рівнянь для опису електромагнітних явищ на основі 

узагальненого запису всіх відомих законів електродинаміки Фарадея, Ампера, 

Вебера і т.д. і принципу симетрії. По аналогії з ідеями Максвелла у [6–8] 

використана можливо найбільш симетрична форма рівнянь Максвелла, що має 

256 вимірну алгебру інваріантності. 

Розглянемо таку узагальнену широкосиметричну систему рівнянь 

Максвелла (система одиниць 1c  ): 
 

                                
0 0

0 0

0 0

0 0

curl grad ,   curl grad ,

div = ,   div ,

E H E H E H

E E H H

       

   
                               (1) 

 

у якій густини струму і заряду (у тому числі і магнітні) мають вигляд: 
 

         0 0 0 0

0 mag mag 0( ) grad ( ),   ( )= ( ),   ( ) grad ( ),   ( )= ( )j x E x x E x j x H x x H x       .        (2) 
 

Тут використано наступні позначення координат простору-часу Мінковського:  
 

 0M(1,3) ( ) ( ,  ( )) ;  =0,3,  1,2,3.jx x x t x x j        
 

 Розв’язок узагальненої системи рівнянь Максвелла (1) шукаємо методом 

Фурьє, тобто у вигляді інтегралу Фурьє. Кінцево цей розвязок має вигляд: 
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У (3) використано наступні позначення: 

                                                   2,   ,kx t kx k                                                    (4) 
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                            (5) 

Довільний коефіцієнт методу Фурьє у (3) вибрано з умови нормування енергії 

електромагнітного поля, або повної енергії електромагнітно-скалярного поля: 
 

                    
2 2 2 2

0 3 2 2 2 2 3 1 2 3 4

0 0

1
.

2 k k k k
P d x E H E H d k c c c c                              (6) 

 

 Очевидно, що вектори напруженостей електричного E  і магнітного H  

полів містять поздовжні компоненти. Скалярні функції у (3) також визначають 

поздовжні хвилі, напрямок розповсюдження яких задає хвильовий вектор 

3e /k  . 

 Аналізуючи явний вигляд розв’язків (3), неважко помітити, що поздовжні 

електромагнітні та скалярні хвилі у (3) і функції, що задають густини струмів і 

зарядів у (2), визначаються спільними амплітудами. Звідси випливає, що 

струми і заряди (2) та поздовжні компоненти електромагнітних хвиль варто 

шукати поряд у спільній просторовій області. Це спрощує задачу пошуку 

експериментальних підтверджень наслідків рівнянь (1). 

 У низці сучасних експериментів з імпульсними лазерними пучками (див., 

наприклад, [9] і посилання там) реєструється поздовжня електрична хвиля, що 

яскраво свідчить про перспективність досліджень поздовжніх електромагнітних 

хвиль та рівнянь, що мають у своїй основі систему рівнянь Максвелла. 

 
[1] V.C.A Ferraro, H.T. Flint, Proc. Phys. Soc. 53, 170 (1941). 

[2] N.P. Khvorostenko, Rus. Phys. J. 35, 223 (1992). 

[3] V.M. Simulik, Theor. Math. Phys. 87, 386 (1991). 

[4] I.Yu. Krivsky, V.M. Simulik, Uzhg. Univ. Sci. Herald: Ser. Phys. 2, 121 (1998). 

[5] V.M. Simulik, arXiv: 1606.01738v1 [physics.class-ph] (2016). 

[6] V.M. Simulik, I.Yu. Krivsky, Ann. Fond. L. De Broglie 27, 303 (2002). 

[7] V.M. Simulik, I.Yu. Krivsky, Rep. Math. Phys. 50, 315 (2002). 

[8] V.M. Simulik, I.Yu. Krivsky, Electromagnetic Phenomena 3(9), 103 (2003). 

[9] G. Miyaji et al., Appl. Phys. Lett. 84, 3855 (2004). 
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When a charged particle moves in substance it loses part of its energy on 

excitation and ionization of the electron atomic shells of the substance. This 

part constitutes the ionization energy loss of the particle. Ionization loss of a 

particle ensemble is usually just a sum of independent losses of separate 

particles of the ensemble. In the present work it is, however, shown that the 

value of a particle ensemble (bunch) ionization loss can exceed the mentioned 

sum by several orders of magnitude for ensembles of sufficiently high density 

and small spatial size. Such effect is analogous to the effect of coherent 

amplification of radiation intensity by electron bunches.  

The point is that the process of ionization loss, like radiation, is 

characterized by its typical frequencies 0i  (the characteristic atomic 

frequencies of the substance) and corresponding wavelengths 0 0~1/i i  . 

Therefore, in the case when the longitudinal size (along the direction of 

particles motion) of a particle ensemble is confined within a wavelength 0i , it 

is natural to expect strong interference (coherent) effects in ionization loss 

originating from the interference of the proper fields of the particles. For this 

also the transversal size of the ensemble should not exceed the characteristic 

transversal size 0  of a particle’s proper field in substance. Due to polarization 

of the substance (causing the so-called density effect in ionization loss) this 

size is estimated as 0 ~1/ p  , where p  – is the plasma frequency. This value 

is rather small and extremely high particle densities of the ensembles are 

needed for manifestation of the interference effects in ionization loss. Due to 

this fact, that up to now the discussed effects we considered just for the 

simplest cases of naturally created ensembles of several particles situated very 

close to each other. This, particularly, includes Cudakov effect [1, 2] of a high-

energy electron-positron pair ionization loss suppression in the vicinity of its 

creation point and a related effect in ionization loss of charged particles created 

in the result of a low-energy molecule splitting in substance [3, 4]. 

