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Наукову конференцію присвячено знаменній ювілейній даті – 100-річчю від дня народження 

Івана Прохоровича Запісочного відомого українського вченого в галузі атомної фізики, 

фізичної і квантової електроніки, заслуженного діяча науки України, лауреата Державної 

премії України в галузі науки і техніки та премії ім. К.Д. Синельникова НАН України. З його 

ім’ям пов’язані важливі результати, які сприяли розвитку фізики електронних і атомних 

зіткнень, спектроскопії вакуумно-ультрафіолетового діапазону, нелінійної оптики, 

електрон-фотонної та іон-фотонної емісії металевих поверхонь, газової квантової 

електроніки. Він та його учні мають великі заслуги у створенні цілої серії оригінальних, у 

тому числі унікальних, установок та прецизійного інструментарію для досліджень багатьох 

нових явищ та ефектів в електронних оболонках атомів і іонів при їх зіткненнях з 

електронами, фотонами лазерного випромінювання та між собою, досліджень атомних 

процесів при взаємодії електронних, іонних і лазерних пучків з поверхнею твердих тіл та 

активних середовищ лазерів на парах металів і ексимерних молекулах. Збірник містить 

розгорнуті тези доповідей, які присвячені сучасним експериментальним та теоретичним 

дослідженням у галузі фізики електронних і атомних зіткнень, багатофотонній іонізації, 

процесам взаємодії електронних, іонних та лазерних пучків з поверхнею твердих тіл; 

елементарним процесам у лазерах і низькотемпературній плазмі, спектроскопії атомів, 

молекул, резонансним явищам, низькоенергетичній ядерній фізиці.  

 
The scientific conference is dedicated to the centenary of Ivan Prokhorovych Zapisochny, a well-

known Ukrainian scientist in the field of atomic physics, physical and quantum electronics, 

Honored Scientist of Ukraine, laureate of the State Award of Ukraine in the field of science and 

technology and the Sinelnikov Award of the National Academy of Sciences of Ukraine. His name 

is associated with important results that contributed to the development of physics of electron and 

atomic collisions, vacuum-ultraviolet spectroscopy, nonlinear optics, electron-photon and ion-

photon emission of metal surfaces, and quantum gas electronics. He and his disciples have a great 

merit in the creation of a whole series of original, sometimes unique, experimental setups and high-

precision instruments for the study of numerous novel phenomena and effects in electron shells of 

atoms and ions at their collisions with electrons, laser-emitted photons and with each other as well 

as of atomic processes at interaction of electron, ion, and laser beams with solid surfaces and active 

media of metal vapor lasers and excimer molecules. The collection contains detailed abstracts of 

reports devoted to modern experimental and theoretical research in the field of physics of electron 

and atomic collisions, multiphoton ionization, processes of interaction of electron, ion and laser 

beams with solid surfaces, elementary processes in lasers and low-temperature plasma, 

spectroscopy of atoms, molecules, resonance phenomena, and low-energy nuclear physics. 
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ПЕРЕДМОВА 

Вітчизняна наука в останні роки відчула серйозні виклики, які поставили 

її на межу виживання. Але навіть зараз, у період повномасштабної війни, коли 

наша держава переживає надзвичайно складний, болісний та важливий період 

боротьби за власну незалежність, права на свободу, права на життя у 

цивілізованому європейському суспільстві, українські науковці продовжують 

отримувати результати світового рівня. І саме сьогодні, як ніколи, важливим є 

продовження роботи на шляху до підготовки конкурентоспроможних, 

високоосвічених українських учених, а також підтримка пам’яті тих учених, які 

прославили Україну на весь світ та започаткували цілі напрями наукового 

дослідження. Саме тому, Інститут електронної фізики НАН України проводить 

Міжнародну наукову конференцію "Ужгородська школа з атомної фізики та 

квантової електроніки", присвячену 100-річчю від дня народження професора 

Івана Прохоровича Запісочного. 

За ініціативи І.П. Запісочного створена перша і єдина на Закарпатті 

академічна установа – Інститут електронної фізики НАН України. Це було 

результатом втілення плану організації центрів академічної науки в західних 

областях України, забезпечення високого рівня досліджень та налагодження 

транскордонного наукового співробітництва з вченими сусідніх держав. На 

початку розвитку академічної науки в Ужгороді перед науковцями ставилося 

завдання, яке полягало у розвитку експериментальних досліджень у галузі 

фізики поділу атомного ядра та теоретичної фізики високих енергій. 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.) – стали золотим фондом 

академічної науки на Закарпатті. 

Слід наголосити, що передумовами відкриття першої на Закарпатті 

академічної установи були також всебічний розвиток і вагомі наукові досягнення 

фізиків Ужгородського державного університету та його провідних професорів: 

Ю.М. Ломсадзе, В.О. Шкоди-Ульянова, Д.В. Чепура, В.І. Лендєла – очільників 

кафедр теоретичної фізики, ядерної фізики та фізики напівпровідників, які разом 

зі студентами старших курсів і аспірантами в Ужгородському державному 
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університеті (тепер національному) розпочали фундаментальні дослідження з 

актуальних проблем теоретичної фізики, ядерної фізики і фізики твердого тіла. 

На сьогодні в Інституті електронної фізики НАН України ефективно 

працює чотири наукових відділи, в яких проводяться дослідження з актуальних 

проблем фізики та суміжних наук: 

 фізики фотонних, електронних, іонних та 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. 

На базі Інституту створено Центр колективного користування приладами 

«Лазерний спектроскопічний комплекс», метою якого є найбільш раціональне 

використання унікального, коштовного наукового обладнання та надання 

науково-технічних послуг всім зацікавленим вітчизняним та закордонним 

організаціям. Унікальним приладом є ядерно-фізична установка – мікротрон М-

30. Це практично єдина в Україні установка з сертифікованим стендом для 

прикладних досліджень, зокрема у галузях космічного приладобудування, 

фізики реакторів, дозиметрії інтенсивних радіаційних полів, активаційного 

аналізу, а також радіаційної і техногенно-екологічної безпеки.  

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), чотирма преміями 

НАН України імені видатних учених (К.Д. Синельникова (1994 р.), В.Є. 

Лашкарьова (2001 р.), І. Пулюя (2002 р. та 2011 р.), премією НАН України для 

молодих учених (2019 р.) та Премією Верховної Ради України молодим ученим 

(2019 р.).  

Визначну роль у здобутті наукового авторитету Інституту протягом всіх 

років його існування відіграло регулярне проведення різних наукових форумів. 

Інститут був ініціатором і організатором понад 40 міжнародних наукових 
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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 відкриття електрона, та був співорганізатором 

конференції “Неєвклідова геометрія в сучасній фізиці”, яка з тих пір регулярно 

проводиться кожні два роки. У 2000 році Інститут започаткував Міжнародну 

конференцію “Елементарні процеси в атомних системах” (CEPAS), яка з тих пір 

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

Мішкольці (Угорщина), Клужі-Напоці (Румунія), Белграді (Сербія) та 

Братиславі (Словаччина). Знаменною подією 2021 року, в скрутні часи пандемії 

COVID’19, стало проведення Інститутом двох міжнародних наукових онлайн 

форумів – Міжнародної конференції молодих учених та аспірантів «ІЕФ-2021» 

та Міжнародної конференції «50 років академічної науки на Закарпатті». 

Слід наголосити, що найбільш популярною, особливо серед наукової 

молоді України, є Міжнародна конференція молодих учених і аспірантів, яка 

проводиться на базі Інституту електронної фізики НАН України кожні два роки. 

Цей форум викликає жвавий інтерес у наукової молоді різних наукових установ 

України та зарубіжжя, він має широку географію учасників з наукових установ 

та вищих навчальних закладів України. 

Цьогорічна конференція, яка присвячена ініціатору створення нашого 

Інституту, у зв’язку з військовим станом також буде проведена онлайн, але як 

показав досвід, цікавість до конференції від цього не згасла, а навпаки, 

розширила географію учасників. Для участі в конференції надіслано понад 75 

заявок від 200 співавторів та представлено в цьому збірнику 81 доповідь. 

Приємно відзначити, що з доповідями виступили науковці практично всіх 

інститутів Відділення фізики і астрономії НАН України та провідних закладів 

вищої освіти України, зокрема з Києва, Харкова, Ужгорода, Сум, Дніпра, 

Чернігова, Дрогобича, Мукачева. Особливо приємно відзначити участь у роботі 

конференції провідних науковців з Німеччини, Польщі, Молдови, Японії, 

Франції, Італії, Сполучених штатів Америки, Китаю, Словаччини, Литви, серед 

яких і колишні співробітники ІЕФ НАН України, які зараз працюють у наукових 

установах Франції, Італії та Німеччини. 
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Оргкомітет Міжнародної конференції «Ужгородська школа з атомної фізики 

та квантової електроніки» висловлює щиру подяку українським та закордонним 

учасникам та бажає плідного проведення пленарних засідань. 

Анатолій ЗАВІЛОПУЛО 

Вікторія РОМАН 

 

Організаційний комітет конференції: 

 

Програмний комітет конференції: 

 
Голова 

оргкомітету  
 

Завілопуло А.М. – д.ф.-м.н. 

Голова 

програмного 

комітету  

 

 Гомонай Г.М. – члн-

кореспондент НАН України 

д.ф.-м.н. 

Заступник 

голови 

оргкомітету  

 

Роман В.І. – к.ф.-м.н. 
Секретар 

програмного 

комітету  

 

   Попик Т.Ю. – к.ф.-м.н. 

 

Секретар 

оргкомітету  
 

Булгакова А.І. – аспірант 
Члени  

програмного 

комітету  

Завілопуло А.М. – д.ф.-м.н 

Маслюк В.Т. – д.ф.-м.н. 

Ремета Є.Ю.– д.ф.-м.н.  

Лазур В.Ю. – д.ф.-м.н. 

Боровик О.О. – д.ф.-м.н.  

Шафраньош І.І. д.ф.-м.н. 

 

Члени 

оргкомітету 

Ремета Є.Ю. – д.ф.-м.н. 

Бандурин Ю.А. – к.ф.-м.н. 

Гомонай О.І. – к.ф.-м.н 

Світличний Є.А. – к.ф.-м.н. 

Васильєв О.В. – аспірант 
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FOREWORD 

In the recent years, Ukrainian science experiences serious challenges that have 

put it on the brink of survival. But even now, during a full-scale war, when our country 

is going through an extremely difficult, painful, and essential period of struggle for the 

independence, the right to freedom, the right to life in a civilized European society, 

Ukrainian scientists continue to obtain world-class results. And today, more than ever, 

it is important to continue working towards training of competitive, highly educated 

Ukrainian scientists and also to give a tribute to the memory of those scientists who 

made Ukraine famous all over the world and opens new areas of research. That is why 

the Institute of Electron Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine is 

holding today the International Scientific Conference "Uzhhorod School of Atomic 

Physics and Quantum Electronics", dedicated to the centenary of Professor Ivan 

Zapisochny. 

On the initiative of Prof. Zapisochny the first and the only national academic 

institution in Transcarpathia – the Institute of Electron Physics – was organized. This 

was the result of implementation of the plan to organize centers of academic science in 

the western regions of Ukraine providing a high level of research and establishing 

cross-border scientific cooperation with scientists from neighboring countries. At the 

beginning of the development of academic science in Uzhhorod, scientists faced the 

problem of developing experimental research in the field of nuclear fission physics and 

theoretical high-energy physics. Scientific achievements, intellectual potential, skilled 

personnel, and traditions formed during the entire period of activity of individual 

academic institutions (Department of Photonuclear Processes of the Institute of Physics 

of Academy of Sciences of Ukraine, since September 1969, and Department of Theory 

of Hadrons of the Institute of Theoretical Physics of Academy of Sciences of Ukraine, 

since January 1970) were put in the foundation of academic science in Transcarpathia. 
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It should be emphasized that establishment of the first academic institution in 

Transcarpathia was also enabled by all-round development and significant scientific 

achievements of physicists of Uzhhorod State University and its leading professors Y. 

M. Lomsadze, V.O. Shkoda-Ulyanov, D.V. Chepur, V.I. Lendyel heading departments 

of theoretical physics, nuclear physics, and semiconductor physics, who, along with 

senior students and graduate students at Uzhhorod State University (now Uzhhorod 

National University) carried out fundamental research on topical issues of theoretical 

physics, nuclear physics, and solid-state physics. 

Today, the Institute of Electron Physics of the National Academy of Sciences of 

Ukraine has four effective research departments, which are focused on research in 

topical issues of physics and related sciences: 

 • physics of photonic, electronic, ionic, and atomic collisions, 

 • low-energy nuclear physics, 

 • radiation and environmental safety, 

 • physics of metal vapor lasers, 

 • optical instrumentation, 

 • physical and chemical fundamentals and technologies for the fabrication, 

processing, and application of macroscopic and mesoscopic crystals, films 

and vitreous materials. 

The Institute hosts a center for collective use of scientific equipment "Laser 

Spectroscopic Complex", the purpose of which is the most rational use of unique and 

valuable scientific equipment and access of interested domestic and foreign institutions 

to its scientific and technical services. A unique device is a nuclear-physical 

instrumentation setup is a M-30 microtron which is practically the only machine of 

such type in Ukraine certified for applied research, in particular in the field of space 

instrumentation, reactor physics, dosimetry of intense radiation fields, activation 

analysis, as well as radiation and environmental safety.  
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The results of the Institute researchers were highly recognized by Ukraine and 

worldwide scientific community, including four State Awards of Ukraine in science and 

technology (in the fields of atomic physics, nuclear physics, chemistry, technology and 

materials science, and nanostructures), four national academic awards of Ukraine (the 

Sinelnikov Award in 1994, the Lashkaryov Award in 2001, the Pului Award in 2002 and 

2011), the prize of the National Academy of Sciences of Ukraine for young scientists 

(2019), and the Prize of the Supreme Council of Ukraine for Young Scientists (2020).  

Regular organizing of various scientific forums has played a significant role in 

increasing the scientific visibility of the Institute through the years of its functioning. 

The institute was the initiator and organizer of over 40 international scientific forums. 

Among the first were a Triangle Seminar Uzhhorod–Debrecen–Miskolc held in 1992, 

a conference dedicated to the 75th anniversary of the Academy of Sciences of Ukraine 

(1993), an international seminar "Hadrons-94", an international meeting "Modern 

technologies in medicine" (1994). In 1997, the Institute organized a conference "The 

Centenary of Electron" (EL-100) and co-organized a conference "Non-Euclidean 

Geometry in Modern Physics", which has been held regularly every two years. In 

2000, the Institute launched the International Conference "Elementary Processes in 

Atomic Systems" (CEPAS) which has since then been held every three years 

successfully in Gdańsk (Poland), Miskolc (Hungary), Cluj-Napoca (Romania), 

Belgrade (Serbia), and Bratislava (Slovakia). In 2021, in the time of the COVID’19 

pandemic, the Institute organized two international online scientific events – the 

International Conference of Young Scientists and Postgraduate Students “IEP-2021” 

and the International Conference “50 Years of Academic Science in Transcarpathia”. 

It should be noted that the most popular, especially among the scientific youth 

of Ukraine, are International Conferences of Young Scientists and Postgraduate 

Students, which is held at the Institute of Electron Physics every two years. These 

events are of great interest for young researchers of various scientific institutions in 

Ukraine and abroad with a wide geography of participants. 
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The current conference, dedicated to the founder of our institute, will also be held 

online because of the martial law declared in response to the Russian invasion in 

Ukraine. As shown by the experience, the interest in the conference has not faded, but 

rather extended the geography of the  participants. More than 75 applications from 

200 co-authors were submitted to the conference and 81 reports are presented in this 

collection. It is nice to note that the reports were made by scientists from almost all 

institutes of the Department of Physics and Astronomy of the National Academy of 

Sciences of Ukraine and leading higher education institutions of Ukraine, in particular 

from Kyiv, Kharkiv, Uzhhorod, Sumy, Dnipro, Chernihiv, Drohobych, Mukachevo. It 

is a special pleasure to acknowledge the participation in the conference of leading 

scientists from Germany, Poland, Moldova, Japan, France, Italy, the United States, 

China, including former staff members of the Institute who currently work in research 

institutions in France, Italy, and Germany. 

The Organizing Committee of the International Conference "Uzhhorod School of 

Atomic Physics and Quantum Electronics" cordially welcomes Ukrainian and foreign 

participants and wishes them fruitful plenary sessions. 

Anatoly ZAVILOPULO 

Victoria ROMAN 

 

The Conference Organizing Committee: 

 
Prof. А.М. Zavilopulo – chairperson 

Dr. V.І. Roman – vice chairperson 

А.І. Bulhakova – secretary 

Dr. Sc.  E. Yu. Remeta 

Dr. Yu. A. Bandurin 

Dr. A. I. Gomonai 

Dr. Ye. A. Svitlychnyi 

A.V. Vasiliev  

 

The Conference Program Committee: 
 

Dr. Sc. А.N. Gomonai, Corr. Member Nat. 

Acad. Sci. Ukr. – chairperson 

Dr. T.Yu. Popyk – secretary 

Prof. А.М. Zavilopulo 

Prof. V.T. Maslyuk  

Dr. Sc.  E. Yu. Remeta 

Prof. V. Yu. Lazur 

Dr. Sc.  A. A. Borovik  

Prof. I. I. Shafranyosh 
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НЕПЕРЕСІЧНА ПОСТАТЬ УЧЕНОГО І ПЕДАГОГА1 
 

Г.М. Гомонай, А.М. Завілопуло 

 

Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

e-mail: annagomonai@gmail.com 

 

Іван Прохорович Запісочний належить до числа тих активних особистостей, 

про яких зазвичай кажуть: «він зробив себе сам». Він пройшов справді нелегкий 

життєвий шлях. Змалечку Івану Прохоровичу, уродженцю Черкащини (народився 

12 травня 1922 року), довелося разом із сім’єю чимало помандрувати в пошуках 

кращої долі – Донбас, Північний Кавказ, Тульська область, Курськ, Воронеж. Чи 

не з десяток шкіл довелося змінити протягом цього періоду. Тільки-но отримав 

шкільний атестат, аж тут вибухнула війна. Тож Іван Запісочний належить до 

покоління, яке пройшло горнило війни, на своїх плечах винесло основний її тягар, 

– покоління фронтовиків і трудівників тилу, спільні зусилля яких забезпечили 

перемогу.  

Спочатку юнакові довелося працювати в тилу токарем на оборонному заводі, 

пізніше у складі діючої армії брати участь у бойових діях та у визволенні Європи 

від нацизму. Потім було поранення, шпиталь і, нарешті, перемога.  

Одразу після демобілізації (1945 р.) Іван Прохорович вступив на фізичний 

факультет Воронезького державного університету, який закінчив з відзнакою. 

Ще у студентські роки під керівництвом професора М.А. Левитської він створив 

експериментальну установку, на якій виконав дослідження фотоелектричного 

ефекту в рентгенівському діапазоні електромагнітних хвиль. Отримані 

результати увійшли до дипломної роботи та були опубліковані у збірнику 

наукових праць студентів Воронезького університету. 

У 1950 році Іван Прохорович вступає до аспірантури Ленінградського 

державного університету (ЛДУ). Ця подія, по суті, визначила майбутню 

спрямованість його наукових досліджень. Саме тут, на фізичному факультеті 

ЛДУ, у сприятливій творчій атмосфері працювало яскраве сузір’я всесвітньо 

відомих вчених – академіки АН СРСР Д.С. Рождественський, О.О. Лебедєв, 

О.М. Теренін, В.О. Фок, члени-кореспонденти АН СРСР Є.Ф. Гросс, 

Б.С. Джелепов та ін. І саме тут під науковим керівництвом талановитого фізика 

члена-кореспондента АН СРСР Сергія Едуардовича Фріша Іван Запісочний 

сформувався як фізик-експериментатор високої кваліфікації. Зазначимо також, 

що на подальше його становлення в науці суттєвий вплив справили такі 

неординарні особистості, як академік АН СРСР Л.А. Арцимович, професори 

Фізико-технічного інституту ім. А.Ф. Йоффе В.М. Дукельський, 

                                                 
1 За матеріалами статті Вісник НАН України №5 2022 
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М.В. Федоренко, професор Ленінградського державного університету 

М.П. Пенкін, академіки АН України Б.І. Вєркін і А.Ф. Прихотько. 
 

 
 

Зустріч з вчителем С.Е. Фрішем на Всесоюзній конференції з атомних зіткнень. 

Рига, 1969 р. 
 

Після закінчення аспірантури наприкінці 1953 року Іван Прохорович 

захистив кандидатську дисертацію, а на початку 1954 року був направлений на 

роботу в Ужгородський державний університет. Відтоді вся його наукова 

діяльність нерозривно пов’язана з Закарпаттям.  
 

 
 

Викладачі разом зі студентами першого випуску фізичного факультету 

Ужгородського державного університету (І.П. Запісочний – другий справа у 

першому ряду) 
 

З 1954 до 1981 року І.П. Запісочний працював в Ужгородському 

університеті, обіймав посади старшого викладача, доцента, завідувача кафедри 

експериментальної фізики, а в 1957 році створив і очолив кафедру оптики. У 

1965 році за ініціативою Івана Прохоровича було організовано першу в 
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університеті Проблемну науково-дослідну лабораторію з фізики електронних 

зіткнень. Стрімкий розвиток промисловості у період кінця 1950-х – початку 

1960-х років потребував науково-технічного супроводу, орієнтації насамперед 

на природничі та технічні науки, зміцнення зв'язків науки з виробництвом, для 

чого необхідно було готувати висококваліфікованих спеціалістів, зокрема у 

нових галузях фізики. Тому в 1968 році І.П. Запісочний засновує в 

Ужгородському університеті нову кафедру квантової електроніки, яка тоді стала 

другою в Україні кафедрою цього профілю. 

У ці роки Іван Прохорович активно займається і науковою діяльністю, і 

підготовкою кадрів з актуальних напрямів атомної фізики. Він запрошує для 

проведення консультацій провідних вчених зі столичних наукових центрів. 

Студентів, аспірантів і викладачів направляє на навчання і практику до 

провідних наукових центрів Радянського Союзу. Йому вдавалося «вибивати» 

фінансування для виконання важливих завдань, отримувати ліміти на закупівлю 

найкращої на той час дослідницької апаратури. Разом з викладачами і 

студентами старших курсів він поступово створює матеріально-технічну базу і 

розпочинає наукові дослідження. Одними з найперших стали експерименти з 

фізики електронних зіткнень, а саме: дослідження процесів збудження молекул 

атмосферних газів, за результатами яких співробітник кафедри С.М. Кишко у 

1960 році підготував і успішно захистив кандидатську дисертацію. Це був 

перший на Закарпатті захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

фізико-математичних наук. 
 

 
 

Під час візиту на кафедру квантової електроніки Ужгородського державного 

університету проректора з наукової роботи Ленінградського державного 

університету професора М.П. Пенкіна (у центрі) 
 

Загалом середина 1950-х років ознаменувалася на Закарпатті активним 

розвитком фізики. Одночасно з І.П. Запісочним для роботи на фізичному 
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факультеті Ужгородського університету приїхали молоді вчені – випускники 

провідних університетів країни. Разом з аспірантами та студентами старших 

курсів вони почали розробляти актуальні проблеми теоретичної фізики, ядерної 

фізики, фізики твердого тіла. Серед них були майбутні професори Ю.М. Ломсадзе 

– випускник аспірантури Фізичного інституту ім. П.М. Лебедєва АН СРСР, 

В.О. Шкода-Ульянов – аспірант Інституту хімічної фізики АН СРСР, Д.В. Чепур 

– випускник Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Згодом вони 

очолили, відповідно, кафедри теоретичної фізики, ядерної фізики і фізики 

напівпровідників. За ініціативою В.О. Шкоди-Ульянова було придбано і 

змонтовано прискорювачі електронів — бетатрон (розрахований на енергію 

25 МеВ) та мікротрон М-30. Наявність цих установок згодом стала підставою для 

заснування в Ужгороді двох перших академічних наукових установ – відділу 

фотоядерних процесів Інституту фізики АН УРСР (1969 р.) і відділу теорії 

адронів Інституту теоретичної фізики АН УРСР (1970 р.). Відділи існували як 

самостійні академічні підрозділи до 1982 року, коли було прийнято постанову 

Президії АН УРСР про їх об’єднання і створення Ужгородського відділення 

Інституту ядерних досліджень АН УРСР (ІЯД АН УРСР), яке й очолив 

І.П. Запісочний. 
 

 
 

Президент АН СРСР академік М.В. Келдиш на кафедрі оптики Ужгородського 

університету. 1965 р. 
 

Отже, на початку 80-х років в Ужгороді сформувалися три наукові школи: з 

атомної фізики, низькоенергетичної ядерної фізики та фізики напівпровідників і 

діелектриків. Засновником і керівником наукової школи з атомної фізики був 

Іван Прохорович Запісочний. Уже в перші роки діяльності цієї школи її здобутки 

високо оцінили всесвітньо відомі вчені, які відвідували Ужгород, зокрема 

президент АН УРСР академік Б.Є. Патон, президент АН СРСР академік 

М.В. Келдиш, академіки АН СРСР Л.А. Арцимович, Г.М. Фльоров, академіки 

АН УРСР В.Г. Бар’яхтар, М.С. Бродин, О.Ф. Немець, В.І. Трефілов, 
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І.К. Походня, Б.І. Вєркін, М.В. Пасічник, І.М. Вишневський. Зокрема, академік 

В.І. Трефілов наголосив на тому, що наукові дослідження у Проблемній 

лабораторії Ужгородського університету проводяться на високому академічному 

рівні.  

Високу оцінку наукової діяльності ужгородських фізиків дали й численні 

зарубіжні вчені, які відвідували лабораторії. Це сприяло визнанню Ужгорода як 

привабливого центра для проведення наукових форумів різного рівня. Так, у 

жовтні 1962 року за ініціативою Івана Прохоровича в Ужгороді було проведено 

Всесоюзну конференцію з фізики електронних і атомних зіткнень. Потім такі 

конференції відбулися у 1972 і 1988 роках за участю іноземних вчених. 

Професор І.П. Запісочний та його учні були організаторами багатьох інших 

конференцій, симпозіумів та нарад, зокрема Всесоюзної конференції з 

вакуумного ультрафіолету, фізики важких іонів, когерентної та нелінійної 

оптики, фізичних процесів у плазмі і парах металів. 

Іван Прохорович мислив масштабно. Для втілення своїх задумів велику 

увагу він приділяв вихованню учнів, згуртовував навколо себе здібну молодь, 

навчав її, вів до захисту спочатку кандидатських, а потім і докторських 

дисертацій. Він, незважаючи на велику адміністративну роботу, підготував 

8 докторів і 44 кандидатів наук. Першим його аспірантом був В.С. Шевера – один 

з перших випускників фізичного факультету Ужгородського університету. Він 

та інші учні – Л.Л. Шимон, П.В. Фельцан, О.Б. Шпеник, В.В. Скубенич, 

І.С. Алексахін, А.Й. Імре, А.М. Завілопуло, С.С. Поп, В.С. Вукстич, 

А.Й. Дащенко, І.І. Шафраньош, В.В. Совтер, Е.І. Непійпов – стали його 

однодумцями, помічниками, сподвижниками, генераторами нових ідей. Завдяки 

їхній діяльності Ужгород став визнаним центром фізики зіткнень електронів з 

атомами та молекулами.  
 

 
 

Академік АН СРСР Л.А. Арцимович (другий справа) серед співробітників 

кафедри оптики Ужгородського університету. 1968 р. 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 24 

У 70-х роках загальна кількість дослідників на кафедрі квантової 

електроніки та в Проблемній лабораторії фізики електронних зіткнень 

Ужгородського університету, науковим керівником якої професор 

І.П. Запісочний був упродовж кількох десятиліть, перевалила за сотню. При 

цьому зростання було не лише кількісне, а й якісне, чому значною мірою сприяло 

залучення до досліджень атомних явищ співробітників кафедри теоретичної 

фізики та академічного відділу теорії елементарних взаємодій.  
 

 
 

Член-кореспондент АН СРСР С.Е. Фріш (у центрі) серед викладачів і 

співробітників кафедри оптики Ужгородського університету. 1968 р. 
 