We show that the condition on the particle density in the bunch is significantly 

weakened if consider ionization loss in sufficiently thin targets, where the density 

effect is absent. The same holds for thin boundary layers of thick targets, where the 

discussed effects can lead to a considerable amplification of a bunch energy 

deposition in the vicinity of the target surface (see Fig. 1). In such layers the value of 

0  is defined by the typical size of the Coulomb field in vacuum and reads 
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0 0~ / i   , where   is the particle Lorenz-factor. For ultrarelativistic particles this 

value significantly exceeds 1/ p . In this case the discussed effects can be manifested 

at bunch parameters achievable on modern free-electron lasers (e. g., European 

XFEL), as well as on a series of accelerators presently under construction (e. g., 

SINBAD). In the present work we estimate the value of ionization loss for the bunch 

parameters typical for the mentioned facilities and investigate its dependence on the 

bunch size and shape.  

Let us note that the mentioned condition on the particle density in the bunch 

can be also weakened if consider ionization loss not in solids, but in considerably 

rarefied gases with much smaller value of 
p  (such gaseous targets can have 

arbitrary thickness).  

 
 

Figure 1. Ionization loss (per unit path) of a Gaussian bunch per unit particle in a thin 

layer of substance as a function of the bunch diameter. The bunch length is 1 nm and the 

particle energy is 17.5 GeV. The number of particles N in the bunch is about 
55 10 . 

Dashed line – Bethe-Bloch result without coherent effects.  

Fig.1 (solid line) demonstrates an example of ionization loss of a bunch with a 

Gaussian particle density distribution both in transversal and longitudinal directions. 

The loss is estimated in a thin boundary layer of a silicon target of thickness 10 nm, 

which the bunch enters from vacuum or rarefied gas. The parameters of the bunch are 

typical for the European XFEL facility. The figure indicates a significant 

amplification of ionization loss for the considered case, due to coherent effects, 

comparing to the result predicted by Bethe-Bloch formula.  

 
[1] A.E. Chudakov, Izv. Akad. Nauk SSSR 19, 589 (1955).  

[2] H.D. Thomsen, U.I. Uggerhoj, Nucl. Instr. Meth. B 269 (2011) 1919. 

[3] W. Brandt, A. Ratkowski, R.H. Richte, Phys. Rev. Lett. 33, 1325 (1974).  

[4] Y.M. Kagan, Y.V. Kononets, N.K. Dzhamankyzov, Sov. Phys. JETP 47, 148 

(1978). 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/875/3/022021/pdf
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/875/3/022021/pdf
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Амінокислоти – біологічно важливі органічні сполуки, які містять амінну 

(-NH2) та карбоксильну (-COOH) групи, як правило, разом з бічним ланцюгом, 

специфічним для кожної амінокислоти. Близько 20% людського тіла 

складається з білків. Білки відіграють вирішальну роль практично у всіх 

біологічних процесах, що відбуваються у живих організмах, а амінокислоти є їх 

структурними блоками. Оскільки більша частина наших клітин, м’язів та 

тканин складається з амінокислот, вони відповідальні за значне число важливих 

функцій організму, однією з найважливіших з яких є процеси метаболізму 

(обміну речовин).  

Відомо, що взаємодія іонізуючого випромінювання з живими 

організмами має своїм наслідком ряд критичних ефектів, що відбуваються на 

генетичному рівні [1]. Деградація живих клітин пов’язана з прямою дією 

іонізуючого випромінювання високої енергії, з незворотними змінами при 

утворенні хімічно-активних радикалів у великій кількості, а також з 

виникненням канцерогенних змін у живих тканинах [2]. У той же час більшість 

подібних змін викликана саме вторинними, низькоенергетичними (< 100еВ) 

електронами, здатність яких до руйнування складових амінокислот призводить 

до фатальних розривів молекулярних зв’язків у живих клітинах [3]. У даній 

роботі представлені результати експериментального дослідження процесів 

дисоціативної іонізації молекул амінокислоти валіну під дією 

низькоенергетичних електронів (<100 еВ). Валін – аліфатична α-амінокислота, 

одна із восьми амінокислот, які не синтезуються в організмі людини, та є 

необхідною для росту та синтезу тканин тіла, азотного обміну, стабілізації 

гормонального фону.  

Дослідження фрагментації молекул при взаємодії з електронами 

відбувалося із використанням техніки перехресних пучків, молекулярного та 

електронного. Позитивно заряджені продукти взаємодії аналізувалися по 

відношенню їх маси до  заряду, за допомогою модернізованого магнітного мас-

спектрометра МИ-1201. Пучок молекул валіну отримувався за допомогою 

ефузійного джерела із резистивним нагрівачем. Температура джерела 

контролювалася цифровим термометром та не перевищувала 120°С, тим самим 

забезпечувалася оптимальна генерація пучка молекул. Пучок електронів 

формувався за допомогою трьохелектродної електронної гармати із 

енергетичною неоднорідністю не гірше 0.2–0.5 еВ. 
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На рис. 1 зображено отриманий мас-спектр молекули валіну C5H11NO2, 

який демонструє загальну картину виходу іонних фрагментів з вихідної 

молекули.  

 
Рисунок 1. Мас-спектр молекул валіну при енергії електронів 70 еВ.  

Вставка – структурна формула молекули. 

У загальному отриманий мас-спектр, демонструє картину виходу іонних 

фрагментів, подібну до наявних у базі даних NIST для D- та DL- валіну [4]. 

Основна відмінність тільки у трохи більшій інтенсивності іонних фрагментів у 

діапазоні 27-30 а.о.м. Відсутність на мас-спектрі піку материнського іона 

підтверджує слабку стабільність останнього, що є характерним для аліфатичних 

амінокислот. У роботі підтверджено, що основний канал фрагментації 

молекули валіну обумовлений розривом зв’язку C–Cα, у результаті якого 

утворюється фрагмент С4H10N
+ 
із масою m/z=72 а.о.м. Енергія появи останнього 

була виміряна, та склала 9,5±0.1 еВ. Також були виміряні значення енергій 

появи іонних фрагментів m/z=55 (C3H5N
+
), m/z=57 (C2H3NO

+
) та m/z=74 

(C2H4NO2
+
). Їх абсолютні значення складають 12.4±0.1, 12.0±0.1 та 10.1±0.1 еВ 

відповідно. 

 
[1] Hong-Fang, J., Liang, S., Hong-Yu, Z.: Low lying energy levels of amino acids and 

its implications for origin of life. J. Mol. Struct. THEOCHEM. 756, 109–112 (2005). 

[2] Michael, B.D., O'Neill, P.A.: Molecular biology. A sting in the tail of electron tracks. 

Science, 287, 1603p (2005). 

[3] Doolittle, R.F.: Redundancies in protein sequences, in: Fasman, G. D., Prediction of 

Protein Structures and the Principles of Protein Conformation, New York: Plenum, pp. 

599–623 (1989). 

[4] NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database. 

(http://webbook.nist.gov). 
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 Water is a universal solvent and a source of life. It is used in various fields of 

industry: metallurgy, NPP, production of medicines at all. The development of such 

fields of industry and the testing of nuclear weapons leads to an increase in the 

number of radionuclides, which impairs the quality of water [1-2]. 

 Ukraine is rich in natural resources with deposits of zeolites and gemstones 

such as sapphire, topaz (quartz), labradorite. Labradorite has a chemical structure 

similar to that of clinoptilolite, the chemical formulae of sapphire and topaz are Al2O3 

and SiO2 (quartz), respectively. The presence of natural minerals in soils can prevent 

the migration of heavy metals and radionuclides in the environment.  

 This work is devoted to studying the efficiency of such minerals toward the 
137m

Ba and stable 
88

Sr radionuclides.  

 The 
137m

Ba isotopes where obtained by the gamma-activation method by 

according to the following reaction:  

Ba + γ = 
137m 

Ba.                                                     (1) 
 

 The aqueous solutions containing radioactive isotopes passed through the 

columns one of them being filled with zeolite (6g), while the other one was filled 

with the mixture of natural minerals (i.e. labradorite, sapphire and topaz (6g)). The 

dynamic adsorption velocity was 1 drop per second. 

The sample of the barium compounds was irradiated by gamma-quanta in 

electron-accelerator Microtron M-10 (Uzhhorod National University) with energy 8.6 

MeV and electron flux ~ 10
11

 electron/cm
2
 s. The electrons irradiated the thin 

tungsten target and generated the Bremsstrahlung gamma-quants. The maximal 

energy of the Bremsstrahlung gamma-quant was 8.6 MeV too. The irradiation time 

was 20 min. The specific activity of the sample measured is supposed to be 48 Bq. 

The experimental activity of the barium sample is shown in fig.1. 

In the present work, we used stable strontium isotopes in the SrCl2 form. The 

residual concentration after the adsorption process was measured using the chemical 

methods.  

The activity of the solution was measured before and after adsorption in the 

dynamic conditions by the scintillate spectrometer with the NaI(Tl) crystal. It has 

been shown that the column with zeolite adsorbs 60% of radioactivity, while the 

natural mineral-filled one – 30%. 
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 The decontamination factor (DF) was measured using eq. (1). 

DF = Ai/Af                                               (1) 

 

 where: Ai – initial activity; Af – final activity of solution 

 
Figure 1. 

137m
Ba gamma spectrum.  

 

The activity of solution measured before and after adsorption in dynamic 

conditions by the scintillate spectrometer with NaI(Tl) crystal. It has been shown that 

the column with zeolite adsorbs 60% of radioactivity, while the natural mineral-filled 

one – 30%. 

 The decontamination factor (DF) was measured using eq. (1) 

DF = Ai/Af                                                    (1) 

 

  where: Ai is the initial activity; Af is the final activity of solution. 

The adsorption capacity of adsorbents qe (mg/g) was calculated by the 

following formula: 

qt = [(C0−Ct)V]/m,                                             (2) 

 

where C0 (mg/L) and Ct (mg/L) are the ion concentrations of solution at the initial 

time and at any arbitrary time, respectively; V(L) is the volume of the ionic solution, 

and m (g) is the weight of the adsorbent inserted into the target solution. 

It has been shown that the column with zeolite adsorbs 60% of radioactivity, 

while the natural mineral-filled one – 30%. For the 
137m

Ba radionuclide production, 

the gamma-quanta energy above 10 MeV is required. 

The authors are grateful to the jewelry company “Kochut Jewelry” (Uzhhorod) 

for providing us with the natural minerals samples. 