Наукова школа професора І.П. Запісочного активно розвивалася і стала 

відомою не лише в СРСР, а й за кордоном. Протягом більш як чотирьох 

десятиліть дослідження її представників були зосереджені на двох основних 

напрямах: атомна фізика і фізична та квантова електроніка. В атомній фізиці 

головну увагу було спрямовано на такі досить широкі розділи, як спектроскопія, 

зокрема спектроскопія вакуумного і ультрам’якого рентгенівського діапазону; 

фізика елементарних процесів при зіткненнях моноенергетичних електронів з 

атомами, іонами, простими молекулами; процеси перезарядки і збудження при 

повільних зіткненнях іонів з атомами; нелінійні процеси при взаємодії лазерного 

випромінювання з атомами.  

У галузі фізичної і квантової електроніки дослідження проводили в таких 

напрямах: атомні процеси при взаємодії електронних і іонних пучків з 

металевими поверхнями; утворення лазерної плазми і взаємодія іонізованих 

компонент з поверхнею твердих тіл; фізичні процеси і кінетика заселеностей в 

активних середовищах лазерів на парах металів і ексимерних молекулах; 

розроблення і створення нових газових лазерів, які генерують у видимій та 

далекій ультрафіолетовій ділянках спектра. 
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Професор М. Гаррісон (Велика Британія) зі співробітниками Проблемної 

лабораторії Ужгородського державного університету. 1971 р. 
 

Про авторитет Івана Прохоровича і його школи свідчить, зокрема, обрання 

його членом Генерального комітету міжнародних конференцій з фізики 

електронних і атомних зіткнень. Він був також членом наукових рад АН СРСР з 

проблем «Фізика плазми», «Фізична електроніка», «Спектроскопія атомів і 

молекул». І.П. Запісочний був активним учасником і членом оргкомітетів 

багатьох міжнародних конференцій і наукових шкіл. За його ініціативою в 

Ужгороді було проведено чотири всесоюзні конференції за участю іноземних 

вчених, а також семінари і школи з актуальних проблем фізики.  
 

 
 

Академік АН СРСР В.О. Фок (у центрі) серед ужгородських фізиків. 
 

Мріючи про відкриття на Закарпатті академічного інституту, професор 

І.П. Запісочний у 1981 році переходить на роботу в українську Академію наук на 

посаду заступника директора з наукової роботи Інституту ядерних досліджень 

АН УРСР та керівника Ужгородського відділення ІЯД АН УРСР, відкритого у 

1982 році. З величезним натхненням і завзятістю взявся він за нову справу, за 
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короткий час зібрав висококваліфікованих спеціалістів – основу кадрового 

потенціалу. Кістяк відділення становили співробітники двох новостворених 

відділів – відділу електронних процесів (завідувач – І.П. Запісочний) та відділу 

іонних процесів (завідувач – О.Б. Шпеник) – та вже наявних на той час 

академічних відділів фотоядерних процесів (завідувач – Д.І. Сікора) і теорії 

елементарних взаємодій (завідувач – І.Ю. Кривський). Згодом до відділення 

приєдналися відділ СКТБ з експериментальним виробництвом (завідувач – 

Д.Б. Гоєр) та відділ оптичних матеріалів квантової електроніки (завідувач – М.І. 

Головей). 
 

 
 

Академік АН СРСР Г.М. Фльоров у відділі фотоядерних процесів 

Ужгородського відділення Інституту ядерних досліджень АН УРСР. 
 

В Ужгородському відділенні ІЯД АН УРСР було організовано інтенсивний 

науковий пошук у всіх зазначених напрямах. Співробітники відділення у стислі 

строки виконали велику кількість наукових робіт, отримали нові результати 

фундаментального і прикладного значення. Однак подальшому розвитку і 

розширенню спектра наукових досліджень в академічному відділенні заважав 

брак лабораторних приміщень. Поступово і в Академії наук України, і в місцевих 

органах влади склалася думка про необхідність створення на базі відділення 

академічного інституту. Іван Прохорович з ентузіазмом береться за нелегку 

справу, вирішує цілу низку проблем, головними серед яких були проектування і 

будівництво нового лабораторного корпусу. Президент АН УРСР академік 

Б.Є. Патон підтримав цю пропозицію, і наприкінці 1983 року Президія АН УРСР 

видала розпорядження про виділення відповідних коштів для будівництва в 

Ужгороді лабораторного корпусу загальною площею 4 тис. м2.  

Створення в Ужгороді академічного інституту фізичного профілю стає 

справою життя Івана Прохоровича. Це був не проторений стовповий шлях, а 

нелегка організаційна робота, пов’язана з численними відрядженнями, 
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вирішенням великої кількості організаційних питань. Однак з приходом до 

керівництва СРСР М.С. Горбачова до статуту АН УРСР було внесено зміни, 

згідно з якими керівні посади не могли обіймати особи, які досягли 65-літнього 

віку (за винятком академіків і членів-кореспондентів). З цих причин у 1988 р. 

професор І.П. Запісочний змушений був подати заяву про звільнення з посади 

керівника Ужгородського відділення ІЯД АН УРСР і перейшов на посаду 

головного наукового співробітника. За рекомендацією Івана Прохоровича 

керівником Ужгородського відділення і заступником директора з наукової 

роботи ІЯД АН УРСР було обрано завідувача відділу іонних процесів доктора 

фізико-математичних наук, професора О.Б. Шпеника. Саме на його долю випала 

складна місія завершення будівництва лабораторного корпусу в ті непрості часи 

нашої історії. О.Б. Шпеник з честю виконав поставлені завдання і втілив у життя 

мрію свого вчителя – створити Інститут електронної фізики, який цього року 

святкуватиме свій 30-річний ювілей.  
 

 
 

Інститут електронної фізики НАН України 
 

В основі видатних творчих успіхів Івана Прохоровича Запісочного лежать 

його природна обдарованість, фахова досконалість, високі людські якості і 

неабияка працьовитість. Коло його наукових уподобань було досить широким і 

багатоаспектним. Він не обмежував свої інтереси лише однією, нехай і 

надважливою, проблемою, а швидко реагував на появу нових напрямів, на 

виклики, які життя ставило перед ученими, сміливо брався за дослідження 

актуальних завдань. Наукова діяльність Івана Прохоровича пов’язана з 

фундаментальними дослідженнями елементарних процесів взаємодії електронів, 

фотонів та іонів з атомами, іонами і простими молекулами, атомною 

спектроскопією, фізикою лазерів, нелінійними процесами при взаємодії фотонів 

лазерного випромінювання з вільними атомами. Тому, мабуть, варто зробити 
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стислий огляд наукових напрямів, які розвивалися і продовжують розвиватися в 

науковій школі професора І.П. Запісочного. 

Збудження зовнішніх електронних оболонок атомів електронним ударом. У 

циклі експериментальних досліджень взаємодії електронів з атомами І групи (Li, 

K, Rb, Na, Cs), ІІ групи (Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Hg) і VIIІ групи (He, Ne, Ar, Kr, 

Xe) таблиці Менделєєва встановлено закономірності процесів збудження, а саме: 

степеневі залежності перерізів збудження рівнів різкої дифузної та 

фундаментальної серій від головного квантового числа атомів; знайдено єдину 

формулу ефективності збудження спектральних ліній; уперше спостережено і 

дано тлумачення конфігураційній взаємодії звичайних та зміщених рівнів, 

відкрито ефект трансформації сильної компоненти головного члена дифузної 

серії атома талію, за рахунок чого зростає випромінювання слабкої компоненти; 

вперше для такого роду досліджень виявлено добре узгодження з теоретичними 

розрахунками у відомому наближенні Борна. 

Тонка структура функцій збудження атомів, резонансні явища. У наукових 

колах прийнято вважати, що відкриття тонкої структури на функціях збудження 

атомів, яку вперше було спостережено при взаємодії електронів з атомами ртуті, 

належить професору І.П. Запісочному. Він виявив різку немонотонність на 

функціях електронного збудження у вигляді кількох яскравих максимумів, поява 

яких зумовлена каскадними переходами з енергетично вищих рівнів. У 

подальшому розвиток цього напряму досліджень дозволив знайти тонку 

структуру для багатьох електрон-атомних процесів і вперше встановити нові 

фізичні закономірності — степеневі залежності перерізів збудження 

енергетичних рівнів від їх головного квантового числа.  

Іонізація основних та метастабільних рівнів атомів. У цьому циклі 

досліджень проведено експерименти з атомами лужних, лужноземельних 

металів, підгрупи алюмінію та інертних газів. Уперше надійно виміряно 

ефективні перерізи іонізації атомів усіх лужних металів, вивчено складну 

структуру перерізів і доведено, що її поява пов’язана з процесом автоіонізації. 

Для атомів інертних газів за допомогою розроблених і створених вакуумних 

монохроматорів уперше проведено дослідження випромінювання у вакуумній 

області спектра та доведено, що це випромінювання зумовлене відривом 

електрона з субвалентних оболонок. Встановлено, що при зіткненнях електронів 

з атомами в метастабільних станах ефективні перерізи збудження та іонізації 

значно перевищують такі перерізи у випадку, коли процес відбувається з 

основного стану атома. 

Збудження молекул атмосферних газів. Процеси взаємодії електронів з 

молекулами атмосферних газів Землі і Венери дуже важливі для космічної 

фізики, яка інтенсивно розвивалася у 60–80-х роках ХХ століття. Вражає 

масштаб уперше проведених науково-дослідних робіт: досліджено функції 

збудження та абсолютні перерізи близько 500 спектральних смуг нейтральних та 

іонізованих молекул азоту, монооксиду вуглецю, кисню. Одним із цікавих 
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результатів цих робіт було спостереження тонкої структури на енергетичних 

залежностях перерізів збудження, а для молекули моноокиду азоту вперше 

досліджено ефективні перерізи спектральних смуг систем, що виникають між 

електронно-коливними рівнями дублетів і квартетів. 

Явища у внутрішніх оболонках при зіткненнях атомів з електронами. В 

експериментах зі збудження замкнутих оболонок атомів лужних та 

лужноземельних металів уперше було спостережено і досліджено явище розпаду 

автоіонізаційних станів. Детальний аналіз структури на функціях збудження 

дозволив встановити механізми виникнення двох- і трьохзарядних іонів, що 

утворюються внаслідок одноелектронного акту взаємодії бомбардуючого 

електрона з субвалентною оболонкою. Також у серії цих експериментів уперше 

спостережено і вивчено характеристичні рентгенівські спектри ізольованих 

атомів лужних та лужноземельних металів. 

Непружні процеси при електрон-іонних зіткненнях. При зіткненнях 

електронів з іонами відбувається ціла низка складних процесів: збудження, 

автоіонізація, рекомбінація. Постановка і проведення таких експериментів є 

одним з найскладніших завдань у фізиці електронних зіткнень, оскільки ці 

дослідження потребують створення відповідних оригінальних установок. 

Установку «Карпати» було спроєктовано і створено у співпраці з Відділенням 

плазми Інституту атомної енергії ім. І.В. Курчатова. У перших експериментах 

визначено ефективні перерізи лазерних ліній He+, Ar+ і Kr+, знайдено 

особливості, які було обґрунтовано кулонівською взаємодією електронів та іонів 

і обмінними процесами. Доведено, що у високотемпературній гелієвій плазмі 

основним джерелом втрат енергії є резонансне випромінювання іона гелію. У 

другій серії робіт об’єктами досліджень були іони лужноземельних металів, які 

відіграють важливу роль у кінетиці астрофізичної плазми. Ці дослідження 

експериментально підтвердили передбачене теорією явище діелектронної 

рекомбінації, яке полягає у захопленні зовнішнього електрона іоном з 

одночасним збудженням одного з електронів цього іона та наступною 

радіаційною стабілізацією.  

 Процеси перезарядки та збудження при зіткненнях повільних іонів з 

атомами. Основною родзинкою цих досліджень було проведення експериментів 

для області повільних іон-атомних зіткнень, оскільки саме ці процеси становлять 

найбільший практичний інтерес для атомної фізики і технічних застосувань. У 

результаті було виявлено основні канали дисипації кінетичної енергії 

бомбардуючих іонів та з’ясовано характер збудження одних і тих самих рівнів 

атомів та іонів залежно від енергії взаємодії. 

Багатофотонна іонізація атомів металів. З появою лазерів стало 

можливим вивчення явищ нелінійної оптики. Це започаткувало новий напрям 

досліджень з атомної фізики — багатофотонну іонізацію, тобто взаємодію 

когерентного лазерного випромінювання з атомами і молекулами. Результати 

таких досліджень актуальні для вирішення проблем термоядерного синтезу, 
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лазерної хімії і є важливими для розроблення теорії багатофотонних процесів. У 

цьому циклі експериментів було вивчено особливості процесів багатофотонної 

іонізації атомів Na, Mg, Ca, Sr, Ba, Yb, Sm під дією лазерного випромінювання. 

Найважливішим досягненням, крім доведення резонансного характеру цих 

процесів, стало відкриття явища утворення іонів з кратністю, більшою за 

одиницю. Це відкриття в подальшому стимулювало інтенсивні дослідження в 

закордонних лабораторіях, у яких було спостережено багатофотонну іонізацію з 

видаленням кількох електронів.  

Атомні процеси при взаємодії електронних, іонних та лазерних пучків з 

поверхнею твердих тіл. Одним з нових напрямів фізичної електроніки було 

вивчення процесів, що відбуваються при взаємодії електронних, іонних і 

лазерних пучків з поверхнею металів та напівпровідників. Уперше виконано 

експерименти з дослідження спектрального складу, кутових, поляризаційних та 

енергетичних характеристик електрон-фотонної емісії масивних зразків і тонких 

плівок, виявлено, що емісії є суцільними з характерним розподілом 

інтенсивності для кожного металу. Встановлено, що основний внесок в іонно-

фотонну емісію роблять атоми, збудження яких відбувається на деякій відстані 

від поверхні в результаті неадіабатичної взаємодії їх валентних електронів з 

поверхнею. У наступній серії експериментів було досліджено взаємодію 

потужного лазерного випромінювання з твердим тілом, що призводило до 

утворення в околі поверхні багатозарядних іонів лазерної плазми. Одним з 

практичних прикладів використання цього явища є синхронне очищення 

поверхні випромінюванням лазера.  

Процеси в активних середовищах лазерів на парах металів і ексимерних 

молекулах та плазмодинамічних лазерів. Відомо, що властивості та кінетика 

активного середовища газових лазерів значною мірою визначаються 

елементарними процесами у плазмі лазера. Це стимулювало розгортання 

досліджень у галузі газової квантової електроніки. У цьому циклі досліджень 

детально вивчено фізичні процеси в активному середовищі лазера на парах міді 

і вісмуту. Показано, що температура газу в плазмі мідного лазера визначається 

не лише потужністю накачки і типом буферного газу, а й неоднорідністю 

енерговнеску в розряд. Уперше отримано генерацію в газорозрядному лазері на 

парах вісмуту, головною особливістю якого є процес дисоціативного збудження 

димерів вісмуту. 

Варто зазначити, що за кожним з наведених напрямів наукових пошуків і 

досліджень стояли численні колективи дослідників, переважно учнів професора 

І.П. Запісочного. Іван Прохорович є автором (співавтором) понад 350 наукових 

публікацій та 12 винаходів. Серед його учнів багато відомих учених, фахівців 

різних галузей, працівників освіти. Його здобутки високо оцінено не лише 

науковою спільнотою, а й державою та громадськістю. Він був членом низки 

проблемних наукових рад союзної та української академій, головою оргкомітетів 

багатьох всесоюзних і міжнародних конференцій. Протягом 10 років він 
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очолював Закарпатське фізичне товариство, був членом Американського 

фізичного товариства. І.П. Запісочний став одним з перших почесних громадян 

Ужгорода, а в 2007 році його ім’ям названо одну з вулиць міста над Ужем. У 

1985 році йому присвоєно звання «Заслужений діяч науки УРСР», у 1994 році 

присуджено премію ім. К.Д. Синельникова НАН України, а в 1995 році разом зі 

своїми учнями він отримав Державну премію України в галузі науки і техніки. 

Розпорядженням Президента України йому тричі було призначено державну 

стипендію як видатному діячеві в галузі науки, освіти і культури. Він був 

нагороджений орденом Слави ІІІ ст., а також численними медалями. 

Іван Прохорович Запісочний пішов від нас у серпні 2001 року після тяжкої 

хвороби. Чи не головним його здобутком за тривалий період роботи в 

Ужгородському університеті, Ужгородському відділенні ІЯД АН УРСР та 

Інституті електронної фізики НАН України є виховання цілої плеяди фізиків-

атомників та створення всесвітньо відомої наукової школи, уславленої 

численними здобутками. Чимало вчених, вихованих Іваном Прохоровичем, нині 

гідно продовжують його справу як у лабораторіях Інституту електронної фізики 

НАН України, Ужгородського національного університету, так і в провідних 

наукових центрах зарубіжжя. Мабуть, це і є найкращим пам’ятником одному з 

фундаторів фізичної науки на Закарпатті. 
 

[1] І.П. Запісочний. Шлях у науку. Спогади (Мистецька лінія, Ужгород, 2002). 

[2] О. Шпеник. Міжнародна конференція «50 років академічної науки на 

Закарпатті» Ужгород, 2021, с.34-40.  

[3] Г.М. Гомонай, А.М. Завілопуло, Вісник НАН України, 5, 77-86 (2022). 
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Ця конференція присвячена вшануванню світлої пам'яті всесвітньо 

відомого вченого, відомого спеціаліста в галузі атомної фізики, фізичної і 

квантової електроніки, педагога, доктора фізико-математичних наук, професора, 

заслуженого діяча науки України, лауреата Державної премії України в галузі 

науки і техніки та премії ім. К.Д. Синельникова НАН України Запісочного Івана 

Прохоровича. 

Народився І.П. Запісочний 12 травня 1922 року в селянській сім’ї у селі 

Митьки Іркліївського району Полтавської (нині - Черкаської) області [1]. На 

початку 1931 року родина переїжджає до Донбасу, де батько працював на заводі, 

а через рік - до Російської Федерації (Північний Кавказ, Тульска область, Курськ, 

Воронеж). Тому навчання Івана Прохоровича пройшло у восьми школах. Тяжкі 

умови життя тридцятих років позначилися на стані здоров'я І.П. Запісочного. З 

цієї обставини його було звільнено від військового обов'язку. В 1941 році він 

закінчив на відмінно середню школу в місті Воронежі. 

З вересня 1943 ріку і до кінця березня 1945 року Іван Прохорович  

перебуває на фронті у складі 111-го гвардійського стрілецького полку. Після 

важкого поранення і тривалого лікування він був демобілізований в серпні 1945 

року, залишившись інвалідом війни. 

У листопаді 1945 року І.П. Запісочний вступає до Воронезького 

університету, який закінчує з відзнакою в 1950 році. Ще студентом під 

керівництвом професора М.А. Левитської відчув потяг до наукової роботи. Свою 

першу наукову працю про магнітний спектрограф для дослідження 

фотоелектронів опублікував у збірнику "Научные работы студентов 

Воронежского госуниверситета". Після закінчення вузу вступає до аспірантури 

кафедри оптики Ленінградського університету. Його науковим керівником стає 

член-кореспондент АН СРСР С.Е. Фріш. В 1953 році Іван Прохорович захищає 

кандидатську дисертацію, і його за направленням зараховують у штат 

Ужгородського державного університету, в якому він працював з 1954 до 1982 

року. Спочатку - старшим викладачем, доцентом, потім завідувачем кафедри 

загальної фізики. А потім - завідувачем заснованих ним кафедр оптики (1957-

1968 рр.) і квантової електроніки (1968-1982 рр.). З квітня 1967 року по жовтень 

1968 року Іван Прохорович - декан фізичного факультету УжДУ.  

mailto:ivanshafr@gmail.com
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У 1967 році І.П. Запісочний захистив у Фізико-технічному інституті АН 

СРСР ім. А.Ф. Іоффе докторську дисертацію "Возбуждение атомов медленными 

электронами". В тому ж році йому було присвоєне вчене звання професора.  

Працюючи на різних посадах в Ужгородському університеті, Іван 

Прохорович Запісочний проявляє виняткові здібності педагога, науковця, 

організатора. Очолюючи навчально-виховний процес на кафедрі оптики, Іван 

Прохорович чудово розумів (на власному досвіді), що підготувати студента, як 

висококласного спеціаліста, неможливо без залучення його до науково-дослідної 

роботи. Реалізуючи цю тезу, він залучає до дослідницької роботи здібних 

студентів та випускників фізичного факультету. До речі, автор цих слів вже з 

другого кусу брав участь у наукових дослідженнях. Поряд з цим, Іван 

Прохорович започаткував традицію – направляти кращих студентів у 

всесвітньовідомі науково-дослідницькі інститути та університети Ленінграда, 

Москви, Новосибірська, Харкова для проходження переддипломної практики та 

виконання дипломних робіт. Там студенти, майбутні дослідники, оволодівали 

новітньою технікою фізичного експерименту та  набували навичок наукової 

роботи. 

І ось вже на кафедрі оптики він організовує науково-дослідну групу, в якій 

були розпочаті масштабні дослідження процесів збудження атомів повільними  

електронами. Результати, отримані за відносно короткий період, були 

представлені на Всесоюзній конференції з фізики електронних і атомних 

зіткнень (Ужгород, 1962) та вразили її учасників. Тоді на конференцію з’їхалося 

понад 200 вчених з усього Радянського Союзу. Цей факт позитивно сприяв появі 

Постанови Ради Міністрів СРСР №337 від 5 квітня 1965 року про відкриття 

першої  в УжДУ Проблемної науково-дослідної лабораторії фізики електронних 

зіткнень (ПНДЛ ФЕЗ). Першим науковим керівником став її ініціатор, професор 

Запісочний, а завідувачем з 1970 року - професор Поп С.С. Підставою для 

відкриття ПНДЛ ФЕЗ була гостра необхідність у проведенні досліджень 

елементарних процесів зіткнень електронів, іонів та фотонів з атомами, іонами, 

молекулами та твердими тілами для розв’язання проблем керованого 

термоядерного синтезу, астрофізичної та лабораторної плазми, екології та 

радіаційної біофізики. 

Заплановані  системні дослідження були неможливими без кардинальної 

зміни експериментальної бази, без конструювання та виготовлення оригінальних 

дослідницьких установок. З наукової школи С.Е.Фріша Іван Прохорович приніс 

техніку та технологію створення скляних вакуумних камер, в яких монтувалися 

джерела електронних пучків  та відповідних атомних, чи молекулярних частинок 

в газових станах. Була створена склодувна майстерня з відповідним штатом 

майстрів високої кваліфікації. На початковому періоді «скляна» техніка і 

технологія працювали чудесно. За короткий час майже всі науковці стали 

«склодувами». 
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Проблеми виникли тоді, коли необхідно було працювати з фізично 

нестабільними та агресивними мішенями в умовах високих температур (до  1200 

°С) та високого чи надвисокого вакууму. Вихід був лише один – перейти на 

метал. Потрібні були спеціальні сорти нержавіючої сталі, молібден, титан, 

тантал, нікель т.д. На перший погляд, така задача є тривіальною, але на ті часи, 

в умовах державного жорсткого розподілу ресурсів і засобів, вона здавалася 

нереальною в реалізації. І тут природний розум організатора І.П. Запісочного, 

його креативність зробили чудо. За відносно короткий час були знайдені шляхи, 

і необхідні метали були придбані.  

Ще важчим завданням було створення парку металообробних верстатів: 

токарних, фрезерувальних, свердлильних, зварювальних і т.п. Розподіл таких 

засобів обробки металів вівся на рівні Держплану і відповідних міністерств. І це 

завдання, повільно, з великими зусиллями і втратою часу, було розв’язане. Іван 

Прохорович (як направляючий центр), викладачі кафедри, співробітники ПНДЛ 

ФЕЗ, поряд з основною роботою, творчо оволоділи мистецтвом постачальників. 

Поступово були придбані чотири  токарні верстати, два фрезерні та два 

свердлильні, а також зварювальні апарати, засоби точної механіки, тощо.  

А основне  ̶  були знайдені і навчені висококласні майстри, які виконували 

філігранні роботи на цих верстатах. А науковці, поряд з генеруванням  ідей, 

розробкою нових дослідницьких методів, створенням відповідних методик, за 

фантастично короткий час оволоділи мистецтвом конструювання 

експериментальних установок! 

Таким чином, під керівництвом І.П. Запісочного на кафедрі і в Проблемній 

лабораторії була створена експериментальна база на рівні світових досягнень. 

Зокрема, її високий та оригінальний рівень був підтверджений Дипломом 

Пошани за експонат діючої експериментальної установки з пучками електронів 

та атомів, що перетинаються, який було представлено на Виставку досягнень 

народного господарства (ВДНГ) Радянського Союзу в 1972 році. 

Завдяки створеній експериментальній базі під науковим керівництвом  

І.П.Запісочного були здійснені проривні (фундаментальні) дослідження у таких 

напрямах сучасної фізики: атомна фізика, фізична та квантова електроніка. 

Перелік успішно виконаних досліджень лаконічно можна представити 

таким чином: 

1. Збудження та іонізація пучками електронів зовнішніх електронних 

оболонок атомів; 

2. Виявлення тонкої структури функцій збудження та резонансних явищ; 

3. Збудження електронами молекул атмосферних газів; 

4. Процеси у внутрішніх електронних оболонках атомів під дією 

електронного удару; 

5. Непружні процеси при зіткненнях електронів з іонами; 

6. Процеси перезарядки та збудження в зіткненнях атомів та іонів малих 

енергій; 
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7. Атомні процеси при взаємодії електронних, іонних та лазерних пучків з 

поверхнями твердих тіл; 

8. Процеси в активних середовищах лазерів на парах металів і ексимерних 

молекул та у плазмодинамічних лазерах; 

9. Багатофотонна іонізація атомів. 

Іван Прохорович володів даром наукового провидця. Яскраво це 

ілюструється його роллю у встановленні нового наукового напрямку – 

непружних взаємодій електронів із біомолекулами. Він з інтересом сприйняв ідеї 

про експериментальні дослідження електрон-біомолекулярних взаємодій і 

стимулював їх проведення. Результатом цього стали оригінальні комплексні 

дослідження процесів збудження та утворення позитивних і негативних іонів 

молекул основ нуклеїнових кислот – цитозину, тиміну, урацилу, аденіну, гуаніну 

під дією повільних електронів з використанням оригінальної методики 

визначення перерізів утворення позитивних та негативних іонів.  

Професор Запісочний створив відому в світі наукову школу з атомної 

фізики і квантової електроніки, наукові результати якої здобули  міжнародне 

визнання. Він створив умови для творчого зростання чисельного загону молодих 

спеціалістів. Під його керівництвом було захищено 43 кандидатські дисертації, 

він був науковим консультантом 13 докторів фізико-математичних наук. 

Наполеглива і творча праця І.П. Запісочного принесла знаменну подію. 

Завдяки його науково-організаційній роботі в Ужгороді було створено 

Ужгородське відділення Інституту ядерних досліджень АН України.  2 липня 

1981 року Президія АН України призначає Івана Прохоровича заступником 

директора Інституту ядерних досліджень і керівником Ужгородського 

відділення. На його базі у 1992 році було створено Інститут електронної фізики 

НАН України, який історично став  першим академічним науково-дослідним  

центром науки на Закарпатті.  

Наша країна достойно оцінила наукову діяльність Івана Прохоровича 

Запісочного. За цикл робіт "Елементарні процеси та резонансні явища в 

зіткненнях електронів, атомів та іонів" І.П.Запісочний та його учні  

І.С.Алексахін, А.М.Завілопуло, А.Й.Імре, В.І.Лендьел, О.П.Сабад, Л.Л.Шимон, 

О.Б.Шпеник стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки 

за 1995 рік. Професор Запісочний був державним стипендіатом Президента 

України. Також І.П. Запісочний, В.А. Кельман та Ю.О.Шпеник є лауреатами 

премії ім. К.Д.Синельникова НАН України за 1994 рік.  

Благотворний науковий і педагогічний вплив непересічної постаті 

І.П.Запісочного відчувається і сьогодні, і ми, його вдячні учні, пишаємося своїм 

учителем та належністю до його школи. 

 

[1] І.П. Запісочний. Шлях у науку. Спогади (Мистецька лінія, Ужгород, 2002).  
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ДВНЗ Ужгородський національний університет, Ужгород 

e-mail: llshimon34@gmail.com 

 

Іван Прохорович Запісочний поправу належить до видатних фізиків 

України минулого століття, знаний організатор наукових досліджень, засновник 

освітньо-наукових підрозділів, лабораторій і навіть окремого науково-

дослідного інституту. Підготував цілу плеяду висококваліфікованих 

спеціалістів, кандидатів та докторів наук.  