 
[1] J.M. Lacob, Ch. Karthik, R.G. Saratale at all. Biological approaches to tackle heavy 

metal pollution: A survey of literature. Journal of Environmental Management 217, 56-70 

(2018). https://dio.org/10.1016/j.jenvman.2018.03.077 

[2] Ma. del R.M. Virgen, O.F.G. Vazquez at all. Removal of Heavy Metals using 

Adsorption Processes Subject to an external magnetic field. 

http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.74050 

https://dio.org/10.1016/j.jenvman.2018.03.077
http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.74050
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СЦИНТИЛЯЦІЙНОГО ВІДГУКУ В СЦИНТИЛЯТОРАХ 

 З ВИСОКОЮ РЕАБСОРБЦІЄЮ 

 

Т.Є. Горбачова, Н.В. Реброва, Ю.М. Дацько, В.В. Кононець 

 

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 
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Основним методом дослідження особливостей транспорту світла в 

сцинтиляторах з високим самопоглинанням є комп'ютерне моделювання 

траєкторій променів світла. Для моделювання роботи сцинтиляторів з високим 

самопоглинанням світла у вхідні дані необхідно закладати спектри поглинання 

та люмінесценції сцинтиляторів. При порівнянні результатів моделювання з 

експериментом, особливо при перевірці коректності роботи комп'ютерних 

моделей, в них потрібно вводити характеристики конкретних експери-

ментальних зразків. 

Отримані експериментальні зразки сцинтиляторів використовувалися для 

накопичення вихідних даних для комп'ютерного моделювання проходження 

світла сцинтиляцій в сцинтиляторах з великим самопоглинанням та 

розсіюванням. Досліджувалися спектри люмінесценції при прямому фото-

збудженні центрів свічення, а також спектри рентген- і радіолюмінесценції для 

підтвердження перенесення енергії до центрів світіння. 

При збільшенні входження європію в досліджуваних зразках максимум 

піку люмінесценції зміщується в довгохвильову частину спектра. Так 

наприклад, у зразків Ca1-xEuxBr2 від 441 до 448 нм. Збільшення вмісту європію 

призводить також до збільшення інтенсивності піку люмінесценції і його 

звуженню з 18 до 17 нм. Пік стає більш асиметричним і «урізаним» у своїй 

короткохвильової частини. Такі зміни можна пояснити як зміною структури 

кристала, так і збільшенням реабсорбції світла власних сцинтиляцій із 

зростанням концентрації європію в кристалі. 
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У роботі показана можливість поліпшення роздільної здатності 

досліджуваних зразків шляхом підбору варіантів їх обробки та упаковки. 

Тільки за рахунок обробки поверхні та упаковки світловий вихід може бути 

збільшений в рази при механічній поліровці, а роздільна здатність  при цьому 

поліпшується до 11.6%. Кращу роздільну здатність можна отримати при 

поліруванні зразків і використанні дифузного відбивача з максимальним 

коефіцієнтом відбиття. Таким шляхом досягається максимальний вихід світла зі 

зразка і відповідно найвища роздільна здатності. 

Важливим застосуванням розроблених комп'ютерних моделей і 

результатів дослідження проходження світла сцинтиляцій в зразках з високим 

самопоглинанням і розсіюванням світла є визначення абсолютного світлового 

виходу, а також для досліджень механізму сцинтиляційного процесу і для 

пошуку шляхів поліпшення характеристик сцинтиляторів. 
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ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 
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Розробка нових методів розрахунку атомних структур та характеристик 

розсіяння електронів на складних атомах є актуальною. У даній роботі 

викладено основні аспекти нової версії методу R-матриці з B-сплайнами (метод 

БСР) [1], що ґрунтується на використанні неортогональних орбіталей та B-

сплайнів як базисних функцій. Повна хвильова функція системи „атом-мішень” 

+ ”налітаючий електрон” має вигляд: 

,           (1) 

тут А – оператор антисиметризації; 
i – хвильова функція каналу, що утворена 

шляхом векторного зв’язку хвильової функції N-електронної мішені Фі(Х) з 

кутовою та спіновими частинами хвильової функції розсіяного електрона; 

Х≡(х1,…хN), Г≡(γLSMLMSπ), а xi ≡(ri,σi) координати i-го електрона; χ
Г

j(X,xN+1) – 

антисиметричні кореляційні функції 
i , вважаються відомими; індекс α 

позначає вхідний канал розсіяння. Задача полягає в знаходженні радіальних 

функцій розсіяного електрона  та коефіцієнтів cj розкладу (1). Атомні 

хвильові функції Фі(Х) будуються у вигляді багатоконфігураційного розкладу: 

                                       (2) 

де φj – одноконфігураційні функції. Коефіцієнти cij отримуються діафоналіза-

цією N-електронного гамільтоніана НN мішені: Особливістю 

методу БСР є використання неортогональних орбіталей як для представлення 

хвильових функцій мішені, так і хвильової функції розсіюваного електрона. 

Поряд з розрахунками власне процесів розсіяння, метод БСР дає змогу 

обчислення за схемою розсіяння також і структури атома-мішені: „однократний 

додатний іон” + „виділений атомний електрон”. У цьому випадку обчислення 

структури атома здійснюються методом R-матриці (як різновиду методу 

сильного зв’язку), на відміну від варіаційної схеми багатоконфігураційного 

методу Хартрі-Фока (БКХФ) [2]. 

Метою даної роботи був розрахунок енергетичної структури атома сірки 

для подальшого використання отриманих даних у дослідженні процесів 

зіткнення електронів з атомами сірки: e – S. Достатньо детальний огляд 

досліджень з розрахунку структури атома S можна встановити, наприклад, з 

mailto:oksana.yehiazarian@uzhnu.edu.ua
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праці [3]. Порядок наших обчислень структури атома сірки був наступним. 