  
 

Вчитель вітає учня  

(на урочистому зібранні з нагоди 50-ти річчя фізичного факультету, 2000 р.) 

 

Мої спогади про Івана Прохоровича можна розділити у хронологічному 

порядку на три етапи. Перший стосується студентських років на старших курсах 

(1954-1957 роки), коли за ініціативи молодого доцента Івана Запісочного між 
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нами відбувалися тривалі бесіди про роль досягнень фізики. Цей короткий у часі 

інтервал став мабуть вирішальним у моїй майбутній долі педагога та вченого.  

Другий етап тривалістю в чверть століття (1957-1982 роки) сумлінної праці 

став формуванням моєї особистості. В 1966  році захистив кандидатську 

дисертацію, підготував до захисту в 1985 році докторську. У ці роки відбулися у 

світі гучні наукові зрушення: був розпочатий потужний науковий напрям 

«квантова електроніка», інтенсивні дослідження космосу, відбувся перехід від 

лампової до твердотільної радіотехніки тощо. Іван Прохорович, як новатор, тут 

же заснував кафедру квантової електроніки, на якій була відкрита спеціальність 

«радіотехніка». Дедалі зростали обсяги госпдоговірних тем з великими 

бюджетами в сотні тисяч карбованців. З 1965 року на кафедрі була відкрита 

Проблемна науково-дослідна лабораторія фізичної електроніки (ПНДЛ ФЕ). 

Число штатних працівників в окремі роки досягал на кафедрі та ПНДЛ ФЕ до 

120 осіб. Коли Іван Прохорович зайнявся створенням академічної науки на 

Закарпатті, під час багаточисельних відряджень я виконував його функціональні 

обов’язки. Таким чином набирався досвіду керувати великим колективом.  

Третій етап упродовж 26 років (1982-2008 роки) проходив з використанням 

набутого мною досвіду та дотримання стилю роботи Івана Прохоровича. На жаль 

чисельний склад колективу став різко зменшуватися: в утворений Інститут 

електронної фізики перевелися чимало співробітників з ПНДЛ ФЕ. З розпадом 

СРСР зупинилися госпдоговірні замовлення. Виникла загроза масового 

звільнення працівників госпдоговірного сектору. Проявивши ініціативу та 

настирливість, нам вдалося отримати деякі кошти і частково врятувати 

положення. Так, колишні госпдоговірники Іван Опачко, Василь Суран, 

Олександри Малінін, Шуаібов стали керівниками держбюджетних тем. 

Незабаром вони захистили докторські дисертації. На зламі тисячоліть 1999/2000 

керований мною колектив складав біля 50 працівників. Якісний склад визначали 

7 докторів наук (4 професори) та більше 20 кандидатів наук (13 доцентів). Такому 

колективу під силу було вирішувати будь-які питання в межах фізичного 

факультету УжДУ. В передсмертній автобіографічній книзі Іван Прохорович 

високо оцінив мою персональну діяльність. Коли я вийшов на пенсію (2008 рік) 

кафедрою квантової електроніки та ПНДЛ ФЕ успішно керує рекомендований 

мною професор Іван Іванович Шафраньош. 

 

Отож, не заростає борозна, яку проклав на ниві фізичної електроніки, в 

тому числі квантової електроніки, професор Іван Прохорович Запісочний. 
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ПЛАЗМОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ ОПТИЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН  
 

В.Я. Черняк, В.В. Юхименко, Д.Д. Третьяков,  

К.В. Юхименко, Є.А. Оберемок, І.І. Федірчик 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 

e-mail: chernyak_v@ukr.net, yvitaliy@ukr.net  

 

Протягом всієї п'ятдесятирічної історії інтенсивного розвитку плазмохімії  

одним з основних напрямків її досліджень був синтез як органічних, так і 

неорганічних речовин. Саме активований плазмою синтез дав можливість 

отримати нові невідомі звичайній хімії наноматеріали такі, як фулерени і 

нанотрубки. Але так як і в звичайній хімії залишається невирішеною проблема 

“індукованого хірального синтезу”  ̶  хірального синтезу з нехіральних речовин. 

Хіральними (або дзеркально антиподними) називаються об'єкти, що не 

володіють центром і площиною інверсії. Якщо такий об'єкт відобразити в 

дзеркалі, то вийде об'єкт, несумісний у просторі з вихідним, як ліва і права рука. 

До хіральних об'єктів, зокрема, належать молекули, що містять так званий 

асиметричний атом вуглецю, ̶  амінокислоти, цукри і т.д. Перспективними для 

проведення хірального синтезу можуть бути малодосліджені динамічні 

плазмохімічні системи. Характерною особливістю подібних систем є можливість 

задавати визначені напрямки руху частинкам реагентів як за рахунок 

газодинаміки, так і електричного поля. Саме дослідженню можливості оптичної 

активності органічного синтезу в плазмово-рідинній системі з обертовим 

ковзним розрядом зануреним у рідину присвячена дана робота. 

 

1.1. Механізм синтезу дзеркально симетричних ізомерів у 

динамічних реагуючих плазмово-рідиних системах з 

порушеною рацематністю з нехіральних реагентів. 

 

Побудова якісного механізму особливості синтезу дзеркальних ізомерів 

проведена як з врахуванням існуючої парадигми сучасної органічної хімії: 

„Індукований хіральний синтез з нехіральних речовин – НЕМОЖЛИВИЙ” [1], 

так і того, що жива природа побудована з використанням тільки хіральних 

речовин (амінокислоти в білках – ліві ізомери, сахари – праві ізомери і т.п). При 

цьому положення, які враховуються: 

1. Властивості дзеркальної симетрії:  

 неможливість суміщення предмета і зображення;  

 протилежність напрямків руху предмета і зображення (в хімії не 

розглядались).  

2. Властивості дзеркальних ізомерів: 

 ідентичність елементного складу; 
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 володіють ідентичними фізичними властивостями: однаковою 

внутрішньою енергією, розчинністю, температурою кипіння і т.д;  

 їх єдиною фізичною відмінністю є те, що вони мають оптичну 

активність, а саме обертають площину поляризації світла, що 

проходить через них, в протилежних напрямках. 

Саме тому одним з пояснень не виявленої індукованої хіральності при 

синтезі як у звичайній хімії, так і плазмохімії з класичними розрядами може бути 

рівноймовірність напрямків руху реагентів при хімічному синтезі, оскільки для 

хімічних систем характерні квазірівноважні умови перебігу хімічних 

перетворень. 

В припущенні, що при відсутності  рівноймовірності в напрямку обертання 

одного нецентрально симетричного реагента і виділеного напрямку іншого 

регента в асоціативному процесі утворення дзеркального ізомеру часи взаємодії 

реагентів для правих і лівих ізомерів суттєво можуть бути різними. Це за відомим 

у фізиці елементарних процесів правилом Томсона означає суттєву різницю в 

ймовірностях утворення кожного з ізомерів.  

Саме тому, можна  вважати, що перспективними для проведення синтезу 

дзеркальних ізомерів з нехіральних речовин з порушенням рацематності (50/50) 

можуть бути мало досліджені динамічні хімічні і плазмохімічні системи з 

обертовими потоками.  

В газодинамічних реагуючих системах, в яких суттєвим є перенесення мас 

у виділеному  напрямку зі швидкостями, співрозмірними  швидкості 

звуку,  рівноймовірність напрямків руху частинок речовини відсутня. Доказом 

останнього є те, що стрибки ущільнення в надзвукових затоплених струменях 

нерівноважної  плазми супроводжуються стрибком (підвищенням) температури 

іонів та зменшенням температури електронів. В цьому випадку у іонів, на відміну 

від електронів, швидкість руху в напрямку потоку значно перевищує теплову 

(хаотичну) швидкість [2, 3]. 

Принциповою особливістю просторової структури молекули з центром 

хіральності є наявність в молекулі центра хіральності (хірального центра), яким, 

як правило, є асиметричний атом вуглецю, який має 4 різних замінника. 

Хіральними центрами можуть бути також атоми Si, P, S, рідше -N. Іншими 

словами [4]: атом, що утримує набір різних лігандів у просторовому 

розташуванні, яке неможливо накласти на його дзеркальне відображення.  

Водночас, це означає, що при асоціації подібної молекулярної структури з 

іншою частинкою потенційна енергія системи залежить не тільки від відстані, 

але і від просторової орієнтації.  

Як відомо [5], у процесі асоціації утворюються багаті енергією продукти, 

які, якщо їх не ізолювати, неминуче розпадуться. Можливим механізмом 

стабілізації цих  сполук  є сполуки з хімічно інертними частинками, внаслідок 

чого багата енергетична частинка може втратити достатню кількість енергії. 

Якщо повна енергія продукту велика і є ступені свободи, через які енергія може 
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перерозподілятись, час життя продукту зростає і зіткнення, необхідні для його 

стабілізації, можуть бути достатньо рідкими. Навпаки, якщо ці умови не 

виконуються, швидкість хімічного процесу може лімітуватись процесами 

стабілізації при зіткненнях. У такому випадку можна говорити, що швидкість 

процесу зменшує швидкість передачі енергії.  

Якщо далі використовувати аналогію із теорії Томсона з захватом іона 

атомом X+ + 2X → X2
+ + X [5], згідно якої процес захвату визначається рівністю 

потенційної енергії асоціату тепловій енергії реагенту, то відстань, на якій 

виконується ця рівність, носить назву критичного радіусу  ̶  b. Відповідно частота 

утворення зв’язаного стану асоціату є добутком частоти проникнення 

частинок  у критичну область Nvπb2 на ймовірність стабілізаційного процесу 

(зіткнення асоціату з інертною частинкою)  ̶  P; v – відносна швидкість зіткнення 

частинок; πb2  = σ – переріз зіткнення. P може бути оцінена як відношення об’єму 

критичної області – πb3 до середнього об’єму, в якому є одна інертна частинка, ̶  

N-1. Відповідно P ≈ bNσ [5]. 

Аналогічний вираз для  P можна отримати виходячи з інших міркувань, 

оскільки  

P  ≈ bNσ = bNσ v/ v = (vNσ)( b/v ) = ν τ = τ/T,  

де  ν = vNσ – частота зіткнень третьої частинки, τ = b/v  ̶  характерний час життя 

асоціату, багатого енергією за відсутності стабілізаційного процесу (час 

знаходження реагентів в асоціаті на  відстанні ≤ b). 
 

1.2 Особливості синтезу оптично активних ізомерів у плазмово-

рідинній системі з обертовим ковзним розрядом. 
 

Обмежимось розглядом особливостей синтезу, який відбувається як 

процес асоціації частинок простої молекулярної структури Ro, які постачаються 

з приосьової (плазмової) зони реактора на периферію (червона зона на рис. 1), з 

молекулами складної несиметричної структури R1-R2 на границі плазма 

(газ)/рідина (біла зона рис. 1). Для перших частинок характерним є  напрямок 

переносу вздовж радіуса. Для других з врахуванням складної молекулярної 

структури  (більшої маси, меншої рухливості) обмежимось тільки врахуванням 

їх обертання у виділеному напрямку. Крім того, виходячи з короткодії 

міжмолекулярної взаємодії і принципової несиметрії других частинок ми 

повинні враховувати і просторову несиметрію при взаємодії (асоціації) – 

залежність поляризаційної взаємодії Ro  з  R1-R2 не тільки від відстані між ними, 

а і від просторової орієнтації R1-R2, а, відповідно, і критичний радіус утворення 

асоціату (b) і його час життя за відсутності стабілізаційного процесу (τ).  

З врахуванням розглянутих особливостей процесу синтезу дзеркально-

симетричних ізомерів на рис. 2 наведені можливі варіанти процесу їх асоціації в 

припущенні, що поляризаційна взаємодія Ro  з  R1-R2  максимальна при підльоті 

Ro зі сторони R1, а мінімальна  ̶  при підльоті Ro з сторони R2. 
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Рис. 1. Схема поперечного перерізу ПРС  в зоні розмежування плазма – рідина 

 

 
 

Рис. 2. Можливі варіанти процесу асоціації в припущенні, що поляризаційна 

взаємодія Ro  з  R1-R2 максимальна при підльоті Ro зі сторони R1, а мінімальна 

при підльоті Ro з сторони R2. Червоним виділено випадки найдовшого часу життя 

асоціату без стабілізаційного процесу і відповідно максимальної ймовірності 

утворення хірального ізомера. При обертанні газового потоку за – a та проти 

годинникової стрілки – b 
 

1.3 Експериментальна система та результати досліджень. 
 

У зв’язку з сучасними потребами розробки плазмових технологій стійкого 

розвитку проведено дослідження  активації плазмою синтезу у плазмово-

рідинній системі з обертальним ковзним розрядом в потоці CO2 зануреним в 

водяний розчин етилового спирту, аміаку за умови термостабілізації рідини при 

300 К. Генератор плазми складається з центрального електрода (анод), верхнього 

фланця (катод), діелектричної камери, з отворами для тангенціальної подачі 

робочого газу. Між катодом та анодом горить обертовий ковзний розряд. На 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 42 

катоді розміщена кварцова труба, в яку заливається рідина, що досліджується. 

Полярність електродів у системі можна було змінювати. Суміш спирту (С2Н5ОН 

96%) та аміаку (NH4OH 25%) використовувалась як досліджувана рідина. Газ 

подавався тангенційно до осі системи. СО2 використовувався  як робочий газ. 

Напрям подачі СО2 змінювався: в одному випадку подача газу відбувалась проти 

годинникової стрілки, а в іншому випадку  ̶ за годинниковою стрілкою. Рідина 

термостабілізувалась за рахунок неперервної прокачки крізь замкнену 

охолоджувальну систему [6].  

Експериментально досліджувались з використанням поляриметричного 

аналізу оптична активність як вихідних реагентів, так і продуктів на виході після 

активації. Поляриметричні дослідження оптичної активності розчину етилового 

спирту з аміачною водою показали, що: в режимах роботи системи за активації 

CO2 плазмою обертового ковзного розряду ефект зміни кута площини 

поляризації складає від 20 до 10800 кутових секунд і залежить від напрямку 

обертання газового потоку; в режимах роботи системи за наявності плазмової 

активації CO2 найбільше відхилення кута площини поляризації відбувається при 

подачі плазмотвірного газу проти годинникової стрілки. Впродовж тривалого 

часу після плазмової активації рідка фаза і висушений осад  оптично активні і 

зберігають оптичну активність в часі. 
 

Висновки 
 

У результаті проведених досліджень показано, що: впродовж тривалого 

часу після плазмової активації рідка фаза і висушений осад  оптично активні і 

зберігають оптичну активність в часі; виявлено, що напрям обертання потоку 

CO2 в розряді суттєво впливає на оптичну активність осаду – зміна напрямку 

обертання потоку на протилежний за умови постійності електрофізичних 

параметрів розряду змінює знак кута обертання площини поляризації світла. 

 
[1] A.P. Johnson, H.J. Cleaves, J.P. Dworkin, D.P. Glavin, A. Lazcano, J.L.  

Bada,  Science,  322,  5900 (2008). 

[2] Yu.I. Chutov, V.Y. Chernyak, Y.A. Chaban, G.A. Annenkov, S.G. Dulienko, 

Ukrainian Physical Journal, 38, 1 (1993). 

[3] G.P. Moss, Pure 19 Appl. Chem., 68, 12 (1996). 

[4] I.A. Semiokhin, B.V. Strakhov, A.I. Osipov, M.: Izd-vo MGU, 351 (1995). 

[5] B.M. Smirnov, M .: Atomizdat, (1968). 

[6] V. Y. Chernyak, V. V. Iukhymenko, K. V. Iukhymenko, Y. A. Oberemok,  

D. D. Tretiakov, I. I. Fedirchyk, IEEE Trans. Plasma Sci., 49, 3 (2021). 
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ВПЛИВ ВАКАНСІЙНОГО ПЕРЕСИЧЕННЯ  

НА ФАЗОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ НАНОЧАСТИНОК Fe  

ПРИ РАДІАЦІЙНОМУ ОПРОМІНЕННІ 
 

Ю.С. Білогородський, А. С. Шірінян 
 

“Laboratory of composite materials for nuclear-hydrogen energy” 

Institute of Applied Physics of National Academy of Sciences of Ukraine, Sumy 

e-mail: urabelogorodsky@ukr.net, aramshirinyan@ukr.net 

 

Радіаційна стійкість високодисперсних композиційних матеріалів (ВДКМ) 

є предметом інтенсивного дослідження [1,2], але теоретичний опис фазової 

стабільності ВДКМ досі залишається неповним. Вплив іонізуючого опромінення 

на тверде тіло полягає у появі точкових дефектів (шляхом викидання атомів з 

кристалічної гратки). Це призводить до змін структури та властивостей 

опроміненого ВДКМ і може індукувати поліморфне та інші фазові перетворення. 

Зміну основного кристалічного стану при опроміненні показано у 

експериментальних працях [3] та  модельних розрахунках [4]. 

Одним зі способів придушення накопичення точкових дефектів у 

опромінених матеріалах є нівелювання вільно мігруючих точкових дефектів на 

поверхні, наприклад, на межі зерна, міжфазних інтерфейсах. Зменшення 

дисперсності ВДКМ (розміру частинок у матеріалі до нанометрового масштабу) 

суттєво збільшує частку поверхні (кількість стоків дефектів), тому радіаційна 

стійкість такого ВДКМ може бути покращена. 

Метою наукового пошуку є дослідження впливу дисперсності композитів 

і вакансійного пересичення на фазову стабільність наночастинок в інертному 

середовищі при радіаційному опроміненні. 

Модельні наближення. Ансамбль сферичних частинок заліза в інертному 

середовищі вибрано як модельний ВДКМ (рис.1). Ми аналізуємо зміни фази 

ОЦК α-FE  ГЦК -FE в околі температури перетворення залежно від ступеню 

вакансійного пересичення, розміру частинок, температури та інших параметрів. 

Параметри опромінення взяті приблизно 4 MeV з флюенсом від 1×1015 to 

2×1016 ions/cm2, концентрація вакансій залежить від розміру частинок і 

змінюється в діапазоні 0.1–15%.  

Результати. Нами запропоновано термодинамічний підхід, заснований на 

розрахунку вільної енергії Гіббса наночастинки Fe для різних фазових станів з 

врахуванням дефектів вакансійного типу. Показано, що конкуренція між 

енергією накопичених вакансій у частинці, об’ємною енергією фазового 

перетворення та поверхневою енергією частинки відповідає за специфічну 

поведінку опроміненого нанокристалічного Fe. 
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Рис. 1. Схематичне уявлення структурного перетворення -Fe-Fe в 

нанопорошку. 
 

Фазовий перехід α-Fe-Fe. При температурах до 850K для малих α-Fe 

частинок з діаметром приблизно до 2nm перетворення може відбуватися. При 

цьому поверхнева енергія є домінуючою складової загальної енергії і 

перетворення може відбуватися без значного опромінення. 

Для частинок α-Fe з розмірами від 3 до 9 nm (до 850K) можлива зона 

існування стійкості до перетворення при іонізуючому опроміненні.  

Для наночастинок α-Fe з діаметром більше 3nm і температур вище 850K 

опромінення викликає фазовий перехід. Внесок енергії від вакансійних дефектів 

домінує у сумарній енергії частинки і тому у наноматеріалах з великим розміром 

зерен (частинок) не можна очікувати значно підвищеної радіаційної стійкості 

відносно об’ємного зразка. 

Фазовий перехід -Feα-Fe. Початкові -Fe частинки є стабільними з 

діаметрами до 5nm (при температурах 1200  ̶ 1665K), при цьому перетворення  -

Fe частинки лише за рахунок поверхневих ефектів неможливе, тобто частинка 

може зазнати фазового переходу при цих температурах лише під опроміненням.  

Для -Fe частинок розміром більше 5 nm при тих же температурах 

перетворення при радіаційному опроміненні термодинамічно можливе (енергія 

вакансійних дефектів переважає в загальній енергії), однак енергетичний бар’єр 

для утворення нової α-Fe фази більше 50 кТ. 

 

Роботу виконано в рамках НДР і напряму досліджень лабораторії 

композитних матеріалів атомно-водневої енергетики ІПФ НАНУ. 
 

[1]  T.D. Shen, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 266 (2008). 

[2] J. Hohl, P. Kumar, M. Misra, P. Menezes and L. T. Mushongera, Mater Sci 

56 (2021). 

[3] И.М. Неклюдов, Т.П. Черняева  Радиационная аморфизация материалов. Обзор 

(Харьков, XФГИ, I993). 

[4]  E. Levo, F. Granberg, D. Utt, K. Albe, K. Nordlund, F. Djurabekova, Journal of 

Materials Research 34, (2019).  
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DIRECT PROBE OF THE SPIN TEXTURE IN MOLECULAR 

ORBITALS: SPIN RESOLVED PHOTOEMISSION TOMOGRAPHY 

 

I. Cojocariu, M. Jugovac, G. Zamborlini, C. M. Schneider, V. Feyer 
 

Peter Grünberg Institute (PGI-6), Forschungszentrum  

Jülich GmbH, Jülich, Germany 

e-mail”v.feyer@fz-juelich.de 

 

So far, the magnetic properties of the adsorbed metal-organic complexes are 

studied with laterally integrated techniques, such as x-ray magnetic circular dichroism 

(XMCD) and spin-polarized photoelectron spectroscopy (SP-ARPES) [1-2]. 

Importantly, these methods do not directly probe the spin texture in the molecular 

orbitals, still demanding 

theoretical calculations are 

required to get spin texture 

information on the individual 

molecular orbitals. 

Recently, it has been shown 

that using the photoemission 

tomography (PT) approach the 

phase of the respective wave 

function, which is a key parameter 

for the knowledge of the full 

orbital information, can be 

derived from the momentum 

patterns using the circular 

dichroism angular distribution of 

photoelectrons or an iterative procedure providing experimental access to the full 

quantum mechanical wave function [3-4]. Beyond the phase retrieval, the next 

milestone in fully exploiting the potential of PT is mapping the spin texture of the 

molecular orbitals of magnetic molecules. However, putting this into practice is 

challenging and requires data acquisition with high transmission instruments, high 

brilliant light sources and, most importantly, high efficient spin detection. The 

photoelectron microscope at NanoESCA fully fulfill these requirements. This 

instrument equipped with high efficiency spin detector in the k-PEEM operation mode 

can acquire a 2-dimensional momentum maps, with spin resolution, at a given binding 

energy within a single acquisition (see Figure 1). 
 

[1] N. Ballav, et al., J. Phys. Chem. Lett. 4, 2303 (2013). 

[2] S. Lach, et al., Advanced Functional Materials 22, 989 (2012). 

[3] M. Wießner et al., Nature Communications 5, (2014). 

[4] D. Lüftner, et al., Proc. Natl. Aca. Sci. 111, 605 (2014).  
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ІМПУЛЬСНІ ЛАЗЕРНІ ТЕХНІКИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ 

НАНОВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

І.С. Вірт1,2   
 

1Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, 

Дрогобич, Україна 
2 Жешувський університет, Жешув, Польща  

e-mail: isvirt@email.ua  

 

З моменту відкриття фулеренів і вуглецевих нанотрубок було багато 

цікавих наукових і технологічних розробок у галузі нановуглецевих матеріалів 

[1]. Одностінні вуглецеві нанотрубки (SWNT) – це двовимірна графічна 

наноструктура з багатьма потенційними застосуваннями [2]. У даній роботі 

проведено вирощуваня та дослідження властивостей тонких плівок SWNT 

методом імпульсного лазерного осадження (PLD).  
 

Методика експерименту 
 

Розроблена нами експериментальна установка PLD,  яка використовується 

для осадження плівок нанокарбону, була описана раніше  [3]. Використано лазер 

KGd(WO4)2  з наступними характеристиками випромінювання:  = 1067 нм, 

тривалість імпульсу t = 20 нс, густина енергії  пучка 6–8 Дж/см2, частота 

повторення 1̶ 0,3 Гц. У технологічному модулі використано Q-switch  для 

опромінення у режимі модульованої добротності. Абляцію полікристалічних 

мішеней проводили у кварцевій  камері, граничний тиск у камері осадження 10−6 

Па. Лазерною абляцією були отримані тонкі плівки з вуглецевих нанотрубок 

(SWNT) шляхом лазерного випаровування мішеней спресованого нанокарбону 

(nanotubes). Використовували підкладки кремнію (111)-Si, скляні та діелектричні 

підкладки Al2O3. Температура осадження (температура підкладок) ~200oC.    

Отримано вуглецеві наноструктуровані тонкі плівки, зокрема, на скляних 

підкладках площею 1x1см2. Плівки характеризувались темно-коричневим 

кольором. За таких умов тонкі плівки демонстрували нанокристалічність,  

високу щільність та високе значення мікротвердості. Кристалічну структуру всіх 

плівок SWNT до і після термічної обробки (відпал при температурі 400оС 

протягом 10 хв) визначали  за допомогою рентгенофазового аналізу. 

Дослідження мікроструктури за допомогою дифракції рентгенівських променів і 

ТЕМ показали, що синтезовані нанотрубки були досить однорідними за 

діаметром і утворювали пучки розмірами 5–20 нм. Усі дифрактограми показують 
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чіткі піки на кутах ковзання 2θ, зокрема найбільш інтенсивні піки спостережено 

при 42° і 94°. Так пік при куті 28° відповідає піку  орієнтуючої підкладки кремнію 

(Si). Пік при куті 2θ біля 42° можна віднести до нановуглецю площини (100). 

Його повна ширина на половині максимуму (FWHM) досить широка (більше 2°) 

і типова для нанографітного вуглецю. По цьому піку було розраховано 

відповідний середній розмір зерна та міжплощинні відстані. 

Зображення просвічуючої електронної мікроскопії були отримані для 

свіжовирощених та відпалених зразків. На зображеннях ТЕМ (рис. 1г) в 

агрегатах SWNT чітко спостерігаються  домени нанографіту, тоді як відстань між 

шарами нанотрубок може оцінюватися приблизно в 0,5 нм. Бічний розмір 

упорядкованих областей має величини 10 нм. Спостерігається також 

агломерація вуглецевих наносфер (NSС), розміри яких змінюються зі змінами 

температури підкладок. Спостерігали агломерати середнім розміром ~ 40 нм.   

   

Рис. 1. Плівки SWNT, отримані на різних підкладках: а) кремнію;  

б,в) полімеру; г) зображення ТЕМ поверхні плівки SWNT на кремнії.   

 

Результати та обговорення  
 

 Більшість фізичних властивостей нановуглецевих матеріалів 

визначаються в основному електронною структурою та коливальною динамікою 

кристалічної гратки. Це електрофізичні характеристики, зокрема залежності 

електричного опору, термоелектричні характеристки (дані параметри для 

досліджувальних плівок в залежності від температури, представлено на рис. 2), 

спектри оптичного поглинання (рис.  3),  а також спектри раманівського 

розсіяння (SRS). 
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Рис. 2. Температурні залежності 

електричного опору для двох плівок 

SWNT: 1 та 2 (на вставці: коефіцієнт 

Зеєбека для плівки 1) 

Рис. 3. Спектри пропускання та 

поглинання плівки SWNT (на 

вставці: спектр поглинання в 

залежності від енергії фотона) 
 

Оптичні спектри були отримані за допомогою спектрофотометра 

CARY 5000. Для діапазону UV-VIS-NIR (200–3300 нм) були визначені спектри 

повного відбиття (як дзеркального, так і дифузійного) і пропускання. Для 

розрахунку спектра поглинання використовували експериментальні значення 

коефіцієнта пропускання (рис. 3). Отримані дані пропускання пов’язували  з 

коефіцієнтом поглинання α за допомогою виразу: 

𝑇 =
(1−𝑅)2 (1+(

𝑘

𝑛
)2)∙exp (−𝛼𝑑)

1−𝑅2 ∙exp (−𝛼𝑑)
,                                       (1) 

 

де n – показник заломлення, κ – коефіцієнт екстинкції, T – коефіцієнт 

пропускання, R – коефіцієнт відбиття, d – товщина зразка.  