Найперше, методом БКХФ [2] нами були отримані одноелектронні орбіталі 

нижчих станів іона S
+
. На цій основі методом БСР [1] розраховані 38 нижніх 

станів атома S з конфігураціями 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

4 
(

3
P, 

1
D, 

1
S),

 
3s

2
3p

3
(

4
S

o
)

 
nl (n = 3, 

4, 5, 6, l = 0, 1, 2), 3s
2
3p

3
(

2
D

o
)

 
nl (n = 4, l = 0, 1), 3s

2
3p

2
(

2
P

o
)

 
4s та 3s3р

5
 (

3,1
P

o
). 

Структура прийнятих нами до розгляду спектроскопічних станів атома сірки 

(згідно даних NIST [4]) і їх розподіл за термами наведені на рис. 1. 

Розрахунки здійснювалися нами в LS-наближенні за допомогою пакетів 

програм MCHF [2] та BSR [1]. Основна увага була приділена отриманню 

точних енергій збудження/зв’язку спектроскопічних станів атома S під першим 

порогом іонізації 10.36 еВ та врахуванню міжелектронної кореляції при 

розрахунку відповідних хвильових функцій атома-мішені. Для контролю 

точності отримуваних хвильових функцій атома S були розраховані сили 

осциляторів між основними переходами. На рис. 2 наведене порівняння 

отриманих нами BSR-енергій збудження EBSR з еталонними даними NIST [4] 

ENIST для атома S. Точність розрахунку переважно становить ~0.04-0.2 еВ, що 

дає змогу використати отримані енергії та хвильові функції в розрахунку 

розсіяння e – S.  

 
[1] O. Zatsarinny, Comput. Phys. Commun. 174, 273 (2006). 

[2] С. Froese Fischer, Comput. Phys. Commun. 64, 369 (1991). 

[3] O. Zatsarinny, K. Bartschat, J. Phys. B, 39, 2861 (2006). 

[4] NIST Atomic Spectra Database version 5.3 (2018), https://physics.nist.gov/asd . 

 
 

 

Рисунок 1. Схема розміщення 42 нижніх 

енергетичних рівнів (у LS-представленні) 

атома сірки та їх розподіл за термами 

згідно даних NIST [4]. 

Рисунок 2. Схема розміщення енергетич-

них порогів збудження атома сірки. Дані 

наших BSR-розрахунків (EBSR) порівняні з 

даними NIST [4] (ENIST). 

 

https://physics.nist.gov/asd
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КОНФІГУРАЦІЙ У ЗОБРАЖЕННІ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ 
 

Р.В. Тимчик  
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У циклі робіт [1−5] метод взаємодіючих конфігурацій у зображенні 

комплексних чисел (МВКЗКЧ) застосовано для отримання енергій та ширин 

автоіонізаційних станів атомів Be, Mg, Ca. Проводилось порівняння даних для 

різних процесів у електронних оболонках атомних систем, а саме - результати 

розрахунків автоіонізаційних станів у процесі іонізації атома порівнювались з 

даними розрахунків автоіонізаційних станів у задачі розсіювання електронів на 

відповідному іоні. Крім того, метод взаємодіючих конфігурацій застосовувався 

поетапно від простих наближень до вдосконалення методики розрахунків. 

Спочатку використовувались діагоналізаційні наближення у зображеннях 

дійсних та комплексних чисел, а кінцево – застосовувався повний формалізм 

методу взаємодіючих конфігурацій у зображенні комплексних чисел. При 

цьому спостерігалось як узгодження з простішими розрахунками, так і 

поступове уточнення розрахункових даних. Внаслідок поетапного 

використання різних за складністю хвильових функцій основного стану атомної 

системи також спостерігалось узгодження і уточнення отримуваних 

результатів. 

МВКЗКЧ, добре відомий першим успішним дослідженням 

автоіонізаційних станів, що розташовані вище порогу іонізації атома гелію [6], 

було розвинуто та апробовано [1−5] для опису багатоелектронних атомних 

систем. Вперше застосовано вказаний метод для опису процесів іонізації атомів 

Be, Mg, Ca електронним ударом. 

Обґрунтовано вибір хвильової функції основного стану атома для 

розрахунків повних та парціальних характеристик автоіонізаційних станів. 

Вперше виявлено, що при застосуванні різних хвильових функцій основного 

стану, парціальні ширини автоіонізаційних станів атома змінюються сильніше, 

ніж повні ширини. 

На основі використання МВКЗКЧ до дослідження процесу іонізації 

атомних систем у термах 
1
S, 

1
P, 

1
D, 

1
F розраховано енергетичні положення та 

ширини нижніх автоіонізаційних станів атомів Be, Mg, а також 
1
P 

квазістаціонарних станів атома Ca. 

Незважаючи на загальнотеоретичний у цілому характер одержаних 

результатів, деяка їх частина має практичне значення. Розроблені підходи 

можуть бути використані, наприклад, для дослідження резонансної структури 

неперервного спектра багатоелектронних атомних систем у задачах 

фотоіонізації атомів та задачах іонізації атомів електронним ударом. МВКЗКЧ 

може застосовуватись для розрахунків спектроскопічних характеристик 
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автоіонізаційних станів, що формуються на фоні неперервного спектра атомів в 

області енергій вище порогу утворення збуджених іонів та для аналізу впливу 

різних міжконфігураційних взаємодій на спектроскопічні параметри резонансів. 

Список об’єктів, для яких може використовуватись МВКЗКЧ, може бути суттєво 

розширений. Результати роботи можуть бути корисні для досліджень інших, 

більш складних електронних оболонок атомів. Перспективними задачами є аналіз 

високоточних експериментальних даних при взаємодії електронів з одним 

локалізованим атомом, прецизійні дослідження малочастинкових систем, у які 

входять кілька нуклонів та мезонів. Тобто розроблені методи можуть бути 

використані не лише у атомній фізиці, але і в інших областях фізики, зокрема для 

розрахунків ядерно-фізичних процесів у рамках оболонкової моделі атомного 

ядра, для аналізу астрофізичних даних, у фізиці взаємодії верхніх шарів 

атмосфери з іонізуючим космічним випромінюванням, квантовій електроніці, 

фізиці низькотемпературної плазми і т. д. 

Формалізм методу є потужним і ефективним засобом розрахунку та 

аналізу повних і парціальних перерізів резонансної іонізації атомів 

електронним ударом. Цей підхід дозволяє на основі результатів розрахунків 

оцінити внесок кожного резонансного стану в переріз процесу, а у випадку 

застосовності резонансного наближення ввести набір характеристик, що 

визначають положення і ширини квазістаціонарних станів, а також контури 

резонансної лінії у перерізах іонізації. Підхід дозволяє досліджувати 

застосовність наближених методів оцінки перерізів у конкретних задачах і 

може бути корисним для визначення меж застосування наближених методів.  

 
[1] В.М. Симулик, Т.М. Заяць та Р.В. Тимчик, Укр. фіз. журн. 60, (11), 1094 

(2015). 

[2] В.М. Симулик, Т.М. Заяць та Р.В. Тимчик, Укр. фіз. журн. 61, (11), 956 (2016). 

[3] T.M. Zajac, V.M. Simulik, R.V. Tymchyk, Int. J. Theor. Math. Phys. 6, (4), 110 

(2016). 

[4] V.M. Simulik, R.V. Tymchyk, T.M. Zajac, Univ. J. Phys. Appl. 11, (5), 162 (2017). 

[5] Т.М. Заяц, В.М. Симулик, Р.В. Тимчик, Журн. тех. физ. 88, (7), 970 (2018). 

[6] S.M. Burkov, Letyaev N.A. Letyaev, S.I. Strakhova, T.M. Zajac, J. Phys. B: Atom. 

Mol. Phys. 21, (7), 1995−1208 (1988). 
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Introduction 

The values of static module E, elastic limit σЕ, effective fluidity limit σfl, 

strength limit at compression σst of the radiation cross-linked hydrogels are 

determined by the formation of the polyvinyl alcohol molecules nanoclusters. 
 

Experimental results and discussion 

Debye model sets the conditions existence stand waves in solid state. Тherefore 

waves, that elementary oscillators excite, can’t carry the energy. There are stand 

waves. One oscillator produce 3 waves: 1 longitudinal and 2 transversal. Debye 

temperature θD was determined after the formula [1]: 
3/1
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3/1
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 ,                                  (1) 

where kB - Bol'cman constant, h - Plank constant, NA - Avogadro number, A - middle 

gram-molecular mass, ρ - density, V‖ - longitudinal US velocity, V┴ - transversal US 

velocity. 

Elastic waves pulses are discovered from micro fractures that of probably connected 

with elastic balance in SiO2 + Si plate. Will consider SiO2, CdTe, GeSi crystals, 

which periodic mechanical tension τ = τ0
.
ехр(iω0t) is added to, and which is under the 

combined influence of external electric field E and external magnetic field В. It is 

found out in crystal solid solution GeSi with orientation [111] after cutting and 

polishing influence of direct I and variable electric current I῀ on growth of internal 

friction Q
-1

(I) and on the simultaneous diminishing of absolute value of the elastic 

module E(I) conditioned. Discovered increasing internal friction Q
-1

(I) may be related 

to that the electrons of certain energy cooperate with dislocation segments LC under 

ultrasound deformation εUS and is instrumental in their tearing off from points 

defects. 

The Puasson coefficient μ is equal to ratio of relative transversal compression 

to relative longitudinal lengthening and equal [1]: 
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The quasilongitudinal ultrasonic (US) velocity V║ = 504 m/sec, dynamical elastic 
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module E = ρV║
2
 = 15,24 МPa, “fast” quasitransversal US velocity V┴1 = 280 m/sec, 

shear module G = ρV┴1
2
 = 4,704 MPa, Puasson coefficient μ = 0,3532, specific 

density ρ = 60 kg/m
3
 of expanded polystyrene are determined from the 

oscilloscopegramma on fig. 1. 
 

 
 

 
 

Figure 1. The window illustration of data treatment of quasitransversal elastic waves 

velocity measuring V┴ = 768 ± 30 m/sec in porous polystyrene C8H8 by impulse-phase 

method at frequency f┴ = 0,7 MGz. 

 

Conclusions 

1. The decreasing of statical elastic module E at elastic module at compression, at 

extension; elastic limit σЕ; effective fluidity limit σfl; strength limit at compression σst 

of expanded polystyrene, radiation sutured hydragel with increasing concentrarion 

polyvinyl spirit are discovered. 

2. The correlation between elastic module Е, pressure P and temperature Т may be 

presented az surface (“directional surface of elasticity body”) SiO2 before and after 

satiation, which gives additional information about influence of the saturation of 

solution. 