Спектри поглинання плівок SWNT у видимій та ближній ІЧ-областях 

містять характерні смуги, обумовлені металевими та напівпровідниковими 

включеннями. Оцінено також коефіцієнти пропускання та поглинання з 

реальною густиною нанонаповнювача вуглецевого матеріалу, при цьому 

використано закон Бера-Ламберта T%  exp(−αd) з врахуванні масової частки 

вуглецевого нанонаповнювача. Виміряні оптичні характеристики дають 

можливість зробити два висновки: по-перше, основним механізмом, що 

відповідає за блокування світла в досліджуваному діапазоні, є поглинання, а по-

друге, лише невелика частка нанокарбону в матеріалі необхідна для повного 

визначення його оптичних властивостей [4]. Ці відмінності припускають різні 

механізми поглинання і, як наслідок, помітне співвідношення між вмістом 
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нанокарбону та коефіцієнтом пропускання, залежно від довжини хвилі 

падаючого випромінювання. 

У спектрах раманівського розсіяння (SRS) тонких плівок SWNT у діапазоні 

200÷500см–1 в основному спостерігаються радіальні моди коливань (RBM) 

одностінних вуглецевих нанотрубок. Тому конкретні хіральні властивості 

нанотрубок можна ідентифікувати з піків спектра SRS у цьому діапазоні 

хвильових чисел [5]. Частота мод RBM обернено пов’язана з величиною  

діаметра нанотрубок (dc): 

𝜔𝑟(𝑐𝑚
−1) =

𝐴

𝑑𝑐(𝑛𝑚)
+ 𝐵  ,                                                   (2) 

де A і B – параметри, пов’язані з середовищем нанотрубок. У випадку 

ізольованих SWNT це співвідношення має вигляд: ωr= 225/dc. Неізольовані 

SWNT піддаються міжтрубним взаємодіям, які підвищують частоту RBM. 

Виявлено лінії  G і D для тангенціальні моди, яка відповідає розтягуванню зв'язка 

-C–C-.  Вважається, що G- і D-смуги обумовлені вуглецевим зв'язком sp2 і sp3 

відповідно. Використовуючи емпіричне співвідношення між частотою піку моди 

RBM і розміром SWNT, RBM = 224 (см−1)/dSWNT (нм)  10 cm−1, оцінено діаметри 

SWNT.  

 
[1] S. Gupta and A. Saxena J. Raman Spectrosc. 40, 1127 (2009).    

[2] V.N. Popov Materials Science and Engineering- R. 43, 61 (2004).  

[3] P. Potera, I. Virt, G. Wisz, J. Cebulski. Mater. Sci. Pol. 35, 878 (2017). 

[4] D. Bhatnagar, S. Singh, S. Yadav, ets   Mater. Res. Express. 4, 015101 (2017). 

[5] Z. El-Moussawi, A. Nourdine, H. Medlej, ets 153, 337 (2019).    
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ФЕРОЇКИ В НАНОІНЖЕНЕРІЇ 
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Науково-дослідний інститут фізики і хімії твердого тіла УжНУ, Ужгород 

e-mail: alexander.molnar@uzhnu.edu.ua  

 

Для подальшого збереження темпів розвитку сучасної електроніки, згідно 

з законом Мура [1], необхідно виходити за межі класичної напівпровідникової 

схемотехніки з поступовим переходом до функціональних елементів, які 

передбачають використання різних фізичних явищ для збільшення швидкодії та 

більш щільної концентрації компонент. Це стосується як  розмірів, які зараз 

знаходяться в області 10-9 ̶ 10-10 м, так і часу переключення (10-9  ̶ 10-10 с) окремих 

елементів. Серед матеріалів, на основі яких можуть бути створені активні 

елементи пристроїв функціональної електроніки найбільш перспективними є 

складні напівпровідникові халькогеніди, на діаграмах стану яких реалізуються 

різноманітні фази — сегнетоелектричні, феромагнітні, сегнетоеластичні, 

суперіонні та різного типу метастабільні стани (неспівмірні, склоподібні тощо).  

Останнім часом все більшу популярність отримують матеріали типу 

M1M2P2S(Se)6 [2]. До цього класу належать як 3D кристали типу  

(PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6 [3], шаруваті 2D кристали CuInP2(SexS1–x)6, CuCrP2S6, 

CuBiP2Se6 та інші, так і 1D голчасті кристали Cs2Ag2P2Se6 (P21/c). Об’ємні 

Sn2P2S6 можуть бути використані як активні середовища в нелінійно-оптичних 

пристроях [4], в п'єзоелектричних перетворювачах і датчиках [5], 

піроелектричних приладах [6],  як матриці для твердих електролітів [7]. На 

основі шаруватих кристалів CuInP2S6 вже створені основні компоненти 

електронних пристроїв, починаючи від діодів та транзисторів [8] і закінчуючи 

комірками пам’яті [9]. Крім цього, подібні кристали (наприклад Li2FeP2S6, 

Li2NiP2S6) є кандидатами для створення твердотільних акумуляторів з 

надвисокою ємністю [10,11]. Цим пояснюється вибухоподібне зростання 

кількості досліджень, направлених на вивчення шаруватих кристалів з Ван-дер-

Ваальсовськими зв’язками типу M1M2P2S(Se)6, у яких катіони металів 

стабілізують структурні шари, утворені аніонними групами [P2S(Se)6]
4-, що 

слабко зв'язані між собою через Ван-дер-Ваальсову взаємодію. Ці матеріали були 

відкриті наприкінці 1800-х рр. Фріделем [12]. Значні дослідження проводились з 

1970-х до початку 2000-х років [13], що обумовлено цікавою структурою 

матеріалів цього класу і, зокрема, дозволяє використовувати їх для зберігання H2 

та для літій-іонних батарей. Ці сполуки мають діапазон забороненої зони в 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 51 

інтервалі 1.3 ̶ 3.5 еВ і  володіють іонною провідністю. Деякі з цих матеріалів 

також демонструють дипольні кореляції атомних положень, відповідні фероїчні 

основні стани та пов'язані з ними фазові переходи (наприклад , CuInP2S(Se)6, 

CuCrP2S6 та ін.); інші мають магнітне упорядкування (Ni2P2S6 і Fe2P2S6). 

Дипольні кореляції атомних положень та магнітних моментів, які чутливо 

залежать від структурних аспектів та іонної заміни, дуже подібні до відповідних 

властивостей складних оксидів. У таких кристалах згадані властивості гнучко 

поєднуються, що обумовлено структурою з міжшаровим Ван-дер-Ваальсовим 

хімічним зв’язком. Цей клас матеріалів очевидно сприятиме розвитку наступної 

великої епохи низькорозмірних матеріалів. 
 

 
 

Рис. 1. Функціональні властивості сполук в системах метал-фосфор-халькоген. 

Заповнені блоки представляють елементи, для яких утворюється шарувата 

структура M1M2P2S(Se)6 (на основі [2, 13] і наших даних). 

 

Одними з найперспективніших кристалів цього сімейства без 

перебільшення можна вважати кристали CuInP2S6 (CIPS) [14], які при кімнатній 

температурі виявляють сегнетоелектричні властивості, і спонтанна поляризація 

в них залишається стабільною навіть при товщині менше 4 нм. Ця властивість 

істотно відрізняє їх від більшості сегнетоелектриків, які втрачають свої 

сегнетоелектричні властивості навіть при розмірах менше 10 мкм. На основі 

CIPS вже створені діоди, транзистори, фототранзистори, мемристори, а завдяки 
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одночасному використанню верхнього і нижнього затворів польових 

транзисторах на їх основі можна створювати логічні елементи І, АБО, НЕ, 

інвертори і т. д., і це вимагає використання всього одного-двох транзисторів, що 

значно спрощує конструкцію таких елементів, знижує їх енергоспоживання, а 

також значно підвищує швидкодію. Ще більш істотно покращити ці параметри 

можна за допомогою ефекту від’ємної ємності, який проявляється при 

використанні тонкого сегнетоелектричного шару в поєднанні з класичним 

ізолятором в області затвора NC-FET транзисторів [15]. Ця технологія обіцяє 

революцію у мікромініатюризації сучасних електронних пристроїв. 

 

 
 

Рис. 2. Сфери можливого використання шаруватих тіофосфатів олова 
 

Використання шаруватих сегнетоелектриків у сфері енергозбиральних 

машин має чудові перспективи. Оскільки сегнетоелектрики мають 

п'єзоелектричні, піроелектричні, фотоелектричні і завдяки високій діелектричній 

проникності хороші трибоелектричні властивості [16], і всі ці властивості 

проявляються одночасно, на їх основі можна створювати комбіновані 

перетворювачі деформації, тепла, освітлення та руху в електричний струм. У той 

же час конструкція цих перетворювачів неймовірно проста і складається з 

сегнетоелектричного шару на м’якій електропровідній основі з нанесеним верхнім 
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напівпрозорим електродом. На їх основі ми скоро побачимо величезну кількість 

пристроїв Інтернету,  речей, які не матимуть хімічного джерела струму і можуть 

працювати майже необмежений період часу [17]. 
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Plasmadynamics is a chapter of plasma physics that deals with physical processes in 

moving plasma.[1] Historically, plasmadynamics was separated as an independent 

section of plasma physics in the middle of the last century. Gradually, these studies 

expanded and deepened, in a frame of which new scientific trends were formed, in 

particular - the development of efficient plasmadynamic systems of middle energies 

(PDME).  

The subject of PDME are systems with weakly divergent moving plasma 

characterized by the stream velocity of 106 - 108 cm/s, which corresponds to energies 

of 10 eV – 10 keV and more. It is clear that the acceleration of plasma in such systems 

is primarily the acceleration of ions. The moving ion component is a carrier not only 

of energy but also of momentum and mass of matter of various chemical elements, and 

therefore is of considerable interest for many fundamental and practical applications. 

On the contrary to thermo-nuclear systems with magnetic confinement of the plasma 

(tokamaks, stellarators), for which Hall parameter e,i e,i >> 1 for both the ions, and 

the electrons, in the plasmadynamics of middle energy a wide range of parameters 

exists, for which e e >> 1 and i i < 1. It means that electrons are essentially 

magnetized and ions are not. So in such plasmadynamic systems inequality 

ρHe<<D<<ρHi holds. The plasmadynamic systems with magnetic electron isolation are 

well described by the equations of two-liquid hydrodynamics, when it is enough for us 

to know the distribution of plasma medium parameters only by coordinates and time, 

neglecting the velocity distribution. In the frame of such an approximation, the 

dynamics of the electron component in weakly dissipative two-component plasma is 

reduced to a generalized Ohm's law 
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This equation provides a better understanding of the peculiarities of plasma 

acceleration. Since plasma acceleration is the acceleration of ions in a quasi-neutral 

plasma medium, the main requirement for this process is the stable maintenance of the 

over-thermal electric field in the plasma volume. 

Particularly evident in PDME, the Hall effect is manifested in a rarefied, low-

density, weakly dissipative plasma with cold electrons. Such plasma is inherent to the 
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beams of positive ions, the space charge of which is compensated by electrons. In many 

cases in highly-conducting plasma the ohmic term j/ and the electron temperature 

can be neglected. Then equation (1) is reduced to the degenerate Ohm's law 

  0
1

=H,v
c

+E e                                                     (2). 

One can see from this equation that electric field in the plasma medium can exist 

at a presence of the magnetic field and electron drift. Since E ┴ H, this equation is 

exactly a condition for equipotentialization of the magnetic field lines, which is 

fundamental feature of highly-conductive plasma. Due to this, magnetic field lines with 

a magnetized electrons can be treated as transparent electrodes. An idea of magnetic 

isolation of electrons and equipotentialization of H field lines, which was for the first 

time proposed by A.I.Morozov [2], created the basis for the development of a whole 

class of plasmaoptical systems, among which the most prominent and typical is the 

electrostatic plasma lens (Fig. 1). The main concept of such a lens was based on the 

use of magnetically isolated cold electrons to provide compensation for the space 

charge of the focused ion beam and equipotentialization of magnetic field lines. The 

focal length F of this type of electrostatic plasma lens is given by the expression: 

 1
2

I
L

πR
=F

max

b

2

пл 
















                                                   (3) 

 
 

Fig. 1. Electrostatic plasma lens. 
 

The condition of equipotentiality of magnetic field lines of length L>> R (R is 

radius of the lens) passing through the axial region of the system and crossing the outer 

electrodes (which are grounded) follows from the model for which the lens volume is 

uniformly filled by cold electrons with density ne and accelerated by ion beam with 

density nb = Ib/(eQvbπR2), where eQ is ion charge, e is electron charge and Q is a factor 
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of ion charge (1, 2, 3, …), vb is ion beam velocity, and R is the beam radius. This 

condition can be given as follows  

                                   ,                           (4) 

where φL is maximum electric potential at ring electrodes. Positive sign corresponds to 

the beam focusing, and negative sign - to the beam defocusing, in the dependence on 

operation regime of the lens. Developed on the basis of these principles and created at 

the Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine electrostatic 

plasma lenses with an input aperture of 10 cm, length 15 cm, the number of cylindrical 

electrodes 11; 300 Gs magnetic field created by permanent magnets made of Fe-Nd-B 

were used to focus wide-aperture (diameter ~ 10 cm), high-energy (~ 50 keV and 

more), high-current (hundreds of mA), metallic (Bi, Mg, Nb, Ta ,…) ion beams with a 

compression factor of ~ 30-40 [3, 4]. 

Plasmaoptical device of electrostatic plasma lens type proved to be attractive for 

use as a filter of ion-plasma streams from the micro-droplet fraction. The principle of 

operation of such a device is explained in Fig. 2. It is based on the introduction of 

additional energy into the ion-plasma stream in order to destroy the existing 

macroparticles due to thermal and electrical effects. The physical mechanism of the 

introduction of this energy is the creation in the cathode layer and directed to the axis 

of the system beam of fast electrons accelerated by a strong radial electric field in this 

area. 

For experimental studies, a plasma lens 14 cm long and 8 cm in diameter was 

designed and manufactured. It included three cylindrical electrodes of different lengths 

in a magnetic field formed by permanent magnets and a magnetic circuit. The outer 

electrodes of the lens were grounded, and one of them also served as the anode of the 

discharge of the vacuum-arc source type MEVVA. A negative voltage of up to -3 kV 

was applied to the central electrode. The magnetic field with up to 0.03T induction 

inside the lens was created by a system of permanent magnets. The parameters of the 

source type MEVVA were as follows: copper cathode with a diameter of 6 mm, 

discharge current up to 300 A, pulse-periodic mode with discharge duration of 0.5 ms 

and a frequency of 1 Hz, residual gas pressure in the vacuum chamber 1.5*10-6 Torr; 

in addition, argon could be supplied to a pressure of 10-4 Torr. 

The main scientific result of the cycle of theoretical and experimental studies 

is a discovery of the decisive role of the influence of fast electrons on the quality of 

deposited coatings from a dense stream of low-temperature metal plasma from an 

erosion source (cathodic arc) [5, 6]. As the achieved practical result we will note the 

effective reduction of the number of micro-droplets in the ion-plasma flow by means 

of the developed plasmaoptical filter with fast electrons. 

The original Hall-type device with open walls, the scheme of which is shown 

in Fig. 3, is designed. The operation of the device is based on plasmaoptics. The virtual 

cathode of the discharge is formed in the system on magnet surface. The effective area 
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of the physical cathode, represented by a system of rods, is relatively small, which 

contributes to its inessential erosion and long service life. Positive ions converge to the 

axis of the system and form a cloud of space charge, the potential of which under 

certain conditions may exceed the voltage applied to the anode. As the potential in the 

direction of the outlets on the axis gradually decreases and approaches zero outside the 

device, conditions are created for the effective acceleration of ions without the use of 

additional electrodes and grids. 
 

 

Based on two-fluid magneto hydrodynamics, basic models of physical processes 

in the source volume have been developed. Analytical and numerical solutions were 

obtained [7, 8], on the basis of which an experimental model of the device was 

elaborated and tested. Experimental studies of the volt-ampere characteristics of the 

discharge have shown the existence of low-current and high-current modes of its glow. 

A plasma torch is observed along the symmetry axis of the system outside the discharge 

(Fig. 3). Due to the high efficiency of the investigated Hall-type device with open walls 

as an ion source, it is promising for applications in ion cleaning and surface activation 

of different items for modern technologies. We would especially like to note the 

attractiveness of the proposed concept for the development and manufacture of the 

thrusters for outer space applications due to the effective combination of ion source 

and accelerator in a single design, as well as the practical absence an erosion of the 

device.  
Plasma torch in region В in high-current operation mode (on picture to the right) is 

observed in the direction perpendicular to that of acceleration of the ions in anode layer of 

discharge. 

 
Fig. 2. Plasmaoptical filter for removal of the micro-droplets from the ion-plasma stream. 

C - cathode, A – anode, D - aperture, MC – magnet system, M – magnetic field line, 

Δ<<ρe≡eEr/meωHe
2 – layer with strong radial electric field, C1 – hollow cylinder, the 

emiter of fast electrons. Pictures on the right show the quality of copper film deposition 

with the filter being turned off (B=0; U=0) and on (B=0.03T; U=-2kV). 
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Fig. 3. Scheme of the device with open walls:1 – magnet system, 2 – anode,  

3 – cathode. Plasma torch in region В in high-current operation mode (on picture to the 

right) is observed in the direction perpendicular to that of acceleration of the ions in anode 

layer of discharge. 
 

The obtained physical results demonstrate the high efficiency of the considered 

middle energy plasmadynamic systems and open up attractive prospects for their 

applications in innovative technologies both on Earth and in space.  

This work is supported in part by funds of the project # PL 20-22 of the target 

program of scientific research of the National Academy of Sciences of Ukraine 

"Plasma physics and plasma electronics: basic research and applications". 
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ВПЛИВ ОПРОМІНЕННЯ ШВИДКИМИ ЕЛЕКТРОНАМИ  

НА СТРУКТУРУ ДЕФЕКТІВ У МОНОКРИСТАЛАХ CdTe:Ge 
 

Л.В. Рашковецький1, О.М. Стрільчук1, А.Б. Ляпіна1,  

В.Ю. Поварчук2, Ю.С. Громовий1, С.В. Пляцко1 
 

1Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ 
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Великий потенціал застосування напівпровідникових сполук II–VI  як 

детекторів  іонізуючого випромінювання, а також пасивуючих покрить,  

стимулював дослідження радіаційного впливу на напівпровідникові кристали, 

який призводить до утворення дефектів кристалічної ґратки і, як наслідок, до 

істотної зміни електричних, рекомбінаційних та оптичних властивостей 

матеріалу [1, 2]. 

При опроміненні напівпровідників швидкими електронами вони 

взаємодіють з електронами і ядрами мішені. Для енергій електронів (1МеВ) 

втрати енергії обумовлені в основному іонізацією і збудженням зв'язаних 

електронів. Пружні зіткнення швидких електронів з ядрами атомів найчастіше 

призводять до зміщення атомів, тобто до утворення радіаційних дефектів. 

Величини порогової енергії зміщення атомів Td складають 5.6 для Cd і  7.8 

еВ для Те в CdTe, що істотно менше, ніж аналогічне значення для моноатомних 

напівпровідників. В більш складних сполуках величина порогової енергії 

зміщення атома буде ще нижча за величиною, ніж в бінарних сполуках. 

Дослідження впливу потоку швидких електронів проводились на хіміко-

механічно полірованих високоомних  монокристалічних пластинах          (111) р-

CdTe-Ge (NGe = 1016 см-3), чистоту вихідних компонентів (початкові компоненти 

Cd і Te для процесу росту мали чистоту 6N) перевіряли за допомогою мас-

спектрометра JEOL.  

Пластини CdTe:Ge, які вирізалися з центральної частини  

монокристалічних злитків, вирощених вертикальним методом Бріджмена,    мали 

коефіцієнт оптичного пропускання =55-60% в області λ=2-20 m та  провідність 

p-типу з питомим опором ρ300 = 108-109 Ωсм при кімнатній температурі.  

Монокристали CdTe:Ge опромінювали при кімнатній температурі  різними 

дозами e-опромінення.   
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Рис.1.  Нормовані спектри НФЛ. 1 ̶  неопромінений зразок; 2 – опромінений  

1013  ел/см2; 3 – опромінений 1014 ел/см2; 4 – опромінений 1015 ел/см2. 
 

Спектри низькотемпературної фотолюмінесценції (НФЛ) (Т= 77К) 

кристалів CdTe:Ge, неопромінених та  опромінених швидкими електронами  

дозами 1013, 1014 та 1015 ел/см2, складаються (Рис.1.  ) зі структурованої смуги Iex 

з положенням максимуму h=1.5815 еВ, зумовленої рекомбінацією вільних 

екситонів та екситонів зв’язаних на нейтральних донорах( D0X), домішкової  

Іd1 (h=1.536   еВ) та слабких  домішково-дефектних смуг Іd2 (h=1.4578 еВ) та Іd3 

(h=1.4252 еВ). Cмуга D0X зумовлена рекомбінацією за участю нейтральних 

атомів германію GeCd
0, які є донорами. Смуга Іd1 зумовлена рекомбінацією за 

участю донорно-акцепторних пар, утворених донорними центрами Ge2+/3+ і 

нейтральними акцепторами VCd. Домішково-дефектні смуги Іd2 та Іd3 – це А-

центри (E=1.3-1.5 eV), утворені комплексом VCd – донор D (GeCd або атоми III, V 

груп періодичної системи Менделєєва). В вихідних зразках інтенсивність полоси 

А-центрів надзвичайно мала, що є однією з ознак структурної досконалості 

кристалів.   Зазначимо також, що при легуванні кристалів CdTe не вся домішка 

Ge може взяти участь в компенсаційних процесах власних вакансій кадмію VCd, 

а може бути міжвузловим атомом Gei  (акцептором) або утворювати 
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нестехіометричні кластерні форми. Інтенсивності фотолюмінесценції 

домішкової, домішково-дефектних та екситонної смуг неопромінених зразків 

CdTe:Ge є слабкими. При опроміненні зразків  швидкими електронами дозами 

1013 ел/см2 та  1014 ел/см2 спостерігається незначне  зростання інтенсивності  

домішково-дефектних смуг Іd2 та Іd3 , домішкової Іd1 і  екситонної смуг ФЛ. 

Зростання інтенсивності домішково-дефектних смуг Іd2 та Іd3 і домішкової Іd1 зі 

збільшенням дози опромінення зумовлено збільшенням концентрації 

радіаційно-стимульованих вакансій кадмію. Опромінення дозою 1015ел/см2 

призводить до різкого спаду інтенсивності домішково-дефектних смуг  і 

домішкової смуги, що пов’язано з процесом генерації центрів 

безвипромінювальної рекомбінації та зростанням у 4 рази інтенсивності 

екситонної смуги Iex.  

З метою виключення впливу процесів безвипромінювальної рекомбінації 

вихідні спектри були  пронормовані відносно найбільш інтенсивної смуги Iex.  

Оскільки концентрація радіаційних глибоких центрів значно менша густини 

станів домішкового рівня германію, зміни оптичного пропускання в межах 

похибки експерименту та електрофізичних параметрів при товщині кристалу    2 

мм залежно від дози опромінення швидкими електронами не спостерігалися. 

Окрім того, хіміко-механічне полірування в бром-місткому травнику з метою 

зняття поверхневого шару товщиною 150-200 m  призводило до відновлення 

спектрів НФЛ неопроміненого CdTe:Ge . 

Таким чином,  при опроміненні швидкими електронами (1013 е/см2   ̶     1015 

е/см2) з енергією 1 МеВ, генерація радіаційних дефектів відбувається у 

приповерхневій області кристала  завдяки зростанню у процесі опромінення  

вакансій кадмію VCd  та  взаємодії радіаційно-стимульованих дефектів з 

ростовими дефектами (ефект малих доз), що призводить до їх перебудови і, як  

наслідок, до необхідності  врахування  ефекту при архітектурі гетероструктур на 

основі CdTe.    
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ДИНАМІКА ЗБУДЖЕННЯ ОЖЕ-СПЕКТРІВ ПРИ ІОНІЗАЦІЇ 4p6  

ОБОЛОНКИ АТОМА СТРОНЦІЮ ЕЛЕКТРОННИМ УДАРОМ 
 

О. Боровик 
 

Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

e-mail: baa1948@gmail.com  

 

Вплив Івана Прохоровича Запісочного на розвиток фундаментальних 

експериментальних та теоретичних досліджень в атомній фізиці та фізиці 

зіткнень важко переоцінити. Завдяки його далекоглядності і наполегливості у 

1972 ̶ 75 рр на кафедрі квантової електроніки була створена експериментальна 

база, а з 1976 року розпочалися систематичні дослідження  електронних спектрів 

атомів металів. У співпраці з вітчизняними і зарубіжними експериментальними 

і теоретичними групами був одержаний великий об’єм  даних з електронного 

збудження субвалентних оболонок атомів лужних металів [1]. Ці результати 

опубліковані в більш ніж 180 наукових працях, з яких 14 у співавторстві з І.П. 

Запісочним.  

Подальшим розвитком даної тематики стали дослідження автоіонізації при 

електронному збудженні субвалентних оболонок np6 в атомах стронцію (n=4) і 

барію (n=5). Зокрема, шляхом вимірювання спектрів ежектованих електронів у 

широкому діапазоні енергії зіткнень було отримано перерізи збудження, 

визначено канали розпаду та спектроскопічну класифікацію атомних 

автоіонізаційних станів np5nln'l'n''l'' [2, 3]. Роль цих станів у процесі однократної 

іонізації було розглянуто шляхом визначення абсолютного значення повного 

перерізу автоіонізації оболонок 4p6 і 5p6 [4, 5].  

Дана робота є продовженням цих досліджень і присвячена іонізації 

електронним ударом субвалентної 4p6 оболонки в атомі стронцію. Зокрема, 

метою досліджень було вивчити  енергетичну поведінку процесів, що призводять 

до утворення іонних станів 4p5nln'l', а саме 

Sr(4p65s2)1S0 + einc → Sr+*(4p55s2) 2P3/2,1/2 + esc + ei                                        (1) 

                               → Sr+*(4p5nln'l') 2,4LJ + esc + ei                                          (2) 

                               → Sr*(4p5nln'l'n''l'')1,3LJ + esc                                                (3) 

                                       

                                   Sr+*(4p5nln'l') 2,4LJ + eejc ,                                               (4) 

де einc, esc, ei, eejc позначають відповідно падаючий, розсіяний, іонізований та 

ежектований електрони. 

Реакція (1) являє собою процес прямої іонізації підоболонки 4p6, що 

призводить до утворення т. зв. діаграмних станів 4p55s2 2P3/2,1/2. Реакція (2) описує 

утворення станів 4p5nln'l' внаслідок одночасної іонізації підоболонки 4p6 та 
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збудження валентної оболонки 5s2. Реакцію (2) можна визначити як процес 

іонізації-збудження. Нарешті, реакції (3)-(4) відображають процес заселення 

станів 4p5nln'l' внаслідок розпаду високорозташованих атомних авто-

іонізаційних станів 4p5nln'l'n''l'' (т. зв. процес збудження-автоіонізації [3, 5]). Як 

показують теоретичні оцінки [3], при енергії зіткнень 40 еВ перерізи збудження 

діаграмних станів 4p55s2 2P3/2,1/2 досягають приблизно 120 Mб і 50 Mб відповідно, 

тоді як для іонних станів 4p5nln'l' (реакція (2)) і атомних станів 4p5nln'l'n''l''  

(реакція (3)) максимальні перерізи не перевищують 50 Мб (1Мб=10-18 см2). 

Оскільки стани 4p5nln'l' слугують межами збіжності для атомних серій 

Рідберга 4p5nln'l'n''l'', їх енергії збудження та спектроскопічна класифікація 

розглядалися в дослідженнях спектрів фотопоглинання 4p6 оболонки [6, 7] та 

фотоіонізації [8]. Як випливає з цих даних, основна сукупність станів 4p5nln'l' 

розташована в діапазоні енергій від 26.9 до 35.1 еВ, тобто істотно нижче перших 

збуджених станів 4p5(2P0
3/2)4d3P0,1 іонів Sr2+ (Eexc=38.595 еВ [9]). Отже, Оже-

розпад цих станів призводить до утворення іонів Sr2+ лише в основному стані, а 

саме 

        Sr+*(4p5nln'l') 2,4LJ  Sr2+(4p6) 1S0 + eAug                                                (5) 

Основна, найбільш інтенсивна частина енергетичного спектру Оже-

електронів eAug , розташована в діапазоні 10 ̶ 14 еВ. Оскільки процес (5) є єдиним 

каналом розпаду для станів 4p5nln'l', їх перерізи збудження пропорційні 

інтенсивності Оже-ліній. Таким чином, вимірювання спектрів у широкому 

діапазоні енергій удару дає змогу досліджувати енергетичну поведінку процесів 

(1) ̶ (4). В даній роботі спектри було досліджено в діапазоні енергій від порогу 

іонізації 4р6 оболонки до 600 еВ. 