3. The crater fusion depth Δh at constant power and laser irradiation time is limited 

by the local heat-conducting and establishment of “time-equilibrium” distribution of 

temperature gradients ΔТ in SiO2 perpendicular to the crater axis and along it. 

4. The removing of Mn and Fe, the optimization of microbiological environment, 

the water preparation were carry out for bringing to the sanitary requests – limiting 

permissible norms. 

 

[1]. Onanko Y.A., Vyzhva S.A., Onanko A.P., Kulish N.P. Automated system of 

treatment of ultrasound longitudinal and transversal velocities measuring. Metalphysics 

and new technology. 2011. V. 33, № 13. P. 529-533.
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Найбільш трудомісткою при проведенні розрахунків сил осциляторів 

переходів, чи перерізів іонізації атомів та іонів, на основі формалізму методу 

взаємодіючих конфігурацій в зображенні комплексних чисел [1-3], є побудова 

хвильових функцій, які б задовольняли умовам:      
 

                  nmn

DD EnHm  ,   )( EEEEHE CC 
  .                        (1) 

 

 Найпростіше така задача формулюється в зображенні власних функцій 

гамільтоніана моделі незалежних частинок, в локальному потенціалі з 

центральною симетрією (наприклад, модель Германа-Скілмана). Але в цьому 

випадку розклади для хвильових функцій, які задовольняють рівнянням (1), 

збігаються дуже повільно і для досягнення достовірного результату доводиться 

враховувати значну кількість членів розкладу, що в свою чергу веде до 

накопичення числової похибки, пов’язаної з обчислювальними процедурами. 

 При проведенні розрахунків у моделях Хартрі-Фока виникають 

проблеми, пов’язані з побудовою наборів функцій, які б задовольняли умовам 

повнoти базису. У випадку збудження конфігурацій типу “частинка-дірка” 

проблема використання хартрі-фоківського базису [4, 5]  розв’язується просто,   

включення в розрахунок резонансних станів більш складної природи ставить 

ряд проблем, які до цього часу залишаються актуальними. 

 Основна увага при розробці схеми обчислювального процесу звертається 

на проблеми узгодження якості базисних функцій з формою оператора 

залишкової взаємодії між підпросторами виділених станів [6]. 

 Розробка робочої схеми проведення розрахунків, як правило, складається 

з трьох етапів:  

1) вибір теоретичної моделі;  

 2) вибір і розвиток чисельних методів, за допомогою яких можна 

реалізувати дану модель; 

 3) створення програмного забезпечення і його реалізація на ЕОМ. 

Повна реалізація обчислювального процесу включає: 

 1) розрахунок радіальних хвильових функцій )(rn

 і побудова базису 

конфігурацій ),...( 1 nn rr


  для розрахунку матриць DDH  і CCH ; 
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 2) обчислення матричних елементів: 

  m
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 rr VV ,   0tt nn  ,                                          (2) 

0)()()0( tt    , 

де 0  - функція початкового стану; 

 3) побудову хвильових функцій базису, який задовольняє відповідним 

умовам, і розрахунок наступних матричних елементів згідно формул: 
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де   EE . 0  - функція початкового стану; 

4) побудову симетричної комплексної матриці )(EWnm  [3] та її 

діагоналізація; 

5) розрахунок згідно відповідних формул параметрів )(ENm  і 

диференційних сил осциляторів прямих переходів [1]; 

6) розрахунок функцій )(EPm  та )(EQm  через реальну і уявну частини 

комплексної функції )(ENm  [2]; 

7) розрахунок енергетичних залежностей параметрів Фано та параметрів 

Шоре, розрахунок диференційних сил осцилятора переходу для резонансної 

іонізації, згідно формул для S, P, D, F термів; 

8) розрахунок залежностей параметрів Фано і Шоре від переданого 

імпульсу [6]; 

9) проведення контролю на співпадання кривих перерізів, розрахованих 

згідно відповідних формул [2, 3]. 

 
[1] S.M. Burkov, N.A. Letyaev, S.I. Strakhova, T.M. Zajac,  J. Phys. B: Atom. and Mol. 

Phys., 21, 1995, (1988). 

[2] S.M. Burkov, S.I. Strakhova, T.M. Zajac, J. Phys. B: Atom. and Mol. Phys., 24, 3677, 

(1990). 

[3] T.M. Zajac, V.M. Simulik, International Journal of Pure and Applied Physics., 2, 231, 

(2006).  

[4] Т.М. Заяц, С.И. Страхова, Оптика и спектроскопия., 59, 17, (1985). 

[5]С.М. Бурков,Т.М. Заяц, Н.Л. Летяев, С.И.Страхова, Известия АН СССР, серия 

физическая. 50, 1315, (1986).  

[6] С.М. Бурков., Т.М. Заяц, С.И. Страхова, Оптика и спектроскопия, 65, 523, 

(1988). 
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 Задача чисельного розрахунку хвильових функцій вимагає введення 

обмеження на кількість враховуваних конфігурацій дискретного та 

неперервного спектра, які входять в розклад [1]: 

),( 21 rrE 
 = 










  EdEEbma E

m

E

m

0

)( .                                   (1) 

Ці обмеження вводяться в двох пунктах [2, 3]: по-перше, при розрахунку 

хвильових функцій базису, по-друге, при побудові і діагоналізації комплексної 

матриці )(EWnm : 

                      )(EWnm = )()( EiEFE nmnmnmn   .                                 (2) 

Оскільки елементи матриці )(EWnm  є функціями повної енергії Е, то її 

власні значення та власні вектори також будуть залежати від Е. Наближення, 

яке ми робимо в першому пункті, пов’язано з визначенням конкретного вигляду 

операторів H , DDH та CCH  і відноситься до формулювання способу розв’язку 

системи рівнянь: 
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Наближення другого пункту стосуються вибору підмножини хвильових 

функцій базису і спрощень, які можуть бути зроблені при побудові і 

діагоналізації комплексної матриці )(EWnm . Слід відмітити, що обмеження за 

кількістю врахованих станів є обов’язковим наближенням у так званих, точних 

методах теорії реакцій [4, 5]. Це накладає відповідні обмеження на 

застосування формалізму методу взаємодіючих конфігурацій у представленні 

комплексних чисел (МВКЗКЧ). 