Електронний спектрометр та процедура вимірювання детально описані в 

попередніх публікаціях [2, 3]. Джерело пучка атомів стронцію працювало при 

типовій температурі 550ºC. Первинний електронний пучок з моноенер-

гетичністю не гірше 0.5 еВ формувався п’ятиелектродною гарматою. 

Енергетичний аналіз Оже-електронів здійснювався 127º-ним електростатичним 

аналізатором з роздільною здатністю 0.07 еВ, встановленим під кутом 

спостереження 54.7º до первинного електронного пучка. Математична обробка 

електронних спектрів дозволяла відняти інтенсивність неперервного фону та 

отримати інтенсивності Оже-ліній. Функції збудження (у відносних одиницях) 

для квартетних і дублетних іонних станів 4p5nln'l' отримано як енергетичні 

залежності нормованої інтенсивності відповідних ліній. Результати трьох 

незалежних вимірювань були усереднені за енергетичним положенням та 

інтенсивністю ліній. Після врахування змін умов експерименту, сукупна 

відносна невизначеність значення інтенсивності ліній загалом не перевищувала 

20%. Виняток становлять перші дві-три точки на всіх функціях збудження, де 

невизначеність досягала 25%. 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 64 

Приклади електронних спектрів для різних значень енергії зіткнень E0 

показані на рис. 1. Слід зазначити, що зі збільшенням енергії E0, лінії 1-9, 14, 15, 

18-20, 23 і 27 з'являються в спектрах послідовно, починаючи з ліній 1-3 (див. 

спектр для E0=27.6 еВ). Така поведінка та високі пороги збудження вказують на 

те, що всі вказані лінії належать до Оже-розпаду іонних станів 4p5nln'l' (реакція 

(5)). У енергетичних областях, позначених A, B і C, є кілька ліній (не позначені), 

які з'являються в спектрах при енергії зіткнень нижче 26.9 еВ. Згідно з даними 

[3], ці лінії відображають багатоканальний розпад атомних автоіонізаційних 

станів 4p5nln'l'n''l''. Низька інтенсивність і локалізоване положення цих ліній 

суттєво не впливають на форму та інтенсивність ліній 1-4, 9, 18, обраних у цій 

роботі для дослідження динаміки збудження іонних станів.  

 

 

Рис. 1. Електронні спектри атомів стронцію для енергій зіткнень E0=27.6, 28.7 та 

33.7 еВ. Номерами позначені Оже-лінії. Мітки A, B і C позначають ділянки 

спектра, де розташовані атомні автоіонізаційні лінії. На вставці показано 

енергетичне положення і профілі ліній 9 і 10 у спектрах при енергії зіткнень 28.7 

і 600 еВ (див. текст). 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 65 

Порівняльний аналіз спектрів у всьому досліджуваному діапазоні енергій 

удару виявляє різну поведінку інтенсивності ліній. Наприклад, лінії 1-3, 7, 8 

найбільш інтенсивні при низьких енергіях зіткнень (E0<60 еВ), тоді як лінії 4, 9, 

18 домінують у спектрах при E0>80 еВ. Така поведінка збудження однозначно 

вказує на належність ліній до іонних станів з різною мультиплетністю. Зокрема, 

перша група відображає розпад квартетних станів, для яких переріз збудження 

найбільший при малих енергіях зіткнень [10]. Друга група, вочевидь, пов'язана з 

розпадом дублетних станів, для яких ефективність збудження має максимум при 

енергії зіткнень 100-150 еВ. 

Енергетична поведінка інтенсивності ліній 9 і 10 вимагає окремого 

розгляду. Як видно зі спектрів на рис. 1, слабка лінія 10 сильно перекривається 

домінуючою лінією 9. Саме це стало причиною суттєвої розбіжності 

літературних даних з енергетичного положення лінії 10, які відрізняються більш 

ніж на 0.1 еВ, коливаючись від 11.51 еВ [11] до 11.65 еВ [12]. Зроблений у даній 

роботі ретельний аналіз профілів обох ліній у спектрах при E0>200 еВ дає 

положення лінії 10 при енергії 11.54+0.05 еВ. У цьому випадку поріг збудження 

відповідного іонного стану становить 28.26 еВ. Це значення близьке до 

енергетичного положення межі серії Рідберга 2 (повний момент J=3/2) при 28.28 

еВ, що спостерігається у спектрі фотопоглинання 4p6 оболонки [13]. Квартетний 

характер цього стану, запропонований авторами [13], підтверджується 

співвідношенням інтенсивності ліній 9 і 10 при низьких (3:1) і високих (8:1) 

енергіях зіткнень.  

Зменшення енергії зіткнень до біляпорогових значень призводить до зсуву 

ліній 9 і 10 у бік вищих енергій на величину ε0.06 еВ (див. спектр при E0=28.7 

еВ і вставку на рис. 1). Цей зсув свідчить про існування процесу взаємодії після 

зіткнення (ВПЗ) двох повільних електронів – розсіяного esc та іонізованого ei із 

швидким Оже-електроном eAug (див. реакції (1) і (5)). Раніше аналогічний ефект 

спостерігався і детально вивчався при іонізації інертних газів електронним 

ударом (див. роботу [14] та посилання в ній). Зазначимо, що детальне вивчення 

ефекту ВПЗ вимагає суттєвого зменшення енергетичної неоднорідності 

первинного електронного пучка (ΔE1/2<0.1 еВ) і ретельних вимірів в 

біляпороговій області енергії зіткнень [15].  

На рис. 2 представлені енергетичні залежності ефективних перерізів 

збудження σexc для квартетного 4Р3/2 і дублетного 2Р3/2 іонних станів кон-фігурації 

4p54d(3P)5s. Як можна побачити, енергетична поведінка обох перерізів повністю 

відповідає мультиплетності збудженого стану. Стрімке зростання обох перерізів 

за порогами збудження пов’язане з заселенням рівнів за рахунок розпаду 

резонансно збуджених атомних автоіонізаційних станів (див. реакції (3)-(4)). 

Перерізи приймають максимальні значення при енергіях зіткнень 47 еВ для стану 
4Р3/2 і 92 еВ для стану 2Р3/2. При енергії зіткнень 500 еВ спів-відношення перерізів 

становить приблизно 1:10, що повністю узгоджується з теоретичними оцінками 

[3].  
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Рис. 2. Ефективні перерізи збудження квартетного 4Р3/2 і дублетного 2Р3/2 станів 

конфігурації 4p54d(3P)5s іона Sr+. 

 

Подальші дослідження іонізації 4p6 оболонки в атомі стронцію будуть 

зосереджені на біляпорогових вимірах Оже-спектрів, що дозволить вивчити 

властивості ефекту ВПЗ і резонансного збудження станів 4p5nln'l'. Виміри повної 

інтенсивності спектрів дадуть можливість зробити кількісні оцінки внеску Оже-

процесу у двократну іонізацію стронцію електронним ударом. 
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КОНЦЕНТРАЦІЯ АДСОРБАТУ ПІД ВПЛИВОМ  

РОЗПИЛЕННЯ ІОННИМ БОМБАРДУВАННЯМ  

ТА ІНШИХ ПРОЦЕСІВ 
 

І.І. Оксенюк, В.О. Літвінов, Д.І. Шевченко, В.В. Бобков 
 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків 

e-mail: plip@karazin.ua  

 

У попередніх дослідженнях взаємодії гідридоутворюючих сплавів  з 

воднем та киснем [1 ̶ 3] із застосуванням вторинної іонної мас-спектрометрії 

(ВІМС) було з’ясовано, що величини інтенсивностей емісії воденьвмісних 

вторинних іонів можуть використовуватись для моніторингу концентрації водню 

на поверхні у широкому діапазоні експериментальних умов. Це надає 

можливості для вивчення характеристик процесів, які впливають на 

концентрацію адсорбованого на поверхні водню.  

Для детального розуміння зв’язку концентрації водню на поверхні з дією 

та специфікою процесів, що відбуваються на поверхні досліджуваних зразків, 

було розроблено аналітичну модель, яка дозволяє описати вплив ряду процесів, 

які можуть відбуватися у діапазоні наявних експериментальних умов, на 

концентрацію хемосорбованого водню на поверхні. Основою моделі є рівняння 

(1), що пов’язує зміни концентрації з часом під дією ряду можливих процесів:    

2 2 2

1 2 0 02 (1 ) 2 2p p p

d
aF b D s j s j s j

dt


           

   (1) 

де =сH/cHmax – величина відносного покриття поверхні хемосорбованими 

атомами водню, визначеного як відношення величини концентрації водню сH до 

деякої  максимально можливої її  величини cHmax.  

Перший доданок відповідає збільшенню покриття за рахунок 

дисоціативної адсорбції молекул водню. Він враховує зниження коефіцієнта 

прилипання при збільшенні покриття відповідно до моделі Ленгмюра для 

дисоціативной адсорбції двохатомних молекул. Відповідно, а – імовірність 

прилипання, F –  потік молекул водню на величину площі поверхні, що припадає 

на один атом  металу, що виражається через: 
 

F=p×(nat)
-1×(2πmH2kBTH2)

-0.5     (2) 
 

де p –  парціальний тиск водню у камері зі зразком, nat – щільність атомів металу 

на поверхні зразка (для спрощення тут вважається, що на один атом металу 

поверхневого шару може приходитися щонайбільше один хемосорбований атом 

водню), mH2 – маса молекули водню, TH2 – температура водню у газовій фазі в 

камері зразка.  

Другий доданок рівняння відповідає за видалення водню з поверхні за 

рахунок рекомбінативної десорбції водню. Відповідно, b – швидкість  
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температурно-стимульованної рекомбінативної десорбції, що у найпростішому 

представлені може бути записана за аналогією до рівняння Поляні-Вігнера (що 

широко використовується при аналізі методом температурно-програмованої 

десорбції) як: 

0 aexp( )
2

b E
b

RT




       (3)  

де b0/2 – передекспоненційний множник, Ea – енергія активації десорбції, T – 

температура зразка. Доданок -D  описує дифузію (абсорбцію) водню з поверхні 

у об’єм зразка, де відповідно D – частота поглинання атома водню з поверхні у 

об’єм.  

Наступні два доданки описують видалення водню з поверхні у результаті 

бомбардування поверхні первинними іонами. Автори роботи [4] привели 

теоретичну аргументацію щодо неефективності класичного механізму 

каскадного розпилення для хемосорбованих атомів водню на поверхні металів, 

оскільки через велику різницю у масі між атомами водню та атомами металу, 

величина кінетичної енергії, що передається атому водню, частина якої має бути 

витрачена на подолання зв’язку атома водню з поверхнею, є недостатньою для 

подолання зв’язку та розпилення атомів водню, при типових величинах 

кінетичної енергій атомів металу у каскаді. Однак, результати експериментів з 

визначення швидкостей розпилення хемосорбованих атомів з поверхні 

бомбардуванням ПІ при малих величинах покриття показали, що швидкість 

розпилення водню є навіть дещо більшою за швидкість розпилення кисню (маса 

атомів якого лише у рази, а не у десятки разів менша за масу атомів металу), і за 

порядком величини не відрізняється від швидкості розпилення атомів металу. 

Така досить висока ефективність розпилення водню може бути результатом дії 

механізму розпилення водню у формі молекул, утворених з атомами металів, що 

розпилюються, як це пропонується при розпиленні систем кисень-метал [5]. У 

цьому разі атоми водню не потребують передачі їм необхідної для відриву від 

поверхні кінетичної енергії, а мають лише змінити зв’язок з поверхнею на зв’язок 

з атомом металу, що покидає поверхню при розпиленні. Літературні дані [6] 

свідчать,  що величини енергії зв’язку є порівняними для водню на поверхні 

металу та у молекулі з атомом металу. Підтвердженням існування такого 

механізму є наявність молекул водню з металами та напівпровідниками у мас-

спектрах нейтральних розпилених частинок з поверхонь, що містять водень [7,8], 

а також наявність воденьвмісних ВІ у мас-спектрах, отриманих у даній роботі. 

Ще одним механізмом  видалення водню з поверхні може бути рекомбінаційна 

десорбція, стимульована бомбардуванням пучком ПІ, енергія для якої надається 

на пізніх етапах розвитку каскадів зіткнень згенерованних бомбардуючими 

іонами. На цих етапах рух атомів мішені вже не можна описати моделлю 

лінійних каскадів, і мають бути застосовані колективні моделі. Результати 

моделювання методами молекулярної динаміки свідчать, що ефективна 

температура приповерхневої області збудженої влучанням первинного іона 
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може досягати тисяч K [9,10].  Тому у рівнянні (1) доданок s1jp визначає 

швидкість фізичного розпилення адсорбованих атомів, 2s2jp2  ̶  швидкість 

іонностимульованої рекомбінаційної десорбції, де jp  ̶  щільність стуму ПІ, s1 та s2 

відповідні коефіцієнти цих процесів. Доданок s0jp0  відповідає за наявність 

водню на поверхні через потрапляння на поверхню з об’єму унаслідок 

розпилення зразка. 0 – еквівалентна величина покриття, що припадає на один 

моношар у об’ємі зразка, коли s0jp  ̶ частота розпилення одного моношару атомів 

зразка. 

В умовах динамічної рівноваги, тобто постійної величини концентрації 

водню на поверхні, сума всіх складових в (1) дорівнює нулю. Розглядаючи усі 

константи швидкостей процесів як незалежні від часу і покриття, вираз (1) 

відносно  є квадратним рівнянням. Для нього можна отримати стаціонарне 

рішення (4) для рівноважної величини покриття в залежності від величин, що 

входять до (1). 
2

1 p 1 p 2 p 0 p 0

2 p

4 ( 4 ) 8( )(2 )

4( )

D aF s j D aF s j b aF s j aF s j

b aF s j




        


  
   (4) 

За умов відсутності процесів дифузії в об’єм D=0 та температурно 

стимульованої десорбції b=0, вираз  (4) можна переписати у вигляді (5), 

2
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    (5) 

у якому щільність струму ПІ та парціальний тиск водню наявні  тільки у формі 

відношення F/jp, тобто при х-кратній зміні щільності струму, одночасно з х-

кратною зміною парціального тиску водню величина покриття залишається 

незмінною. Такий результат був неодноразово отриманий для досліджених 

сплавів при невисоких температурах зразків [2, 3].   

  Розроблену модель застосовано для аналізу низки процесів, що 

відбуваються при in situ ВІМС дослідженнях взаємодії водню з низкою 

гідридоутворюючих сплавів, а також для отримання кількісних оцінок 

кінетичних характеристик процесів взаємодії з воднем для цих сплавів. 

Величину швидкості лінійного розпилення jps1 при малих концентраціях 

можна визначити експериментально, оскільки при малій концентрації (можна 

знехтувати доданками пропорційними θ2) і відсутності дифузії рівняння (1) 

можна спростити до форми: 
𝑑𝜃

𝑑𝑡
= −𝜃(4𝑎𝐹 + 𝑠1𝑗𝑝) + 2𝑎𝐹 + 𝑠0𝑗𝑝𝜃0      (6) 

І якщо від часу залежить лише θ, то його рішенням є: 

𝜃 =  𝐶0exp {−(4𝑎𝐹 + 𝑠1𝑗𝑝)𝑡} + 
2𝑎𝐹+𝑠0𝑗𝑝𝜃0

4𝑎𝐹+𝑠1𝑗𝑝
   (7) 
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яке при малому значенні швидкості адсорбції (малому парціальному тиску 

водню) порівняно зі швидкістю розпилення, можна представити у формі: 

𝜃 ≈  𝐶0exp {−𝑠1𝑗𝑝𝑡} + 𝐶1     (8) 

Тобто у формі експоненційно-спадаючої функції,  де C0+C1  ̶ початкове значення 

покриття на момент початку розпилення, тоді як С1  ̶  фонова величина покриття 

після тривалого часу розпилення. При апроксимації такою функцією 

залежностей інтенсивності емісії відповідних вторинних іонів від часу протягом 

розпилення адсорбату, який було попередньо осаджено при малих експозиціях 

(~0,1 Ленгмюр або меньше), можна визначити значення jps1, або величину 

характерного часу розпилення τ = (jps1)
-1.  
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Рисунок 1. Виміряні залежності інтенсивності емісії вторинних іонів O- від часу 

розпилення після експонування поверхні зразка сплаву Zr37.7Ti4.7Mn20.2Fe37.4 у 

атмосфері кисню, які відповідають різним величинам покриття, а також криві 

експоненційно-спадаючої функції аналогічної до (8), що застосовувалася для 

апроксимації виміряних залежностей.  
 

На Рисунку 2 наведено приклади апроксимацій виразами (4), (5) 

експериментальних даних – залежностей інтенсивності емісії воденьвмісних 

вторинних іонів від експериметальних параметрів (тиску водню та температури 

зразка) для сплаву TiFe. На рисунку 2a наведено експериментальні точки та криві 

для двох типів вторинних іонів TiH+ та Н- та визначені за ними величини 

параметрів адсорбції та розпилення. Різниця у залежностях, і відповідно 

визначених величинах параметрів, пов’язана з не лінійністю залежностей 

виходів відповідних вторинних іонів від величини покриття поверхні воднем [2]. 

На рисунку 2b – експериментальні точки та варіанти їх апроксимації при 

наявності температурно-стимульованої десорбції водню з поверхні з 

зазначенням величин енергії активації Ea та предекспоненційного множника b0. 
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Рисунок 2. Апроксимації експериментально отриманих залежностей для сплаву 

TiFe: а̶  інтенсивностей емісії вторинних іонів I{TiH+} та I{H-} від тиску водню 

з використанням виразу (5), b ̶ від температури зразка при тиску водню 

p{H2}=7.1×10-6 Торр з використанням виразу (4), (D=0). Для здійснення 

апроксимації використовувалася визначена величина jps1,= 0,167 c-1 для сплаву 

TiFe у даних експериментальних умовах.  

 
[1] Litvinov et al. 2021. Ukrainian Journal of Physics. Vol. 46, № 10. P. 723-735, 

https://dx.doi.org/10.15407/ujpe66.8.723  

[2] Okseniuk et al. 2022. Surface Science. Vol. 716. A. 121963, 

https://dx.doi.org/10.1016/j.susc.2021.121963  

[3] Okseniuk et al. 2022. Vacuum. Vol. 197. A. 110861, 

https://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2021.110861 

[4] Cherepin et al. 2019. Usp. Fiz. Met., 19, No. 1: 49-69, 

https://dx.doi.org/10.15407/ufm.19.01.049 

[5]  Wucher et al. 2008. Surf. Sci. 255 1194–1200. 

https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2008.05.252.  

[6] Christmann. 2016, in book: Surf. Interface Sci. Vol. 5 6 p. 255–357.  

ISBN: 9783527411580 

[7] Sopka et al. 1989. J. Non. Cryst. Solids. 114 (1989) 208–210. 

https://doi.org/10.1016/0022-3093(89)90115-4.   

[8] Scholz et al. 1997.J. Alloys Compd. 253–254, 459–462. 

https://doi.org/10.1016/S0925-8388(96)03000-9.  

[9]  Ovchinnikov et al. 2015. J. Phys. Conf. Ser. 652, A.012070. 

https://doi.org/10.1088/1742-6596/652/1/012070.  

[10] Kudriavtsev et al. 2020 J. Vac. Sci. Technol. A. 38 (2020) A.053203. 

https://doi.org/10.1116/6.0000262.   

https://dx.doi.org/10.15407/ujpe66.8.723
https://dx.doi.org/10.1016/j.susc.2021.121963
https://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2021.110861
https://dx.doi.org/10.15407/ufm.19.01.049
https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2008.05.252
https://doi.org/10.1016/0022-3093(89)90115-4
https://doi.org/10.1016/S0925-8388(96)03000-9
https://doi.org/10.1088/1742-6596/652/1/012070
https://doi.org/10.1116/6.0000262


Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 72 

ELECTRON STRUCTURE OF TWO 2D MAGNETOEXCITON STATES 
 

I.A. Zubac, S.A. Moskalenko, A. Guminiuc 
 

Institute of Applied Physics, Chisinau, Republic of Moldova 

e-mail: ion.zubac@ifa.md  

 

The band structure of the dichalcogenides monolayers is described in [1]. This 

type of monolayers happens to be direct band gap semiconductors with minimal direct 

band gaps in the corner points K  and K  of the hexagonal Brillouin zone as is indicated 

in [1]. There are two valleys K  and K , where the valence electrons effectuate the 

direct optical quantum transitions in the conduction bands preserving their spin 

projections. Due to the symmetry of the Hamiltonian in respect with the time inversion 

in the structures without center of inversion, the Kramers theorem establishes that the 

energy of electron with spin up in the valley K  equals to the energy of the electron with 

spin down in the valley K . The direct optical quantum transitions take place with the 

participation of the photons with different circular polarizations. The bare Wannier-

Mott excitons appearing in K  and K  valleys due to the direct Coulomb electron-hole 

interactions possess the same energies of their binding and creation. Two degenerate 

valley exciton states can be characterized by the valley pseudospin projections. 

In the frame of the band structure of the GaAs quantum wells (QWs) in the 

absence of the external perpendicular magnetic field the conduction electrons have the 

spin projections 1 2e

zs    and the heavy holes have the full angular momentum 

projections 3 2h

zj   [2]. The total angular momentum projection of the electron-hole 

pair 
e h

z zF s j   represents a quantum number which characterizes the states of the 

electron-hole pairs and of the excitons. It possess four possible values as follows 

1, 2.F     Two exciton states with 1F    can emit photons with different circular 

polarizations. As in the case of the transition metal dichalcogenides in the case of the 

GaAs quantum wells there are two bare exciton degenerate states interacting with 

photons of different circular polarizations. The strong perpendicular magnetic field 

leads to the Landau quantization of the orbital motions and to constitution of discrete 

energy levels [3] of electrons and holes separately. Under the influence of the Lorentz 

force the magnetoexciton looks as an electric dipole with the arm 
2

0d kl  

perpendicularly oriented to the in-plane wave vector ||k
 

of the two-dimensional 

magnetoexciton. 

During the direct Coulomb scattering the particles are moving separately without 

changing of their origins. In the exchange scattering process the electron-hole pairs are 

created and annihilated. In the case of the valley excitons in the transition metal 

dichalcogenides such processes can take place with the electron from one valley and 

with the hole from another valley, what can lead to the interdependence between the 

center-of-mass and the relative electron-hole motions even in the absence of an external 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 73 

perpendicular magnetic field. The exchange electron-hole Coulomb interaction in both 

cases removes the degeneracy of the bare exciton states and leads to the formation of 

their coherent superposition states with well-defined coefficients of the linear 

combinations. Such superposition states in the case of two valley exciton states were 

demonstrated in [1]. One of them has the Dirac cone dispersion law, whereas the 

another state has a Kirgiz hat-type dispersion law with minimum energy on the circle 

formed by the in-plane wave vectors. 

It was shown [2] that the both superposition states are dipole active in the both 

circular polarizations. But in the case of symmetric state the probability of the quantum 

transition depends on the direction of the light propagation as regards the 

semiconductor layer. It has the dependence proportional to 2 2/ | | ,zk k  where 3 || ,zk a k k   

and 3a  is the unit vector oriented perpendicularly to the layer surface. It is maximal in 

the Faraday geometry with light wave vector k  perpendicular to the surface of the 

layer, and vanishes in the Voigt geometry with the light propagation along to layer 

surface. Such dependence on the light wave vector projection zk  does not mean the 

appearance of the quadrupole quantum transition. It would be characterized by the 

quadratic dependence on the magnetoexciton in-plane wave vector ||k  and would be 

looking as 2 2

|| 0| | .k l  In the case of the asymmetric superposition state the probability of 

the quantum transition does not depend at all on the direction of the light propagation. 

Up till now the direct electron-hole Coulomb interaction was considered only. It 

was demonstrated that this type of interaction determines the binding energy and the 

ionization potential of the two-dimensional magnetoexciton. In this case the new 

obtained results can open the possibility to research the thermodynamic properties for 

the two-dimensional ideal magnetoexciton gas which possess Dirac cone-type 

dispersion law. 
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Уявлення про ефективний гамільтоніан системи – це тренд сучасної 

теоретичної фізики. Воно є невід’ємною складовою фактично будь-якої теорії, 

яка виходить з деяких модельних уявлень, і  певною мірою є феноменологічною. 

Лише з часом розробляється деяка мікроскопічна теорія, в рамках якої 

інтерпретуються уявлення феноменологічної. Класичні приклади такої еволюції 

дають теорії надплинності, надпровідності, теорія фермі-рідини, теорії слабких і 

сильних взаємодій тощо.  

Це спонукало нас дослідити основи феноменологічної теорії фазових 

переходів ІІ роду Ландау в термінах ефективного гамільтоніану системи, або її 

нерівноважного термодинамічного потенціалу як функцій параметра порядку, 

запровадженими для опису слабко нерівноважних станів, або рівноважних 

флуктуацій. При цьому зазначимо відразу, що фактично немає різниці, за яких 

умов слід вивчати ситуацію [1]. Стани з фіксованими температурою T , тиском 

p  і кількістю частинок N  (TpN - стани)  близькі до простої експериментальної 

ситуації, але відповідний розподіл Гіббса нечасто використовується. Ландау з 

часом вирішив за доцільне розглядати TV - стани, використовуючи великий 

канонічний розподіл Гіббса. На наш погляд, зручніше розглядати TVN -стани, 

використовуючи канонічний розподіл Гіббса. В такій ситуації ефективний 

гамільтоніан ( )H  і нерівноважна вільна енергія ( )F  , окрім параметра порядку 

a , залежать ще від T ,V , N  ( { }a  , a  нумерує компоненти параметра). В 

сучасній теорії ці величини вважаються однаковими і використовуються в першу 

чергу в формулі Больцмана для функції розподілу ( )w  значень параметра 

порядку [2]: 
( )

( )

F

Tw Ae






 ,        ( ) 1d w        ( aa
d d  ) (1) 

A  – нормувальний множник. Нами досліджено мікроскопічні підходи до 

розрахунку ефективного гамільтоніану ( )H  і нерівноважної вільної енергії 

( )F  , ідеї яких належать Ландау, але довести рівність ( ) ( )F H  не вдається. 

Обговоримо тут нашу реалізацію ідеї Ландау щодо мікроскопічного 

підходу до запровадження ефективного гамільтоніану. Розглядаємо класичну 

рівноважну систему однакових частинок при фіксованих температурі T , об’ємі 
V  і кількостей частинок N . Її стан повністю описується канонічним розподілом 

Гіббса 
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ˆF H

Tw e



 ,        Sp 1w  ,         
(2) 

де Ĥ  – функція Гамільтона системи. Тут і далі капелюшок позначає функції 

фазових змінних ( w  – виняток), тобто фізичні величини механіки. Оператор Sp  

позначає нормувальний інтеграл по фазових змінних з необхідними 

множниками. Рівноважне середнє значення f  фізичної величини f  і вільна 

енергія F даються формулами 

ˆf =Sp fw ,     

ˆ

lnSp

H

TF T e


  , 
(3) 

якими однак нереально скористатися для неідеальних систем.  

 Канонічний розподіл w  є розподілом значень фазових змінних системи. 

Доречно описувати рівноважний стан системи скорочено функцією розподілу 

( )w   деяких фізичних величин a , де { }a  , a  ̶  номер параметра (для потреб 

теорії фазових переходів a  – параметри порядку). Стандартне означення  

розподілу ( )w   дається формулами: 

ˆ( ) Sp ( )w w     ,          ( ) 1d w   ; 

   ˆ ˆ( ) ( )a aa
        ,           aa

d d          
(4) 

ˆ
a  – мікроскопічна значення параметра a . Ландау запропонував, відповідно до 

Пітаєвського [2], означення ефективного гамільтоніану ( )H  у просторі змінних 

a  формулою: 
( )

( )

F

Tw e








H

,        (5) 

де F  – повна вільна енергія системи. Подальше дослідження повної вільної 

енергії системи F  планувалося проводити за допомогою ефективного 

гамільтоніану ( )H на основі формули:  
( )

ln TF T d e






  
H

,        (6) 

яка випливає з умови нормування (4) розподілу ( )w  . Однак ця формула не може 

слугувати для розрахунку і дослідження вільної енергії F , оскільки є тотожність 

при розрахунку ( )H  за формулою: 

ˆ( ) lnSp ( )F T w     H .      (7) 

В сучасній теорії формула (6) використовується з модельним гамільтоніаном, 

запропонованим Ландау, а не обчисленим за формулою (7) (див., наприклад, [1, 

3]). Зазначимо також, що формула (6) може бути записана з урахуванням виразу 

(1) для канонічного розподілу w  у формі  
ˆ

ˆ( ) lnSp ( )

H

TT e   


  H ,     (8) 
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яка наводиться Ландау як означення [2]. Однак і цей вираз при підстановці його 

в (6) дає лише формулу (3) для вільної енергії F , якою для неідеальної системи 

неможливо скористатися.  

 Для потреб теорії Ландау було б цікаво розрахувати за допомогою (8) 

ефективний гамільтоніан ( )H  у вигляді ряду за степенями параметра порядку 

a . На даний момент нами розроблений розрахунок ( )H  біля рівноважного 

стану. Це було зроблено в нашій роботі [4], але у подальшому підхід цієї роботи 

було спрощено.  

 Спрощений розгляд починається з розрахунку розподілу ( )w   на основі 

означення (4): 
ˆ( )1

ˆ( ) Sp ( ) Sp
(2 )

a a a
a

i u

s
w w du we

 

   



     

ˆ ˆ

1
Sp

(2 )

a aaa a
a

H iu TF i u
T T

s
e du e e










        ( aa

du du )     . 

(9) 

Цей вираз можна записати за допомогою канонічного розподілу Гіббса за 

наявності зовнішнього поля: 
ˆ ˆ( ) [ ]

( )

a aa
F h H h

Tw h e

 

  ,    Sp ( ) 1w h  ,  
(10) 

використавши його вільну енергію ( )F h , що дає: 
( )

1
( )

(2 )

a a
a

F F iuTi u
T

s
w du e e







  . (11) 

В нашій роботі [5] було доведено, що розкладення ( )F h  за степенями поля має 

вигляд: 

0( ) ( )a a

a

F h F h T h   G ,         
1 1

12 ...

( 1)
ˆ ˆ( ) ... ...

! n n

n

n

a a a an
n a a

h h h
n T

 





   G , (12) 

де 
1

ˆ ˆ...
na a   ,  0a  – кореляційна функція параметрів порядку та середнє значення 

параметра порядку за відсутності зовнішнього поля. У підсумку рівноважний 

розподіл параметрів порядку набуває вигляду: 

( )1
( )

(2 )

a a
a

i u
iuT

s
w du e e







 

G ,              0a a a    . (13) 

Цей розподіл за малих a  можна представити у стандартній експоненціальній 

формі. Зокрема у гауссовому наближенні маємо: 

3
0

,0

1 1
( ) exp ( )

2
a a ab a b

a a b

w A A D O
A

 
        

 
  , (14) 

де позначено 
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( )
0

1

(2 )

iuT

s
A due

 
G ,     

1 1

( )
... ...

(2 ) !n n

n
iuT

a a a as

i
A du e u u

n


 
G , 

0 0

2 1
( )
2

ab a b abD A A A
A A

  . 

(15) 

Ефективний гамільтоніан ( )H знаходиться тепер з формули (5) у вигляді 

розкладення за степенями a . В гауссовому наближенні маємо: 

3
0

,0

1 1
( ) ln ( )

2
a a ab a b

a a b

F T A A D O
A


          

 
 H . (16) 

Слід зазначити, що отримані вирази (13), (14) для функції розподілу ( )w   і вираз 

(16) для ефективного гамільтоніану ( )H  відсутні у відомій нам літературі. 

 Застосуємо розроблену теорію до побудови ефективного гамільтоніана Ландау 

1( ... )s sx xH  для s -частинкової  підсистеми системи N  однакових точкових 

частинок, коли роль параметрів a  відіграють фазові змінні s  частинок 1,..., sx x

. Позначаючи густину ймовірності цих фазових змінних через 1( ... )s sw x x , 

означення (5) гамільтоніану 1( ... )s sx xH  записується у формі 

1( ... )

1( ... )
s sF x x

T
s sw x x e





H

. (17) 

Функцію 1( ... )s sw x x  можна виразити  через s -частинкову функцію розподілу 

1f ( ... )s sx x , запроваджену Боголюбовим [6]. Використовуючи деталі позначень 

монографії [7] в термінах канонічного розподілу Гіббса 1( ... )c
N Nw x x  маємо: 

1 1 1 1

1
f ( ... ) ... ( ... , ... )

( )!

c
s s s N N s s Nx x dx dx w x x x x

N s
 

  , 

1( ... )

1( ... )
N NF H x x

c T
N Nw x x e



 ,             1 1

1
... ( ... ) 1

!

c
N N Ndx dx w x x

N
  

(18) 

і тому 

1 1

( )! !
( ... ) f ( ... )

!
s s s s

N s s
w x x x x

N


 ,      1 1

1
... ( ... ) 1

!
s s sdx dx w x x

s
 , (19) 

де ah dx
– добуток диференціалів фазових змінних a  - ої  частинки,   – кількість 

ступенів свободи частинки, h  – стала Планка.  

 Боголюбов побудував  теорію збурень для розрахунку функції 1f ( ... )s sx x  у 

наближенні малої густини системи /n N V  для системи точкових однакових 
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частинок [6], коли в наших формулах ( , )a a ax  x p , 
3 3 3/a a adx d d h x p . В 

термодинамічній границі знайдено, що 

1 1

1

f ( ... ) ( ... ) ( )
sU

T
s s s s a

a s

x x e w


 

 x x p ,          

2

2
3/2

( )
(2 )

mT
n

w e
mT





p

p ; 

3 2
1 , 1 , 1

11

ln [ (1 f ) 1 f ] ( )s s a s a s

a sa s

n d O n  

  

      x ; 

1

s ab

a b s

U
  

  ,     (| |)ab a b  x x ,    

(| |)

f 1
a b

T
ab e

 


 

x x

, 

(20) 

де ( )r  – потенціал парної взаємодії частинок. При цьому ефективний 

гамільтоніан Ландау дається формулою 

0( ) ( ln )s s s sF F H T    H , (21) 

де позначено 

2

1 2

a
s s

a s

H U
m 

 
p

,       
3 /2

0

(2 )
ln

!

s s

s

mT V
F T

s


   .  (22) 

За великих s  величина 0sF  є вільна енергія ідеального газу частинок системи. 

 Таким чином, нами розроблена загальна мікроскопічна реалізація означення 

ефективного гамільтоніану Ландау і наведено приклад її застосування. 

Зазначимо, що це означення не дозволяє  реалізувати програму Ландау 

дослідження вільної енергії системи на основі формули (6), оскільки підстановка 

в неї виразів (7), (8) дає тотожність. 
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КОРЕЛЯЦІЙНІ ФУНКЦІЇ У ПРОЦЕСІ  

НАДВИПРОМІНЮВАННЯ ДІККЕ 
 

С.Ф. Лягушин, О.Й. Соколовський 
 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро 

e-mail: lyagush.new@gmail.com  

 

Сучасна квантова оптика базується на можливості генерації когерентного 

електромагнітного випромінювання в оптичному діапазоні, яка забезпечується 

лазерами – пристроями, де працює вимушене випромінювання. Однак їх 

винаходу передувала ідея Р. Дікке про можливість кооперативного спонтанного 

випромінювання збуджених атомів [1]. Експериментально таке колективне 

квантове явище спостерігалось майже за 20 років після передбачення вченого, 

але теоретичні дослідження моделі Дікке відіграли велику роль у розвитку 

математичного апарату квантової статистичної фізики. Надвипромінювання 

Дікке приваблює тим, що відкриває шлях до створення генераторів когерентного 

випромінювання у хвильових діапазонах, де не існують дзеркала [2]. 

Найцікавіше питання в аналізі поведінки системи дворівневих випромінювачів, 

взаємодіючих через поле, – визначення часу встановлення кореляцій, тобто 

затримки імпульсу. Воно вирішується шляхом переходу до розгляду підсистеми 

випромінювачів [3], що цілком відповідає ідеї ієрархії часів М.М. Боголюбова 

(див. [4]). Однак дослідження незвичайних станів електромагнітного поля [5] 

викликають увагу до поведінки характеристик поля в надвипромінювальній 

системі. Ця проблема розв’язується авторами з використанням методу 

скороченого опису [6]. 

Наш розгляд моделі Дікке ґрунтується на послідовно квантовому підході. 

Макростан електромагнітного поля у кожний момент описується значеннями 

амплітуд електричної та магнітної компонент і сукупністю кореляційних 

функцій обох компонент: вони утворюють алгебру спостережуваних за схемою 

Пелетмінського–Яценка [7]. Метод скороченого опису дає саме одночасні 

функції. Польовий характер спостережуваних робить картину еволюції вельми 

складною. Природно обмежитись розглядом бінарних кореляційних функцій. 

Зв’язок одночасних функцій з ґлауберівськими кореляційними функціями [8], що 

використовуються як засіб діагностики явищ квантової оптики, вимагає 

додаткового аналізу. 
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Для статистичного оператора системи побудовано вираз у вигляді 

розвинення за степенями квазіспін-фононної взаємодії, роль малого параметра 

виконує матричний елемент оператора дипольного моменту робочого переходу 

випромінювачів ˆand . За принципом ослаблення кореляцій Боголюбова, нульове 

наближення – це квазірівноважні статистичні оператори поля та речовини. Вираз 

для статоператора в першому порядку за взаємодією забезпечує отримання 

рівнянь еволюції для параметрів скороченого опису (ПСО) з точністю до членів 

~
2d . Сукупність ПСО – це середні nE x , nB x , обчислені зі статистичним 

оператором скороченого опису, від операторних змінних амплітуд полів, 

кореляційні функції вигляду ( )n lE E
x x , ( )n lE B

x x , ( )n lB B
x x  (використано індексне 

представлення для векторних і тензорних полів, верхні індекси показують 

залежність від координат певної точки у тривимірному просторі), а також 

локальна характеристика стану підсистеми випромінювачів – густина енергії ε
x

. Рівняння еволюції, докладне виведення яких міститься в [9], мають вигляд: 

rot 4t n n nE c B I  x x x ,                  rott n nB c E  x x , 

( ) rot ( ) rot ( ) 4 ( ) 4 ( )t n l n l l n n l n lE E c B E c E B I E E I 
        x x x x x x x x x x , 

( ) rot ( ) rot ( ) 4 ( )t n l n l l n n lE B c B B c E E I B
      x x x x x x x x ,                                    (1) 

( ) rot ( ) rot ( )t n l n l l nB B c E B c B E
     x x x x x x , 

2 4

3

2
( )

3
t n n n n

d
I E I E n

c


    x x x x x x . 

У цій системі nI x  позначає відгук середовища з випромінювачів на вплив 

електромагнітного поля, n
x
 – фіксована об’ємна густина випромінювачів, власна 

частота яких ω вважається однаковою. 

Згідно з принципами електродинаміки суцільних середовищ замикання 

системи рівнянь вимагає знання матеріального рівняння для nI x . Це рівняння 

побудовано в [10] на основі методу скороченого опису та припущення про 

випадкову орієнтацію випромінювачів і з точністю до членів ~
2d має вигляд: 

1
[ ( ,ε( )) ( ,ε( )) ]n n n

iI e E c Z
V

  x

k k

k

k x
k x k x ,                                               (2) 

де 
2

2

2
( ,ε) ε (ω ω )

3

d
    kk ,   

2

2 2 2

4 1
( ,ε) εP

3 ω ω

d
  

 k

k ,   rotn nZ Bx x . 
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Тоді матеріальне рівняння у просторовій формі, необхідне для чисельного 

моделювання, запишеться як: 

[ ( ,ε ) ( ,ε ) ]n n nI d E c Z 
      

x x x x x
x x x x x ,                                         (3) 

що свідчить про наявність просторової дисперсії. Матеріальні коефіцієнти в (3) 

є фур’є-образи відповідних величин у (2) й обчислюються за формулами: 

1
( ,ε ) ( ,ε ) ie

V
    x x

k

k (x-x )
x x k ,    

1
( ,ε ) ( ,ε ) .ie

V
    x x

k

k (x-x )
x x k    (4) 

Перехід до інтегралів і їх обчислення в сферичних координатах дають фізично 

виправдані вирази (при цьому, зазначимо, досить прості): 
2

2 2

ω ε ω
( ,ε ) sin( )

3

d

c c



    



x
x

x x x x
x x

,                                                (5) 

2

2 2

ε ω
( ,ε ) cos( )

3

d

с c



   



x
x

x x x x
x x

.                                                  (6) 

Оскільки система рівнянь (1) включає кореляційні функції з nI x , потрібні 

матеріальні рівняння для них. Щоб у рівняннях залишилися лише кореляційні 

функції типу ( )n lE E
x x , ( )n lE B

x x , ( )n lB B
x x , треба обчислити кореляційні функції 

(2)( )n lE I
x x , (2)( )n lB I

x x  в другому порядку теорії збурень за d (це позначено верхнім 

індексом біля дужки), зводячи їх до виразів із (2)( )n lE I
x x , (2)( )n lB I

x x , причому під 

(2)

lI
x  ми розуміємо тут конструкцію, задану формулою (3). У нашій роботі [9] 

показано, що такий перехід пов’язаний з появою додаткових членів, які 

відповідають рівноважним кореляціям: 

 (2) (2)( ) ( ) ,n l n l nlE I E I S n
    x x x x x

x x ,   
(2) (2)( ) ( ) ( , )n l n l nlB I B I T n

    x x x x x
x x , 

2 2
3 ( )

2 2
( , )

12

i t

nl nl

d
S n n d e

с c

    
      

  


x x k x x
x x k k ,   

2

t n l
nl nl

k k

k
    ,        (7) 

2 3

2 2

( ) ( )
( , ) sin

6 ( )

m m
nl nlm

d x x x x
T n n e

с c

      
 

 

x x
x x

x x
.                                        (8) 

В останньому з рівнянь (1) кореляційна функція теж має сенс (2)( )n nI Ex x , 

додатковий член описує втрату енергії через дипольне випромінювання. 

Зауважимо, що отримана система рівнянь (1), доповнена матеріальними 

рівняннями, дає повний опис процесу виникнення кореляцій поля (на рівні 

бінарних) у процесі надвипромінювання, але дуже громіздка через тензорний 
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характер полів кореляцій, а також інтегродиференціальний характер рівнянь із 

необхідністю пов’язаний з просторовою дисперсією. Крім того, просторову 

форму матеріальних рівнянь побудовано з використанням перетворень Фур’є в 

нескінченному середовищі, а тому крайові ефекти не враховуються точно, хоча 

саме вплив розташування випромінювачів на процес Дікке являє найбільший 

інтерес у нашому розгляді. 

Спроба дослідження розв’язків системи рівнянь еволюції вимагала 

спрощення, що ми пов’язували з розглядом одновимірної та двовимірної систем 

і фіксованою орієнтацією дипольних моментів випромінювачів [11, 12]. Також 

можна було обмежитись початковим етапом процесу, коли густина енергії 

випромінювачів може вважатися незмінною. Тоді кількість рівнянь системи 

зменшується до 5 (одновимірна система, напруженість електричного поля E Ox

, густина струму поляризації I Ox , індукція магнітного поля B Oy ; всі 

характеристики поля залежать лише від z  (чи z  і z )) чи до 9 (двовимірна 

система, E Ox , I Ox , а індукція магнітного поля B  має компоненти уздовж y  

і z ; всі характеристики поля залежать лише від y  і z  (чи y , z  і y , z )). Однак 

система виявляється все одно надто громіздкою. До того ж одночасний 

зосереджений розподіл густини n і хвильових векторів k  за якоюсь координатою 

– дуже штучне припущення. Що стосується поведінки матеріальних 

коефіцієнтів, в одновимірному випадку вони даються гармонічними функціями 

і не спадають з відстанню, а в двовимірному – циліндричними функціями: для σ 

– вираз спадний, а для ξ збіжність виникає тільки за наявності якогось затухання. 

Усе це викликає критичне ставлення до застосованих спрощень. 

Ще одна проблема чисельної симуляції процесу полягає в тому, що в 

рівняннях фігурують частинні похідні й алгоритм розв’язання таких рівнянь 

робить нереальним пряме застосування програмного пакету Mathematica. 

Необхідне в цьому випадку задання крайових умов не має фізичного 

обґрунтування. Тому треба перейти до задачі Коші для звичайних 

диференціальних рівнянь з апроксимацією просторових похідних за різницевою 

схемою. Звичайно, це вимагає задання функцій на ґратці з великою кількістю 

точок і серйозно ускладнює програмування. Простішого підходу до 

моделювання процесу Дікке в просторовій системі знайти не вдалося. Заслуговує 

на увагу дослідження характерних рис виникнення кореляцій на прикладі 

великої сферично-симетричної системи. Для неї природним є припущення, що 
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характеристики поля залежать тільки від радіальної координати. Однак тоді 

зникає виділений напрямок, випадковий розподіл орієнтацій у площині, 

перпендикулярній до хвильового вектора, зануляє кореляції. Можна виділити 

певний напрямок накладенням магнітного поля, але це питання в теорії 

надвипромінювання не розроблено. Найближчі плани ми пов’язуємо з 

реалізацією методу Коші в одновимірному випадку. 
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Вступ 
 

Класичні біофізичні і радіобіологічні дослідження минулого століття, в 

яких вивчались ефекти дії великих енергій та доз, без сумніву, надали багато 

вагомих фундаментальних і прикладних результатів, без яких зараз уже 

неможливо уявити науковий поступ і життя суспільства. Однак в останні 

десятиріччя у природничих науках цілком закономірно викристалізовується 

новий перспективний напрям, в центрі уваги якого – слабкі взаємодії, тобто 

вплив на біоструктури чинників малих інтенсивностей, насамперед 

низькоенергетичних факторів довкілля. Така ситуація зумовлена кількома 

причинами. Зокрема, описано багато фактів, які не можна задовільно пояснити 

у рамках уявлень про лінійну залежність “доза-ефект”, особливо при малих 

значеннях інтенсивності діючого чинника, тобто у припороговій області. 

Приклади таких нелінійних процесів можна зустріти у радіаційній біофізиці, 

магнітобіології, космобіофізиці тощо. Як відомо, в реалізації первинних 

фізичних стадій складних біологічних процесів (наприклад, біоенергетичних 

перетворень, фотосинтезу, ферментативного каталізу, а також деструктивних 

реакцій і навіть канцерогенезу) фундаментальну роль відіграють збуджені, 

зокрема метастабільні, та іонні стани біомолекул. Збудження, міграція енергії 

та іонізація молекул у біоструктурах  зумовлюють і радіаційні зміни в клітинах 

живих організмів. Ефективним способом передачі молекулярним системам 

певної кількості енергії від 0 до 20 еВ, тобто в області, де знаходяться нижні 

синглетні й триплетні збуджені рівні та потенціали іонізації біомолекул, є 

використання монокінетичного пучка низкоенергетичних електронів 

регульованих енергій. В таких експериментах, на відміну від фотозбудження, 

можна отримати інформацію не лише про оптично дозволені переходи між 

станами електронної системи молекул, але і про пряме збудження  

інтеркомбінаційних переходів, в результаті яких можуть ефективно 

утворюватися метастабільні триплетні стани молекул. Не виключено, що ці 

процеси можуть стосуватися і таких унікальних проблем, як абіогенний синтез 

біомолекул під впливом електронної похідної космічного випромінювання 

[1,2]. 

Інтерес до вивчення процесів, зумовлених низькоенергетичними 

електронами, пов’язаний також з важливістю проблеми внутріклітинного 

опромінення біоструктур вторинними електронами, які утворюються у значній 

кількості в речовині при дії випромінювання різних видів (γ-промені, швидкі 
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заряджені частинки тощо). Взаємодія високоенергетичної радіації з живими 

клітинами, в основному, не призводить прямо до деградації біополімерних 

молекул. Цю функцію виконують вторинні електрони, кількість яких на 1 МеВ 

налітаючої високоенергетичної частинки становить біля 4∙104. Більшість 

вторинних електронів є низькоенергетичними (повільними) з енергіями від 

долей до десятків еВ. Саме з повільними електронами пов’язують основну 

частину деструктивних змін на молекулярному рівні біоструктур. При цьому 

головною мішенню стають генетичні макромолекулярні структури. Тому для 

вирішення багатьох важливих проблем в області біофізики, медицини та екології 

необхідна інформація про молекулярні механізми впливу випромінювання різної 

природи на біомолекули, особливо ДНК і РНК, які є носіями спадкової 

інформації. 

Саме з повільними електронами пов’язують основну частину 

деструктивних змін на молекулярному рівні біоструктур. При цьому головною 

мішенню стають генетичні макромолекулярні структури. Тому для вирішення 

багатьох важливих проблем в області біофізики, медицини та екології необхідна 

інформація про молекулярні механізми впливу випромінювання різної природи 

на біомолекули, особливо ДНК і РНК, які є носіями спадкової інформації. 

Особливості перебігу фізичних процесів у молекулах нуклеїнових кислот та їх 

компонентів при дії низькоенергетичних електронів будуть адекватно 

відображати різноманітні біологічні наслідки  у живих клітинах, в тому числі й 

радіаційно-індуковані генетичні зміни (мутації, синтез аномальних білків тощо). 

Дослідження особливостей взаємодії електронів малих енергій з біомолекулами 

становить інтерес не лише для фізики і біофізики, але й для радіобіології, 

медрадіології та радіаційних технологій. 

Таким чином, вивчення процесів утворення під дією електронного удару 

позитивних і негативних іонів сприяє вирішенню цілої низки завдань не лише 

теоретичних, але й прикладних. Однак ці процеси, особливо їхні кількісні 

характеристики, практично мало вивчені, про що свідчить незначна кількість 

публікацій на цю тему. Зрозуміло, що пряме отримання інформації про такі 

прецизійні взаємодії було довгий час недосяжним через багатократні 

експериментальні труднощі. Це, в першу чергу, створення молекулярних 

частинок-мішеней, транспортування їх в область взаємодії з електронами, а 

також виділення корисного сигналу від досліджуваних взаємодій на великому 

фоні супутніх процесів. Тому вдосконалення існуючих та пошук нових методик 

для вивчення таких процесів є актуальною задачею. 
 

Результати досліджень та їх обговорення 
 

На рис. 1 представлені експериментально визначені абсолютні величини 

повних перерізів утворення негативних іонів та їх енергетичні залежності 

(функції іонізації) для молекул основ нуклеїнових кислот урацилу та аденіну в 

інтервалі енергій бомбардуючих електронів від порогових значень до 5 еВ . Як 
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видно, процеси утворення негативних іонів проявляються у дуже вузькій області 

енергій налітаючих електронів, тобто мають характер резонансів. Зокрема, 

ширини резонансних піків на половині їх висоти (так звані півширини) для 

урацилу і аденіну відповідно становлять – 0,37 еВ і 0,4 еВ. Енергетичне 

положення максимуму резонансу для урацилу спостерігається при енергії для 

урацилу 1,1 еВ, для аденіну – 1,2 еВ. Максимуми перерізів утворення негативних 

іонів становлять (5,0±0,5)·10-18 см2 (для урацилу), (6,1±0,6)·10-18 см2 (для 

аденіну). Таким чином, на відміну від позитивних іонів, згідно наших попередніх 

результатів [3], негативні іони мають значно менші (на два порядки) перерізи 

утворення. Важливо наступне: хоч імовірності появи аніонів менші, можна 

передбачити, що саме вони, завдяки резонансним особливостям, можуть стати 

центрами деградації молекулярних структур. 

 

Рис. 1. Енергетичні залежності абсолютних величин перерізів утворення 

негативних іонів молекул азотистих основ електронним ударом: а – урацил;  

б – аденін.  
 

Наведені перерізи складаються з перерізів утворення негативних іонів як 

вихідних молекул, так і їх фрагментів. Поряд з цим, згідно з фізичними законами 

збереження, молекулярні іони повинні знаходитися у збуджених станах, які з 

причин своєї нестабільності підлягають розпаду на іонізовані та нейтральні 

фрагменти. Викладене вище переконливо підтверджується розрахунками кривих 

потенціальної енергії, довжин зв’язків, розподілу густин зарядів. 

Співставленням розрахунків із експериментальними результатами, отриманими 

в роботі, виявлено домінуючі канали дисоціації негативних іонів досліджуваних 

молекул. Зокрема, найбільш ймовірними продуктами такої дисоціації є атом 

водню, який знаходиться поблизу вузла N1, і негативно заряджений 

молекулярний залишок., Зокрема, утворення негативних іонів для урацилу 

(піримідин) і аденіну (пурин) буде проходити двостадійно згідно схем: 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 87 

е +  C4H4 N2O2  →  [(C4H4 N2O2)¯
 ]*  → (С4H3N2O2)¯ + H;  (1) 

е + C5H5N5 → [(C5H5N5) ¯ ]* → (C5H4N5) ¯ + H,   (2) 
 

де [(C4H4 N2O2)¯
 ]*  , [(C5H5N5) ¯ ]* – негативно заряджені молекулярні іони 

урацилу і аденіну і, (С4H3N2O2)¯, (С4H3N2O2)¯ – негативно заряджені фрагменти 

основ аденіну і цитозину, які втратили по одному атому водню. 

Процеси утворення негативних іонів при зіткненнях повільних електронів 

з молекулами  нуклеотидних основ мають нелінійний резонансний характер і 

реалізуються в інтервалі енергій електронів 1 – 3 еВ.  

Викладене вище переконливо можна промоделювати розрахунками 

розподілів густин та довжин зв’язків на прикладі молекули та негативного 

молекулярного іона урацилу (рис.2, 3). Розрахунки були виконані 

напівемпіричним квантовомеханічним методом AM1, який був раніше 

застосований для складних молекул. Цей метод входить до пакету програм 

HyperChem, що являє собою комплексний продукт для молекулярного 

моделювання. Зокрема, за допомогою HyperChem можна виконати розрахунки 

енергії системи і її рівноважної геометрії методом молекулярної механіки, 

квантової хімії, молекулярної динаміки. 

 

 
 

Рис. 2. Розподіл густин зарядів (у відносних одиницях) та довжин зв’язків (в 

одиницях Ǻ) у молекулі урацилу. 
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Рис. 3. Розподіл густин зарядів (у відносних одиницях) та довжин зв’язків 

(в одиницях Ǻ) у негативному молекулярному іоні урацилу.  

 

Висновки 
 

Таким чином, отримані результати свідчать про те, що атоми водню, які 

знаходяться в молекулі урацилу біля атомів азоту (N1, N3), мають близькі 

довжини зв’язків, а місця їх знаходження характеризуються найбільшою 

густиною позитивного потенціалу. В результаті захоплення молекулою 

бомбардуючого електрона довжина зв’язку атома водню з атомом N1 

збільшується, а позитивний потенціал біля цього атома водню помітно 

нейтралізується. Звідси випливає, що при розпаді негативного молекулярного 

іона найбільш ймовірним буде відщеплення атома водню від вузла N1. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ХВИЛЬОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

В ТРЬОХ-СЕКЦІЙНОМУ ПІДСИЛЮВАЧІ БІЖУЧОЇ ХВИЛІ  

З НЕОДНОРІДНОЮ ГРЕБІНКОЮ ТГЦ ДІАПАЗОНУ ЧАСТОТ 
 

Ю. Ковшов1, С. Власенко1, С. Кишко1, С. Пономаренко1, Е. Хуторян1, 

О. Кулешов1, К. Лукін1, Й. Татематсу2, М. Тані2 
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2Research Center for Development of Far-Infrared Region, University of Fukui, 
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Запропоновано конструкцію низьковольтної трьохсекційної лампи біжучої 

хвилі (ЛБХ) з неоднорідною плоскою гребінкою (НПГ) для підсилення хвиль 

в ТГц діапазоні частот. Проведено аналіз взаємодії стрічкового електронного 

потоку з електромагнітними хвилями НПГ та посилення сигналу в ЛБХ за 

допомогою тривимірного моделювання частинок в осередках (ЧВО). В 

результаті моделювання продемонстровано вихідну потужність понад 1,7 Вт 

та коефіцієнт посилення за потужністю понад 12 дБ у діапазоні частот від 340 

до 356 ГГц. 