Зв’язок описаного нами формалізму з іншими методами, які враховують 

зв’язок каналів, і які використовуються для розрахунку як прямої так і 

резонансної іонізації атомів, полягає у наступному. В процесі побудови 

розв’язків системи рівнянь (3) задача була зведена до системи лінійних 

неоднорідних рівнянь відносно коефіцієнтів розкладу E

ma  . Щоб показати 

зв’язок з інтегральним формалізмом єдиної теорії ядерних реакцій виключимо з 
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системи (3) коефіцієнти E

ma   і запишемо систему інтегральних рівнянь відносно 

коефіцієнтів iEb   : 
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 Використовуємо комплексне представлення формального розв’язку (4) в 

формі: 
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що приводить (4) до рівняння, аналогічного рівнянню Ліпмана-Швінгера 

           ),(
),(

),(),( EEVEd
iEE

EEV
EEZEEZ ef

i

ef

i

i





  








.                     (6) 

 Підставивши (6) в (5) і взявши до уваги формальний розв’язок для 

коефіцієнтів iEb   , можна показати, що матриця ),( EEZ i


  на енергетичній 

поверхні співпадає з Т-матрицею резонансного розсіювання, а також, що при 

одинакових наближеннях, зроблених на етапі постановки задачі, розв’язок 

рівнянь Ліппмана – Швінгера точно відповідає S–матриці розсіювання, 

отриманій в рамках нашого підходу. Таким чином, формалізм, може 

розглядатися як засіб точного розв’язку інтегральних рівнянь єдиної теорії 

ядерних реакцій. 

В комплексному підході в силу того, що матриця )(EWnm  не має 

особливостей при дійсних значеннях Е, функції )E(Em , )E(Гm , )E(Bnm  

визначені неперервно, а отже можливість параметризації залежить тільки від 

величин їх похідних в околі резонансних станів. Умови введення резонансного 

наближення є такими:  

,   ,   .                    (7) 

Таким чином, МВКЗКЧ можна розглядати, як узагальнення відомих 

методів Фано, діагоналізаційного наближення та даного методу в зображенні 

дійсних чисел, стосовно опису збудження довільного числа автоіонізаційних 

станів та їх розпаду в довільну кількість каналів [1-3]. 
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Giant fourfold magnetic anisotropy in nanotwinned NiMnGa epitaxial film 

Magnetic shape memory alloys are of great interest now because of possible 

applications in different arias of science and technologies (magnetic actuators, 

magnetic controlled refrigerators, spintronics, magnonics etc.). One of the most 

intrigue feature of epitaxial films of magnetic shape memory alloys is the formation 

of space periodical nanotwinned structure in martensitic state, which is resulting in a 

set of nontrivial like a dramatic modification of magnetic structure of these materials, 

giant magnetoresistance, etc.  

Recently a formation of giant fourfold anisotropy (more than 3500 Oe) was 

observed in nanotwinned NiMnGa epitaxial films deposited on [100] and [110] MgO 

single crystal substrate. Formation of so high fourfold magnetic anisotropy is quite 

unusual for 3D-metals based ferromagnetic alloys. 

Here we presented possible explanation of so high fourfold anisotropy due to 

the ferromagnetic exchange interaction between variants with uniaxial anisotropy in 

the film plane and perpendicular to each other.  

Magnetic free energy density in this case can be presented as 

2 2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2

1 1

2 2
( ) 2 ( )z z x yM MF M M         H M M M M , 

where 1M  and 2M  are the magnetizations of twin components, H  is the 

external magnetic field, the dimensionless parameters   and   are the anisotropy 

constant and the exchange constant, respectively. Axis z is perpendicular to the film 

plane, the axes x and y are along anisotropy axes of twin components respectively. 
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The dynamic behavior of the magnetization is usually described by Landau-

Lifshiz equation:  

1 d F

dt


  



M
M

M
 

An analitical solution of this equation can be found only when magnetic field 

makes 45
o
 angle with anisotropy axes of both twin variants. 

The analysis shows that in the case of strong exchange interaction (exchange 

correlation length is much higher than twin width) perpendicular uniaxial 

anisotropies should compensate each other, and the resulting in-plane anisotropy 

reduces to zero. In the case of weak or no exchange interaction (exchange correlation 

length is much lower than twin weight) twins variants should remagnetize 

independently, and no fourfold anisotropy should be observed. For the intermediate 

case the interaction between twin variants results in the formation of fourfold 

anisotropy. The value of this anisotropy is determined by the relation between 

uniaxial magnetic anisotropy field in the twin variants and exchange interaction 

between twin variants. 

The comparison of the experimental in-plane angular dependence of the 

resonance fields and theoretical calculations are presented in Fig.1 
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Figure 1. In-plane angular dependence of the resonance field. The red points are 

experimental data, and the black points are the theoretical calculations. 
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