 

У ТГц діапазоні вихідна потужність ЛБХ/ЛЗХ обмежена через вплив 

високочастотних омічних втрат та зменшення ефективності взаємодії 

електронного пучка (ЕП) з електромагнітною хвилею [1]. Використання 

неоднорідних сповільнюючих систем дозволяє знизити вплив омічних втрат за 

рахунок взаємодії ЕП з об'ємно-поверхневими хвилями [2 ̶ 4]. В роботі [3] 

продемонстровано роботу ЛБХ у другій смузі пропускання трьохступеневої 

плоскої гребінки, де реалізується постійна фазова швидкість υph робочої 

гармоніки хвилі у широкому діапазоні частот. Для більш ефективного 

підсилення запропоновано конструкцію трьохсекційної ЛБХ з трьохступеневою 

плоскою гребінкою рис.1. Секції між собою ізольовані електродинамічно таким 

чином, що біжучі хвилі не поширюються від однієї секції до іншої. В секціях 2 

та 3 поширюється ЕП згрупований вхідним сигналом в секції 1. "Холодне" 

моделювання цієї структури показало, що коефіцієнт стоячої хвилі (КСХ) менше 

1,5 у діапазоні частот від 339 до 356 ГГц.  

Дослідження електронно-хвильової взаємодії  тривимірній моделі 

підсилювача здійснюється методом частинок в осередках з використанням 

MAGIC 3D [5]. При моделюванні розглядався стрічковий ЕП з перерізом 

0,13×2,5 мм2. Передбачалося, що ЕП фокусується постійним магнітним полем 

1,0 Тл та електрони не мають початкових теплових швидкостей та розкиду 
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швидкостей. Ці умови необхідні для кращої відповідності результатів, 

отриманих за допомогою тривимірного моделювання, та розрахунків за теорією 

ЛБХ для великого сигналу. В моделі для збудження ЛБХ використовувався 

синусоїдальний сигнал частотою 350 ГГц. Окрім того, враховується згасання 

хвилі, що виникає внаслідок дії омічних втрат, завдяки введенню кінцевої 

провідності матеріалів. 

 
 

Рисунок 1. Модель трьохсекційної ЛБХ із НПГ. Хвильоводні порти «ВЧ 

вхід» і «ВЧ вихід» є відповідно вхідний і вихідний хвилеводи. 
 

Параметри, що характеризують взаємодію пучка з хвилею в моделі 

MAGIC 3D, залежать від кількості як точкових джерел частинок, так і від 

щільності тривимірної сітки. Таким чином, достовірність розрахунку ВЧ-

потужності та ККД забезпечується вибором відповідних параметрів геометрії, 

які визначаються під час попереднього моделювання з різними значеннями таких 

параметрів. Ця процедура показує компроміс між достовірністю та швидкістю 

розрахунків. Ми виявили, що потужність у вихідному порту істотно не залежить 

від кількості джерел частинок, коли таке значення не перевищує 460, а щільність 

сітки становить близько 1 мільйону. Приклад результатів моделювання подано 

на рис. 2 (а), де показані ВЧ потужності на вихідних портах моделі ЛБХ. Середня 

вхідна потужність 125 мВт, середня вихідна потужність 1,73  Вт. Спектр 

вихідного випромінювання представлено на рис. 2 (б), що підтверджує 

одномодовий режим роботи. Паразитні моди на верхніх смугах пропускання 

НПГ відсутні.  

Результати тривимірного моделювання порівнювалися з результатами 

отриманими з використанням теорії ЛБХ. Коефіцієнт посилення в залежності від 

вхідної потужності показано на рис. 3 для різних значень згасання. Вихідна 

потужність та її залежність від вхідної потужності показані на рис. 4. Як видно з 

рис. 3, обидва способи демонструють схожі результати в лінійному режимі 

роботи. Сумарний коефіцієнт посилення потужності коливається від 12 до 18 дБ 

залежно від омічних втрат. Насичення вихідної потужності спостерігається за 

вхідної потужності 60 – 80 мВт. З теоретичних розрахунків продемонстровано 
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вихідну потужність 1,73 Вт, що трохи відрізняється від результатів моделювання 

ЧВО. Цю різницю можна пояснити різницею у зв'язку пучка з хвилею, а також 

урахуванням згасання. Слід зазначити, що ЧВО забезпечує кращий облік 

просторового заряду, ніж у одномірному моделюванні. 

 
 

Рисунок 2. ВЧ-потужність, що випромінюється у вихідних хвилеводах секцій з 

простору взаємодії (а). Спектр вихідного випромінювання трьохсекційної ЛБХ 

(б). Електропровідність σ = 1×107 См/м. Наруга ЭП 5,485 кВ, струм 60 мА. 
 

 
а)                            б) 

 

Рисунок 3. Посилення потужності, як функція вхідної потужності, змодельовані 

як за допомогою одномірної теорії великих сигналів, так і MAGIC 3D:               U 

= 5485 В, I = 60 мА. Частота вхідного сигналу становить 352,1 ГГц для 

одномірної теорії та 350 ГГц для моделювання в MAGIC 3D. 
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Рисунок 4. Вихідна потужність, як функції вхідної потужності, змодельовані як 

за допомогою одновимірної теорії великих сигналів, так і MAGIC 3D:               

U = 5485 В, I = 60 мА. Частота вхідного сигналу становить 352,1 ГГц для 

одномірної теорії та 350 ГГц для моделювання в MAGIC 3D. 

 

 
Рисунок 5. Розподіли зростаючої хвилі вздовж області взаємодії, отримані в 

MAGIC 3D (тонка) та одномірному моделюванні (товста). 
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Амплітуда ВЧ-поля хвилі, що наростає вздовж простору взаємодії, 

представлена на рис. 5 в залежності від координати z. У тривимірній моделі 

амплітуда розраховувалася всередині структури та 0,001 мм над поверхнею 

гребінки. Як видно з рис. 5 тривимірне моделювання ЧВО і одномірна теорія 

великих сигналів демонструють дуже близькі результати. 

 

[1] С. Paoloni et al., Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 35, 567 (2021). 

[2] E. M. Khutoryan et al., J. Infrared Milli Terahz Waves, 39, 236–249 (2018). 

[3] S. S. Ponomarenko et al., IEEE Trans. Electron Dev., 68, 5232 (2021). 

[4] Yu. S. Kovshov et al., Telecommunications and Radio Engineering, 76, 929 (2017). 

[5] MAGIC 3.2.0 Help Manual, Alliant Techsystems ATK (Newington, VA, USA, 

2011). 
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ЗБУДЖЕННЯ КАТІОНА H3O+ У ЗІТКНЕННЯХ З МОЛЕКУЛАМИ 

ВОДНЮ: НОВІ ШЛЯХИ ДО РОЗУМІННЯ ХІМІЇ ВОДИ У 

МІЖЗОРЯНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 

Ш. Демеш, Ф. Лик 
 

Інститут фізики, Університет Ренн 1, Ренн, Франція 

e-mail: demesh.shandor@gmail.com 

 

Катіон гідронію H3O
+ (який ще має назви гідроксоній або оксоній) було 

спостережено раніше як у густих, так і у дифузних молекулярних хмарах 

міжзоряного середовища (МС) [1]. Цей катіон відіграє надзвичайно важливу 

роль у хімії води та кисню в утвореннях Всесвіту. Також він може бути 

застосований як важливий молекулярний іон у процесі іонізації у міжзоряному 

середовищі [2]. Виходячи з цього, визначення відносного вмісту катіона H3O
+ у 

МС може бути використано як непрямий спосіб визначення відносного вмісту 

міжзоряної води. 

Нами вперше теоретично досліджено обертальне збудження катіона 

гідронію у зіткненнях з молекулами водню (Н2). На початку розрахунків 

головною задачею було визначення високоточного потенціалу взаємодії між 

партнерами зіткнень у п’ятивимірній внутрішній координатній системі [3]. 

Застосовуючи цей потенціал взаємодії нами визначено перерізи обертального 

збудження H3O
+ як функції кінетичної енергії зіткнення для усіх можливих 

переходів між станами з обертальними квантовими числами j = 0 ‒ 5 [4] (див. 

рис. 1). 

Розрахунки були проведені в інтервалі енергій зіткнень (кінетична енергія 

зіткнення) від першого збудженого обертального стану до 1700 см-1 (~210 меВ) 

на базі методу сильного зв’язку каналів, застосовуючи програмний комплекс 

HIBRIDON [4]. Відповідні термальні коефіцієнти швидкості реакції збудження 

були визначені для значень кінетичних температур в інтервалі від 5 до 300 К. Для 

їх розрахунку використовували метод прямого інтегрування перерізів 

обертального збудження з усередненням за розподілом Максвела-Больцмана за 

швидкостями. Були досліджені як ortho- так і para- ядерні спінові ізомери як для 

катіона H3O
+, так і для молекул водню.  

Отримані коефіцієнти швидкості переходів між обертальними квантовими 

станами нами були використані для проведення розрахунків характеристик 

променевого переносу енергії [5]. Результати цих розрахунків показали, що нові 

коефіцієнти швидкості реакції мають значний вплив на якість та точність таких 
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астрофізичних спостережених, як найяскравішна температура або температура 

збуджень [4]. Очевидно, що розраховані нами величини, які характеризують 

обертальне збудження гідронію H3O
+ у зіткненнях з молекулами водню Н2, 

дають змогу більш точно описати і зрозуміти астрономічні спостереження H3O
+ 

у міжзоряному середовищі, а небезпосередньо ‒ краще зрозуміти перебіг 

хімічних процесів за участю міжзоряної води. 

 
 

Рис. 1. Залежність перерізів обертального збудження катіона H3O
+ від кінетичної 

енергії зіткнення у процесах взаємодії з молекулами Н2 при низьких енергіях.  
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[3] S. Demes et al. J. Chem. Phys. 153, 094301 (2020). 

[4] S. Demes et al. Mon. Not. Roy. Ac. Sci. 509, 1252 (2022). 

[5] F.L. Schoier et al., A&A 432, 369 (2005). 
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ANTIREFLECTIVE COATING FOR SOLAR CELLS  

BASED ON HUYGENS’ METASURFACES 
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2V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine 

e-mail: varvara.khmil@gmail.com  

 

One of the principal goal of the renewable energy is to increase the efficiency of 

solar cells. The most significant factor responsible for optical losses in solar cells is the 

reflection of the light from their surface. High refractive index of silicon, the material 

that is most commonly used for solar cells, causes the surface reflection to reach from 

33 to 48% across the visible wavelength range [1]. In order to prevent such high losses, 

any modern solar cell is equipped with an antireflective coating (ARC). The ARCs are 

thin films deposited on the solar cell surface. A single unstructured uniform dielectric 

layer can suppress light reflection only in a very narrow spectral range, i.e. to achieve 

near-zero reflection in the vicinity of a single wavelength. In order to achieve a 

broadband antireflective effect, one either uses multilayered ARCs, or texturizes the 

surface of the solar cell to produce multiple reflections that would allow the majority 

of the light to be absorbed into the cell [1-3]. Both these methods require advanced 

fabrication techniques and significantly increase the final cost of the solar cell. 

Moreover, the thicknesses of multilayered ARCs (typically, a few microns) usually 

exceed the wavelength which results in higher absorption losses, material cost, and an 

increase of the total solar cell thickness, while performance of the structured cell 

surface sharply depends on the angle of incidence [4,5].   

Here, we aim to provide a design of the single-layer nanopatterned coating 

surface that will engineer light interaction at the nanoscale such that the reflection will 

be minimized in a whole visible spectrum (for wavelength range from 400 to 800 nm) 

up to 10%.  

Our main idea is to apply the Huygens’ surfaces concept. Huygens’ surfaces 

demonstrate near-unity transmittance together with well-controlled phase shift [6]. The 

suppression of the reflection occurs due to the cancellation of the scattering at electric 

and magnetic dipoles. As a consequence, the main task is to achieve the overlapping 

between the effective electric and magnetic responses of the nanostructure. In the first 

approximation, we use the effective model for the surface polarizability obeying 

Drude-Lorentz model [7]. Then, we analyze the transmittance via such a surface 

depending on the spectral difference between the electric and magnetic resonances 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 97 

within this effective model approach (Fig. 1). One can notice that reflected light energy 

goes to zero while the electric and magnetic resonances approach each other (Fig. 2). 

 
Figure 1. Dependence of the transmittance (green line), imaginary part of electric (blue 

line) and magnetic (red line) normalized polarizabilities on the incident wavelength for 

different spectral distance between the electric and magnetic resonances: (a) 0 nm, (b) 

50 nm, (c) 100 nm. The electric resonance is fixed at the wavelength of 600 nm. 
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Figure 2. Dependence of the transmittance on the spectrum distance between electric 

and magnetic resonances at the wavelength of 600 nm. 

 

Finally, we propose the possible design of Huygens’ metasurface based on the 

periodic array of silicon nanospheres and study the impact of the lattice constant. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ АЛГОРИТМІВ ФОРМУВАННЯ 

СПЕКТРОМЕТРИЧНОГО СИГНАЛУ ГАММА-СПЕКТРМЕТРІВ  

НА ОСНОВІ ГЕРМАНІЕВИХ ДЕТЕКТОРІВ 
 

Р.Ю. Чаплинський, Е.Є. Петросян, Т.В. Микитюк, Ю.М. Пархітько  

 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ, Україна 

e-mail: chaplinskiyryu@gmail.com 

 

Цифрова обробка сигналу знаходить широке застосування в багатьох 

спектрометричних системах, зокрема і в спектрометрах на основі детекторів з 

особливо чистого германію (ОЧГ). За останні більш ніж чверть століття була 

розроблена велика кількість алгоритмів цифрового формування, дослідження та 

порівняння особливостей роботи яких вкрай складне завдання [1 ̶ 3]. Така задача 

ускладняються ще й дороговизною ОЧГ детекторів та специфічних цифрових 

аналізаторів імпульсних сигналів. Кожний сучасний промисловий аналізатор 

працює на основі своїх унікальних алгоритмів, розібратися в подробицях 

реалізації яких вкрай складно, а порівняти їх особливості роботи з іншими 

реалізаціями в різноманітних умовах майже неможливо. Тому цілями даної 

роботи є розробка і верифікація наскрізної числової моделі спектрометричного 

тракту і дослідження цифрових алгоритмів формування з її допомогою.  

Розроблена нами наскрізна числова модель спектрометричного тракту 

складається з трьох основних блоків: цифрової моделі сигналу з попереднього 

підсилювача, блоку цифрового алгоритму формування сигналу та блоку 

побудови спектра на основі вихідного сигналу з блоку формування. В моделі 

враховано: диференціальну нелінійність аналого-цифрового перетворювача 

(АЦП) [4], ефект балістичного дефіциту в сигналі з попереднього підсилювача 

(ПП) обумовлений різницею швидкості збору заряду в детекторі в залежності від 

локалізації місця утворення електрон-діркових пар в об’ємі кристала детектора, 

на сформований сигнал накладався шум з гаусовим розподілом, σ гаусового 

розподілу була вхідним значенням, отриманим з осцилограми сигналу з 

попереднього підсилювача.  

Всі розглянуті цифрові алгоритми доповнені алгоритмом автоматичної 

компенсації полюс-ноль шляхом відслідковування та вирівнювання рівня 

постійної складової сигналу до та після сформованого імпульсу. 

У відповідності до цих умов розроблено програмний код на мові 

програмування Python3 та бібліотек matplotlib і numpy, за допомогою якого 

проводилося подальше дослідження.  

Розроблена модель генерує масив даних аналогічних моноенергетичному 

оцифрованому сигналу ПП зі стохастичним розподілом імпульсів по масиву. Цей 

масив поелементно пропускався через досліджуваний алгоритм формування і, 
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уже зі сформованого сигналу, вираховувалася амплітуда кожного імпульсу та 

мертвий час. 

 
Рисунок 1. Експериментальна та модельна залежність роздільної здатності від 

часу формування цифрового спектрометричного тракту.  

 

 

а       б 

Рисунок 2. Зображення модельного вихідного сигналу ПП (фіолетовий) та 

результати відгуку на нього алгоритмів трапецієподібного (синій), cusp-like 

(жовтий) та CR-RCm (червоний) алгоритмів цифрового формування з плоскою 

вершиною (а) та без неї (б) 

 

Верифікація моделі проводилася шляхом порівняння експериментальних 

та модельних залежностей роздільної здатності (ПШПВ) від часу формування 

(na). В основі моделі лежав цифровий алгоритм трапецієвидного формування [1]. 

Експериментальні дані були отримані за допомогою спектрометричного тракту 

на основі ОЧГ детектора моделі GEM30180 (ORTEC США) і цифрового 

аналізатора MCA527 (GBS, Німеччина). Результати верифікації моделі показані 

на рис. 1, з якого видно, що похибка моделювання відносно експериментальних 

даних не перевищує 15%. На рис. 1 ПШПВ в модельному тракті краще, ніж в 

експерименті (модельна крива розташована нижче експериментальної), що, 

скоріше за все, обумовлено наявністю шумів вхідної аналогової частини і АЦП 

реального аналізатора імпульсних сигналів, а також відсутністю 

комптонівського розподілу в модельному спектрі. Найкраща роздільна здатність 

моделі отримана при часі формування 2 мкс і складала 1.964 кеВ, 

експериментальна склала 1.968 кеВ при часі формування 3 мкс. 
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Для дослідження було відібрано три алгоритми формування з кінцевими 

перехідними характеристиками [2, 3]. Це алгоритми трапецієподібного 

формування, формування з експоненційними фронтами (cusp-like) та плоскою 

вершиною і цифрова реалізація напівгаусового формування (CR-RCm). Вхідний 

сигнал та відгук на нього в результаті роботи цих алгоритмів показані на рис. 2. 

Алгоритми трапецієподібного та cusp-like формування на рис. 2а у випадку 

короткої плоскої вершини перетворюються в трикутне та експоненційне 

формування (рис. 2б). Таким чином в рамках виконаної роботи вдалося провести 

дослідження також і цих цифрових алгоритмів формування. 

У проведеному дослідженні роздільна здатність контролювалася по лінії 

1332 кєВ з урахуванням калібровки 1-й канал – 40 кєВ, 16384-й канал – 3000 кєВ. 

Змінюючи час формування та тривалість плоскої вершини трапецієподібного, 

cusp-like та CR-RCm алгоритмів було накопичено спектри на основі модельного 

моноенергетичного вхідного сигналу з завантаженням 10 та 100 тис. імп/с. До 

кожного накопиченого спектра застосовувався алгоритм апроксимації гаусовою 

функцією за допомогою методу найменших квадратів, за результатами 

апроксимації визначалася роздільна здатність (ПШПВ). Також проводився 

контроль мертвого часу. В результаті були побудовані залежності представлені 

на рис. 3 - 5. 

 

   
а     б     в 

Рисунок 3. Залежності роздільної здатності та мертвого часу від часу 

формування та тривалості плоскої вершини, алгоритм формування сusp-like, а – 

вхідне завантаження 10 тис імп/с, б – 100 тис імп/с та в – динаміка мертвого 

часу при завантаженні 100 тис імп/с 

 

На рис. 3 зображено результати моделювання вихідної роздільної 

здатності cusp-like алгоритму в залежності від тривалості переднього фронту (na) 

сформованого сигналу та тривалості плоскої вершини. Амплітудна величина 

шуму вхідного сигналу складає 60 відліків АЦП, балістичний дефіцит складає 

33% від швидкості наростання переднього фронту вхідного імпульсу, що в свою 

чергу веде до стохастичної зміни амплітуди вхідного імпульсу на ще 50 відліків 

АЦП для імпульсів з амплітудою, що відповідає енергії 1332 кеВ. З графіка 

видно, що найкращу роздільну здатність ПШПВ = 1.92 кеВ демонструє 
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комбінація тривалості переднього фронту na = 3.25 мкс та плоскої вершини FT = 

0.375 мкс. Збільшення переднього фронту і плоскої вершини призводить до 

погіршення роздільної здатності через збільшення впливу шумової складової 

сигналу. Погіршення роздільнї здатності зі зменшенням переднього фронту 

пов’язане з недостанім усередненням корисної складової сигналу. В свою чергу 

зменшення тривалості плоскої вершини веде до погіршення компенсації 

балістичного дефіциту і тому також погіршує роздільну здатність. Це вказує на 

гіршу роздільну здатність при використанні cusp-like алгоритму без плоскої 

вершини.  

Зі збільшенням вхідного завантаження до 100 тис імп/с загальне динаміка 

залежностей ПШПВ(na) та ПШПВ(FT) зберігається. Найкраще значення ПШПВ 

= 1.71 кеВ отримано при na = 2.5 мкс та FT = 0.375 мкс. Покращення роздільної 

здатності зі збільшенням завантаження можна пояснити більш частим 

спрацьовуванням алгоритму автоматичної компенсації полюс-ноль, що веде до 

кращого загального результату.  
 

 
а     б     в 

Рисунок 4. Залежності роздільної здатності та мертвого часу від часу 

формування та тривалості плоскої вершини, алгоритм трапецієподібного 

формування: а – вхідне завантаження 10 тис. імп/с, б – 100 тис. імп/с та в – 

динаміка мертвого часу при завантаженні 100 тис. імп/с 

 

На рис. 4 представлені результати моделювання з використанням 

трапецієподібного формування. Загальна динаміка залежностей ПШПВ(na) та 

ПШПВ(FT) повторює хід залежностей з використанням cusp-like формування. 

Найкраще значення ПШПВ = 1.91 кеВ при завантаженні 10 тис імп/с при          na 

= 1.8 мкс та FT = 0.375 мкс та ПШПВ = 2.05 кеВ при завантаженні 100 тис. імп/с 

отримано при na = 2.5 мкс та FT = 0.375 мкс. В обох алгоритмах спостерігається 

дуже схожа динаміка підвищення мертвого часу зі збільшенням часу 

формування та плоскої вершини.  

На рис. 5 представлені результати моделювання з використанням CR-RCm 

алгоритму. Оскільки плоска вершина в сформований сигнал введена лише як 

елемент необхідний для вимірювання амплітуди імпульсів і не веде до 

компенсації балістичного дефіциту, то FT у даному випадку не змінювалась. 

Загалом, найкраща величина ПШПВ = 2.15 кеВ з завантаженням 10 тис. імп/с 
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при na = 0.375 мкс та FT = 0.375 мкс та ПШПВ = 2.19 кеВ при завантаженні 100 

тис. імп/с отримані при na = 0.75 мкс та FT = 0.375 мкс. Слід відмітити, що відгук 

CR-RCm алгоритму на вхідний імпульс значно ширший при тих самих 

параметрах фільтра (див. рис. 1), що в свою чергу призводить до погіршення 

мертвого часу зі зростанням завантаження і відображено на рис. 5б. 
 

  
Рисунок 5. Залежність роздільної здатності (а) та мертвого часу (б) від часу 

формування та завантаження в результаті застосування цифрової реалізації 

алгоритму CR-RCm формування 

 

Розроблена наскрізна числова модель спектрометричного тракту. 

Показано, що похибка залежності роздільної здатності від часу формування 

експериментального і модельного тракту не більша ніж 15 %.  

В результаті дослідження алгоритмів цифрового формування встановлено, 

що найбільш оптимальним для реалізації сучасних цифрових аналізаторів 

імпульсних сигналів є алгоритм цифрового формування з експоненційними 

фронтами і плоскою вершиною, 

 доповнений алгоритмом автоматичної підстройки полюс-нуль. 
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POLARIZATION DEGREE OF FREEDOM FOR LOCALIZED LIGHT 
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The spectrum of electromagnetic plane waves in any isotropic medium is twice 

degenerate with respect to polarization at any frequency and in any direction, because 

the dispersions of TE- and TM-polarized eigenmodes are absolutely the same. The 

operational principle of any bulk classical polarizer is based on the removal of the 

polarization degeneracy by using an anisotropic slab. Miniaturization and planar 

technologies lead to the high localization of the electromagnetic signal in the plane of 

propagation. However, at the same time, the degeneracy is removed. The simplest 

example is the dielectric slab waveguide demonstrating the propagation of highly 

localized guided modes with different TE and TM dispersions. So, there is no 

polarization degree of freedom for planar photonic devices with in-plane 

electromagnetic wave propagation, since the TE and TM localized modes are not 

degenerate. It significantly limits the functionality of flat optical and planar photonic 

devices. In particular, the polarizer of guided waves cannot be implemented without 

the broadband TE-TM polarization degeneracy. 

In this work, we show the possible resolution of this fundamental problem via 

the nanostructuring of the dielectric slab. Namely, we theoretically study the periodic 

array of cylinders with high refractive index and demonstrate the broadband TE-TM 

polarization degeneracy of its guided modes. This concept can be transferred to the 

optical and infrared ranges using other material platforms and opens new opportunities 

for the polarization control of guided waves such as metasurface-based waveguide 
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polarizer [1]. These results could potentially become a platform for new generation of 

planar polarization devices. 
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ПЛАЗМОВО-КАТАЛІТИЧНЕ РЕФОРМУВАННЯ ЕТАНОЛУ  

У ВИХРОВИХ ПОТОКАХ ЗА РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУР  

У РЕАКЦІЙНІЙ КАМЕРІ 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
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Одним з напрямків інтеграції ефективних плазмових технологій у сферу 

зеленої енергетики є плазмове реформування відновної сировини для отримання 

водню. Досі найуспішнішою спробою застосування плазми у сфері 

реформування залишається використання термічної плазми під час 

реформування природного газу методом Хюльса [1,2]. Системи на основі 

термічної плазми є привабливими для промислового використання через 

здатність працювати на великій потужності (понад 100 МВт), однак вони мають 

високу робочу температуру в діапазоні 3000 – 5000 К. Внаслідок цього системи 

для реформування термічною плазмою характеризуються суттєвими недоліками: 

високим споживанням електричної енергії, значними втратами енергії, низьким 

ресурсом роботи як електродів джерела плазми, так і систем загалом. 

Обійти згадані обмеження можна застосувавши плазмово-каталітичний 

підхід до проведення плазмово-хімічних процесів. Метою плазмово-

каталітичного підходу є зменшення енергії активації хімічної реакцій під час 

реформування завдяки нерівноважному заселенню енергетичних рівнів одного з 

реагентів цього процесу. Використання нерівноважної плазми дозволяє знизити 

температуру, підвищити енергетичну ефективність та покращити селективність 

процесу. Важливим елементом для ефективної реалізації плазмово-

каталітичного реформування є генератор нерівноважної плазми атмосферного 

тиску. Серед існуючих джерел плазми, що задовільняють задані вимоги, варто 

виділити обертові ковзні розряди. Особливості режиму роботи ковзних розрядів 

дозволяють їм генерувати нерівноважну плазму навіть за потужностей рівня 

десятків кВт та за атмосферного тиску [3]. Обертання в обертових ковзних 

розрядах може забезпечуватися різними методами: механічно, магнітним 

обертанням, а також за допомогою вихрових потоків [4̶ ̶  7]. Простота та 

надійність позитивно виділяє обертові ковзні розряди у вихрових чи зворотно-

вихрових потоках серед інших розрядів такого типу. 

Метою застосування плазмово-каталітичного підходу є забезпечення 

ефективного перебігу реформування за якомога нижчих температур систем, що 

дозволить збільшити їх енергетичну ефективність, селективність та ресурс 

роботи. У даній роботі за допомогою експериментів та числового моделювання 

було розглянуто зв’язок між температурою реактора та виходом водню під час 

плазмово-каталітичного реформування. 
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Реагентами для експериментального дослідження плазмово-каталітичного 

реформування були етанол та атмосферне повітря. Потоки етанолу та повітря, 

які подавалися у систему, підбиралося таким чином, щоб забезпечити часткове 

окиснення більшості етанолу та спалення його невеликої частини. Теплота 

отримана завдяки спаленню частки етанолу була використана для підтримування 

температури реактора під час реформування. Перед початком реформування 

система розігрівалася до необхідної температури за допомогою спалення 

етанолу. 

На рис. 1 зображено спрощену схему системи для експериментального 

дослідження плазмово-каталітичного реформування етанолу. 

 

 
Рис. 1. Спрощена схема системи для експериментальних досліджень. 
 

Експериментальна система складалася зі з’єднаних між собою розрядної та 

реакційної камер. Камери були циліндричної форми та поєднувалися таким 

чином, щоб потік плазми, отриманої в обертовому ковзному розряді, потрапляв 

у реакційну камеру у вигляді плазмового факелу. Вихрові потоки реагентів у 

системі забезпечувалися завдяки тому, що канали для їх введення були 

напрямлені по дотичній до стінок розрядної та реакційної камер. 

Плазмово-каталітичний підхід у системі було реалізовано з допомогою 

схеми подачі реагентів у систему для реформування. Потік повітря, що подавався 

у систему, було розбито на дві частини. Одна частина потоку повітря вводилася 

у реакційну камеру та була робочим газом для генерації плазми в обертовому 

ковзному розряді. Решта повітря змішувалася з етанолом та подавалася через 

відокремлені входи до реакційної камери. 

Обертовий ковзний розряд мав високу позитивну напругу на центральному 

електроді, що мав форму зрізаного конусу на площині з діаметром основи 20 мм, 

та заземлений електрод-фланець з діаметром отвору 20 мм. Відстань між 

електродами складала 0,5 мм. Розряд живився від джерела постійного струму, 
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струм розряду дорівнював 0,12 А, напруга розряду перебувала у діапазоні 600 – 

800 В. Протягом реформування в обертовий ковзний розряд подавалося лише 

повітря. Без подачі етанолу у розрядну камеру енергія, яка була вкладена в 

розряд, витрачалася на заселення збуджених коливних рівнів кисню та азоту і не 

йшла на проведення у розрядній камері хімічних реакцій, які зменшили б 

нерівноважність отриманої плазми. 

Під час експерименту в розрядну камеру подавався потік повітря 

величиною 15 л хв-1, тоді як в реакційну камеру подавалася суміш, утворена 

подачею 810 мл год-1 етанолу та 2,5 л хв-1 повітря. 

Насичена активними частинками плазма повітря, отримана в обертовому 

ковзному розряді, подавалася в реакційну камеру, де взаємодіяла з рештою 

повітря та етанолу. Продукти цієї взаємодії виводилися з системи та проходили 

через холодильник, в якому охолоджувалися до кімнатної температури. 

Отриманий газ було відібрано у скляні колби для проведення мас-спектрометрії. 

Під час експерименту у мас-спектрах продуктів реформування не було виявлено 

ознак сполук азоту, що вказувало на незмінність абсолютного потоку азоту між 

входом та виходом з системи. Це дозволило оцінювати зміни вмісту водню в 

продуктах реформування етанолу з допомогою співвідношення між воднем та 

азотом,  визначеним з інтенсивностей піків M/z = 2 та M/z = 14 на мас-спектрах 

продуктів реформування. Надлишковий газ спалювався. 

Для контролю за температурою системи використовувалася термопара 

типу К, яка вимірювала температуру стінки реакційної камери поблизу межі між 

розрядною та реакційною камерами (Tb). Під час експерименту реформування 

проводилося за діапазону температур 775 – 975 К з кроком 50 К. 

Для встановлення впливу температури системи на перебіг процесів під час 

реформування було проведено числове моделювання кінетики плазмохімічних 

реакцій. Для розрахунків моделі було використано програмне забезпечення 

ZDPlasKin [8] та Bolsig+, яке використовувало створену в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка базу даних по реакціям 

хімічної та плазмової кінетики за участю етанолу та повітря, яка була доповнена 

розрахованим за допомогою моделі Фрідмана-Мачерета сталими швидкостей 

реакцій за участі молекул кисню та азоту з заселеними збудженими коливними 

рівнями. Фізична модель, для якої проводилися розрахунки, складалася з двох 

зон – плазмової, яка відповідала процесам утворення активних частинок в 

обертовому ковзному розряді, та реакційної, яка відповідала процесам під час 

взаємодії між етанолом в реакційній камері та плазмою обертового ковзного 

розряду. Для моделювання розряду було використано експериментальні 

значення температури плазми та електричного поля в розряді – 3500 К та 300 

В см-1. Процеси у реакційній зоні були промодельовані для температур 1000, 

1250 та 1500 К. 

На рис. 2 зображено зміну вмісту водню відносно вмісту азоту в продуктах 

реформування зі зростанням температури системи Tb. З отриманих даних можна 
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побачити, що зростання температури системи супроводжувалося ростом вмісту 

водню у продуктах реформування. Відношення між концентраціями водню та 

азоту в продуктах реформування зросло приблизно в півтора рази від 0,095 до 

0,15. Енергетичний вихід водню зростав з ростом температури системи від 

приблизно 75 г/кВт год до 150 г/кВт год. 

 

 
Рис. 2. Експериментальна залежність відношення між концентраціями 

водню та азоту в продуктах реформування від температури реакційної камери. 
 

Результати моделювання кінетики плазмохімічних процесів дозволили 

побачити, що напрацювання водню під час плазмово-каталітичного 

реформування у вихрових потоках проходить у декілька етапів. Ці етапи 

відображено на рис. 3, де показані часові зміни відношення між концентраціями 

водню та азоту в продуктах реформування, змодельованого за різних температур 

системи. На першому етапі основним джерелом водню є руйнування молекул 

етанолу. На другому етапі головна роль у напрацюванні водню належить 

реакціям за участі молекул та радикалів легких вуглеводнів, таких як C2H3, C2H4, 

C2H5 та C2H6. Під час третього етапу напрацювання водню визначається 

зникненням з суміші реагентів вільного кисню та паровим реформуванням 

легких вуглеводнів. 

Згідно з результатами моделювання для різних температур системи можна 

побачити, що підвищення Tb веде до скорочення тривалості етапів 

реформування. Порівнюючи між собою результати моделювання виходу водню 

за однієї і тієї ж температури у системі з плазмою та без було зафіксовано, що 

плазма має найбільший вплив на першому етапі напрацювання водню, який 

триває поки у реакторі присутній вільний кисень та етанол. Окрім того, 

результати моделювання вказують на значну роль молекул азоту в процесі 

плазмово-каталітичного реформування етанолу у вихрових потоках за 

допомогою повітря незважаючи на те, що їх концентрація під час реформування 

зберігається майже сталою і вони не утворюють сполук з іншими реагентами. 

Враховуючи, що під час експериментів реагенти перебували у реакційній камері 
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близько 0.01 с можна побачити, що змодельоване співвідношення між 

концентраціями водню та азоту виявилося досить близьким до 

експериментального. 
 

 
Рис. 3. Змодельовані часові зміни відношення між концентраціями водню 

та азоту в продуктах реформування за різних температур системи Tb 
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Для оцінки сумарних, з врахованими k-ми молекулярними орбіталями (МО), 

перерізів однократної іонізації молекул 


k

k EE )()(

 використовують дві 

моделі парних зіткнень: напівкласичну Бете – Binary-Encounter-Bethe (BEB) [1 ̶ 

3] та класичне наближення Гризінського (Gryz) [4] (також див. [5]). 

У BEB-моделі вираз для перерізу іонізації молекули (видалення електрона) 

з k-ої МО має вигляд: 
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Тут kk BE=t / , E – кінетична енергія електрона, що налітає; Bk – енергія зв’язку 

електрона, що видаляється з k-ої МО; kkk BU=u / , де Uk  ̶  середня кінетична 

енергія електронів на k-ій МО. Величина 
22
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вважають рівній 1 [1], Nk – число електронів на МО, R=13.6058 еВ стала Рідберга, 

м=a  -11

0 105.2918   – радіус Бора.  

Вираз для перерізу іонізації електрона з k-ої МО в наближенні Гризінського 

має вигляд: 
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Енергетичні характеристики Bk та Uk молекул валіну (Val, C5H11NO2, 32 МО, 

від зовнішньої найвищої HOMO k=32 до більш глибокої k=1), глутаміну і 

глутамінової кислоти (Gln, C5H10N2O3 і Glu-Acid, C5H9NO4, 39 МО, HOMO k=39 

до k=1) були розраховані методами теорії функціонала густини (ТФГ) та Хартрі-

Фока (ХФ) за допомогою програми GAUSSIAN [6]. За енергією зв’язку HOMO 

орбіталі оцінено потенціали іонізації I молекул (теорема Купманса). Вони 

становлять (у еВ): для D-, L- та DL-форм молекули Val D-Val – 6,887, L-Val – 

6,889, DL-Val – 6,888; для D-, L-форм молекул Gln і Glu-Acid: ХФ D-Gln – 10.923, 

L-Gln – 10.872, D-Glu-Acid – 11.250, L-Glu-Acid – 11.230; ТФГ D-Gln – 7.002, L-
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Gln – 6.979, D-Glu-Acid – 7.333, L-Glu-Acid – 7.295. Експериментальні значення 

(у еВ): Val – 8.66±0.22 [7], Gln – 8.64±0.25, Glu-Acid – 8.86±0.25 [8]. 

Для розрахунку перерізів однократної іонізації було використано 

характеристики 24 МО D-, L- та DL-форм молекули Val, розраховані за методами 

ТФГ з енергіями зв’язку, меншими за 10.16 а.о. (276 еВ). Для молекул Gln і 

Glu-Acid використано 29 МО D-, L-форм молекул з енергіями зв’язку, меншими 

за 11 а.о. (290 еВ). Різниця між однотипними величинами D-, L-, DL-форм Val 

та D- і L-форм Gln і Glu-Acid, розрахованими у певному підході, невелика. Тому 

поведінка перерізів іонізації цих форм молекули може бути дуже схожою, а 

величини перерізів близькі. 

В експериментах [7, 8] вимірювали повний переріз іонізації молекул Val, 

Gln та Glu-Acid. Так, у мас-спектрах, при енергії збуджуючих електронів 70 еВ, 

головними були лінії таких іонів-фрагментів: Val – 4 групи з m/z=27-30; 39, 41, 

43, 46; 55-57; 72-75; Gln та Glu-Acid – по 7 груп з m/z=17,18; 28; 41; 56; 83, 84; 

101, 129. Саме їх поява в результаті перебігу процесу дисоціативної іонізації 

визначає повний переріз іонізації. Виміряні повні перерізи іонізації 

перевищують розраховані перерізи однократної іонізації молекул та швидко 

зростають з ростом енергії зіткнень. 

Співставлення виміряного повного перерізу електронної іонізації з 

розрахованими сумарними перерізами однократної іонізації D-форми молекули 

Val [7] показує, що Gryz-ТФГ перерізи систематично перевищують 

експериментальні та BEB-ТФГ дані (див. рис.1). Експериментальний повний 

переріз іонізації молекули Val нормований на BEB-ТФГ переріз D-форми при 

енергії 8.8 еВ. Максимальні значення перерізів наступні (у 10-20 m2): повний 

експериментальний – 40.53 при 30 еВ, BEB-ТФГ – 28.82 при 67 еВ, Gryz-ТФГ – 

47.07 при 42.5 еВ. 

Співставлення виміряних повних перерізів електронної іонізації і 

обчислених сумарних перерізів однократної іонізації D-форм молекул Gln та 

Glu-Acid [8] показує, що ВЕВ і Gryz перерізи з ТФП характеристиками молекул 

краще відтворюють початкові ділянки енергетичних залежностей 

експериментальних перерізів іонізації, ніж аналогічні перерізи з ХФ даними  

(див. рис.2 та 3). Експериментальні повні перерізи іонізації нормовані на ВЕВ-

ТФГ розрахунок при енергіях 8.5 eV (Gln) та 9.0 eV (Glu-Acid). Максимальні 

значення перерізів наступні (у 10-20 m2): Gln – повний експериментальний 37.92 

при енергії 60 еВ, BEB-ТФГ – 32.52 при 70 еВ, Gryz-ТФГ – 55.10 при 42.5 еВ; 

Glu-Acid – повний експериментальний 53.88 при енергії 33.4 еВ та 54.01 при 50.2 

еВ, BEB-ТФГ – 30.50 при 72.5 еВ, Gryz-ТФГ – 51.79 при 44.0 еВ. 

Внесок від HOMO орбіталі у розрахований сумарний переріз однократної 

іонізації є визначальним при початкових енергіях. Він задається виразом 
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EEP , тут k – номер МО, n – кількість врахованих 

МО при даній енергії.  

На рис. 1 наведено енергетичну залежність відносного внеску P від HOMO 

BEB-ТФГ перерізу D-форми молекули Val та перерізи )(E і )(E
HOMOk . Останній 

переріз, )(E
HOMOk , досягає максимуму 2.94710–20 м2 при 48.5 еВ. Величина внеску 

P та кількість n МО у сумарному перерізі залежать від енергії зіткнення. Внесок 

P швидко спадає з ростом енергії зіткнення – на інтервалі від порогу 8.6 еВ до 20 

еВ зменшується більше, ніж у 6 разів – від 100 до 15%. З рис. 1 бачимо, що при 

енергіях 7 та 7.5 еВ, близьких до порогу іонізації, внесок P = 100%, тобто 

сумарний переріз визначається однією вищою МО (n=1). Починаючи з 30.5 еВ 

сумарний переріз визначається всіма 24 МО (n=24). В цілому внесок P HOMO 

орбіталі є достатньо суттєвим – ~21% при 15, ~12% при 30, ~10.5% при 50 та біля 

10% при 70 еВ. 
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Рис. 1. Енергетичні залежності перерізів виміряного повного та розрахованого 

однократної іонізації молекули D-форми валіну (у 10–20 м2). Експеримент (□□□) [7]. 
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Розраховані BEB-ТФГ перерізи однократної іонізації та внесок: 1 – сумарний переріз 

σ(E), 2 – )(E
HOMOk , 3 – відносний внесок P у сумарний переріз від вищої kHOMO=32 МО.  

 

На рис. 2 та 3 наведено енергетичну залежність відносного внеску P D-форм 

молекул Gln та Glu-Acid та перерізи )(E і )(E
HOMOk . Перерізи )(E

HOMOk  досягають 

максимальних значень 2.664×10–20 м2 при 52.5 еВ (Gln) та            2.60×10–20 м2 при 

52.0 еВ (Glu-Acid).  
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Рис. 2. Енергетичні залежності перерізів виміряного повного та розрахованого 

однократної іонізації молекули D-форми глутаміну (у 10–20 м2). Експеримент (□□□) [8]. 

Розраховані BEB-ТФГ перерізи однократної іонізації та внесок: 1 – сумарний переріз 

σ(E), 2 – )(E
HOMOk , 3 – відносний внесок P у сумарний переріз від вищої kHOMO=39 МО.  

 

З рис. 2 бачимо, що до енергії 7.15 еВ включно P = 100 %, тобто сумарний 

переріз визначається тільки вищою МО. Починаючи з 30.5 еВ сумарний переріз 

визначається всіма n=29 МО Gln. Внесок P HOMO орбіталі є достатньо суттєвим 

– ~16.5% при 15, ~9.9% при 30, ~8.5% при 50 та ~8% при 70 еВ. З рис. 3 видно, 

що до енергії 7.9 еВ включно P = 100 %, тобто сумарний переріз визначається 

тільки вищою МО Glu-Acid. Починаючи з 31 еВ сумарний переріз визначається 

всіма n=29 МО. Внесок P HOMO орбіталі є достатньо суттєвим та дещо більшим 

ніж у випадку Gln  – ~18.5% при 15, ~10.6% при 30, ~8.9% при 50 та ~8.3% при 

70 еВ. 
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Поведінка орбітальних перерізів однократної іонізації )(E
HOMOk  D-форм всіх 

молекул подібна. При цьому орбітальний HOMO-переріз іонізації молекули Val 

систематично дещо більше за величиною перерізу молекули Gln, який 

перевищує переріз Glu-Acid. Внески HOMO-перерізів у випадку L-форм молекул 

майже співпадають з внесками D-форм (та DL-форм у випадку молекули Val).  
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Рис. 3. Енергетичні залежності виміряного повного та розрахованого перерізів 

однократної іонізації молекули D-форми глутамінової кислоти (у 10–20 м2). 

Експеримент (□□□) [8]. Розраховані BEB-ТФГ перерізи однократної іонізації та 

внесок: 1 – сумарний переріз σ(E), 2 – )(E
HOMOk , 3 – відносний внесок P у сумарний 

переріз від вищої kHOMO=39 МО.  

 
[1] K. Yong-Ki, M.E. Rudd. Phys. Rev. A. 50, №5 3954 (1994).  

[2] K. Yong-Ki, K.K. Irikura, M.A. Ali. J. Res. Nat. Inst. Stand. Technol. 105, №2 285 

(2000). 

[3] H. Tanaka et al. Rev. Mod. Phys. 88, 025004 (2016). 

[4] М. Gryzinski. Phys. Rev. 138 (2A), A336 (1965). 

[5] Ш.Ш. Демеш, О.В. Васильєв, Е.Ю. Ремета. Наук. вісник Ужгор. універ. Сер. 

Фізика. Вип. 47, 101 (2020). 

[6] M.J. Frisch et al. Gaussian 09, Revision E.01. (Gaussian Inc., Wallingford CT.  

2009). 

[7] A.N. Zavilopulo et al. European Physical Journal D 75, 287 (2021)  

[8] А.М. Завілопуло та ін. УФЖ. 66, 9. 745 (2021).  



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 116 

ІОНІЗАЦІЯ МОЛЕКУЛ АМІНОКИСЛОТ  

ТИРОЗИНУ ТА ТРЕОНІНУ 
 

О.В. Васильєв1, В.С. Вукстич1, Г.Г. Богачьов1,  

Ш.Ш. Демеш2, Є.Ю. Ремета1 

 
1Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 
2Інститут фізики, Університет Ренн 1, Ренн, Франція 

e-mail: nucleargoga@gmail.com 

 

Представлено експериментальне та теоретичне дослідження однократної 

іонізації молекул амінокислот тирозину (Tyr, C9H11NO3) та треоніну (Thr, 

C4H9NO3). Експериментальна установка базується на модернізованому та 

автоматизованому магнітному мас-спектрометрі MI1201 [1]. Було виміряно 

переріз однократної іонізації молекули Tyr (див. рис. 1). Похибка вимірювання 

перерізу  40%. Величина порогу іонізації молекули склала 8.6±0.1 еВ. Через 

малий вихід однозарядних іонів молекули Thr її переріз іонізації не було 

виміряно. Можливо також, що такий іон Thr+ є нестабільним. 
 

 
 

Рис. 1. Енергетична залежність перерізу однократної іонізації молекули тирозину (у 

відн. од.). Стрілка вказує на поріг іонізації. 

 

Для оцінки сумарних, з врахованими k-ми молекулярними орбіталями (МО), 

перерізів однократної іонізації молекул 


k

k EE )()(

 використовують дві 

моделі парних зіткнень: напівкласичну Бете – Binary-Encounter-Bethe (BEB) [2 ̶ 

4] та класичне наближення Гризінського (Gryz) [5] (також див. [6]). Нами було 
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використано характеристики молекулярних орбіталей (МО), розрахованих за 

методами Хартрі-Фока (ХФ) та теорії функціоналу густини (ТФГ) [7]. Виміряні 

у відносних одиницях перерізи іонізації молекули Tyr було нормовано на 

теоретичне значення та отримано їх абсолютні величини (див. рис. 2).  

Енергетичні характеристики – енергія зв’язку електрона, що видаляється з 

k-ої МО Bk та середня кінетична енергія електронів на k-ій МО Uk – 48 МО 

молекули Tyr (від найвищої HOMO k=48 до більш глибокої k=1), було 

розраховано за методами ХФ та ТФГ. За енергією зв’язку МО проведено оцінку 

потенціалу іонізації молекули – I(M)= –
HOMOB48  (теорема Купманса). Для 

розрахованих D-, L-, Мета-форм молекули Tyr вони становлять (у еВ): метод ХФ 

– D-Tyr – 8.804, L-Tyr – 9.060, Meta-Tyr – 9.213; метод ТФГ – D-Tyr – 6.338, L-

Tyr – 6.824, Meta-Tyr – 6.865. Бачимо, що близькими до експериментального 

значення 8.6±0.1 еВ є потенціали іонізації, розраховані за методом ХФ. 

Розрахунки порогів за характеристиками МО методом ТФГ дали на 2 еВ менші 

величини. 

Енергетичні характеристики 32 МО молекули Thr (від HOMO k=32 до 

глибокої k=1) були розраховані методом ХФ [7]. За енергією зв’язку 
HOMOB32  

проведено оцінку потенціалів іонізації D-, L-, D-Allo-, Allo-форм молекули Thr. 

Вони становлять (у еВ): D-Thr – 10.945, L-Thr – 11.219, D-Allo-Thr – 11.113, Allo-

Thr – 10.985. Бачимо, що потенціали іонізації вказаних форм даної молекули 

близькі за величиною та приблизно дорівнюють 11 еВ.  

Для розрахунку перерізів однократної іонізації вказаних форм молекули Tyr 

було використано характеристики 35 МО з енергіями зв’язку, меншими за 10 

а.о. (270 еВ). Різниця між однотипними величинами форм молекули Tyr, 

розрахованими у певному підході, невелика. Тому поведінка перерізів іонізації 

цих форм молекули може бути дуже схожою, а величини перерізів близькі. На 

рис. 2 представлено енергетичні залежності виміряних, нормованих на BEB-ХФ, 

перерізів при енергії T=69.5 еВ та розрахованих перерізів )(E  однократної 

іонізації молекули Tyr. Бачимо, що за своєю енергетичною поведінкою ВЕВ-ХФ 

переріз подібний до виміряного. У максимумах перерізи досягають таких величин 

(у од. 10–20 м2): D-форма – ВЕВ-ХФ – 24.48 при 83.5 еВ, ВЕВ-ТФГ – 41.96 при 66.5 

еВ, Gryz-ХФ – 35.56 при 58.5 еВ, Gryz-ТФГ – 69.62 при 41.5 еВ; L-форма – ВЕВ-

ХФ – 23.85 при 84.5 еВ, ВЕВ-ТФГ – 40.68 при 68.0 еВ, Gryz-ХФ – 34.57 при 59.5 

еВ, Gryz-ТФГ – 67.19 при 42.5 еВ.  

Для розрахунку перерізів однократної іонізації вказаних форм молекули 

Thr було використано характеристики 24 МО з енергіями зв’язку, меншими за 

10 а.о. (270 еВ). На рис. 3 представлено енергетичні залежності розрахованих 

перерізів )(E  однократної іонізації D-форми молекули Thr. Переріз у 

наближенні Gryz швидше зростає у порівнянні з перерізом у наближенні ВЕВ. У 

максимумах для цих перерізів характерні такі величини (у 10-20 м2): D-форма – 
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ВЕВ-ХФ – 15.04 при 90.0 еВ, Gryz-ХФ – 22.37 при 62.0 еВ; L-форма – ВЕВ-ХФ – 

14.80 при 91.0 еВ, Gryz-ХФ – 21.97 при 62.5 еВ.  

Внесок від HOMO орбіталі у розрахований сумарний переріз однократної 

іонізації є визначальним при початкових енергіях. Такий вираз для нього 

%100)](/)([
)1(

 




nkk

kk
kk

HOMO

HOMO

HOMO
EEP  , тут k – номер МО, n – кількість МО, 

врахованих при даній енергії.  

На рис. 4 та 5 наведено енергетичну залежність відносного внеску P у 

сумарний BEB-ХФ переріз )(E  від вищої МО, який порівнюємо з 

абсолютними значеннями виміряного перерізу однократної іонізації молекул 

Tyr і Thr та BEB-ХФ перерізом )(E
HOMOk . Величина внеску P та кількість n МО 

у сумарному перерізі залежать від енергії зіткнення. Внески швидко спадають з 

ростом енергії зіткнення. З рис. 4 та 5 бачимо, що тільки на порозі іонізації 

молекул Tyr і Thr внесок P = 100%, тобто сумарний переріз визначається вищою 

МО (n=1). Надалі, починаючи з енергій 40 еВ, сумарний переріз визначається 

всіма 35 МО (для Tyr, n=35) та 24 МО (для Thr, n=35). В цілому, внески P HOMO 

орбіталі для молекул Tyr та Thr є достатньо суттєвими: ~33.3% і ~41% при 15, 

~13.5% і ~13.5% при 30, ~10% і ~10.5% при 50 та біля 10% і ~9.5% при 70 еВ. 
 

 
 

Рис. 2. Виміряні та розраховані перерізи (у 10-20 м2) однократної іонізації молекули 

тирозину. Експеримент (□□□), нормований на BEB-ХФ переріз при енергії T=69.5 еВ. 
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Розраховані сумарні перерізи )(E  однократної іонізації D-форми молекули 

тирозину: 1 – ВЕВ-ХФ, 2 – Gryz-ХФ, 3 – ВЕВ-ТФГ,4 – Gryz-ТФГ. 
 

 
 

Рис. 3. Розраховані сумарні перерізи )(E  однократної іонізації D-форми молекули 

треоніну (у 10-20 м2): 1 – ВЕВ-ХФ, 2 – Gryz-ХФ.  
 

 
 

Рис. 4. Виміряний та розраховані перерізи однократної іонізації D-форми молекули 

тирозину (у 10–20 м2). Нормовані експериментальні дані (□□□). Розраховані BEB-ХФ 
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характеристики: 1 – сумарний переріз однократної іонізації σ(E), 2 – )(E
HOMOk , 3 – 

внесок P у сумарний переріз однократної іонізації від вищої kHOMO=48 МО.  
 

 
 

Рис. 5. Розраховані перерізи (у 10–20 м2) однократної іонізації D-форми молекули 

треоніну. Розраховані BEB-ХФ характеристики: 1 – сумарний переріз однократної 

іонізації σ(E), 2 – )(E
HOMOk , 3 – внесок P у сумарний переріз однократної іонізації від 

вищої kHOMO=32 МО. 

 

Поведінка орбітальних ВЕВ-ХФ перерізів однократної іонізації )(E
HOMOk  D-

форм обох молекул подібна. Величина перерізів (у 10-20 м2) у пологих 

максимумах: Tyr – 2.241 при 51.5 еВ, (для форм L – 2.141 при 52.5 еВ та Meta – 

2.109 при 52.5 еВ); Thr – 1.407 при 66.0 еВ, (для форм L – 1.327 при 68.0 еВ, D-

Allo – 1.349 при 67.5 еВ та Allo – 1.358 при 67.5 еВ). При цьому орбітальний 

переріз іонізації молекули Tyr систематично більше за величиною перерізу для 

молекули Thr. 
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Ретчет-ефект – феномен виникнення направлених потоків наночастинок за 

допомогою введення в систему з просторовою або часовою асиметрією 

нерівноважних флуктуацій, що виводять її із стану термодинамічної рівноваги. 

Цей спосіб створення направленого транспорту є основою теорії броунівських 

моторів (ретчетів) і описаний для великої кількості моделей та різних наближень 

[1, 2]. 

При моделюванні ретчет-ефекту зазвичай нерівноважні флуктуації 

вводяться в систему за допомогою дихотомного процесу, який переключає два 

періодичні асиметричні потенціальні профілі через певні проміжки часу 

(детерміністичний процес) або випадково, з середніми часами життя потенціалів 

(стохастичний процес). Згідно з відомими дослідженнями високотемпературних 

ретчетів [3], за однакових умов спосіб переключення потенціалів значно впливає 

на характеристики ретчет-ефекту, що виникає. 

У даній роботі запропоновано спосіб розрахунку середньої швидкості 

направленого руху наночастинок методом теорії ігор для стохастичного способу 

переключення потенціалів. Отримані результати зіставлено з результатами 

моделювання аналогічної детерміністичної моделі [4, 5] та відомими 

аналітичними виразами для середньої швидкості мотора [6, 7]. 

Щоб проілюструвати запропонований метод розрахунку, була обрана 

модель з асиметричним двоямним потенціалом, який включається і 

виключається з певною частотою γ, а характеристики потенціалу (по 

відношенню до теплової енергії) задаються ймовірностями переходу частинки 

наліво або направо від поточного положення. Для проведення чисельного 

моделювання часова змінна представлялася як дискретна величина у вигляді 

добутку t=kΔt, де t – часовий крок, а k приймає цілі значення. 

На рис. 1 представлено залежності середньої швидкості наночастинок від 

безрозмірного параметра частоти переключень γΔt потенціальних профілів для 

набору ймовірнісних характеристик, відповідних високотемпературному 
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режиму роботи: крива 1 відповідає результатам моделювання ретчет-ефекту 

методом теорії ігор при стохастичному переключенні станів, 2 – при 

детерміністичному, крива 3 (збігається з 2) відповідає аналітичному 

співвідношенню швидкості адіабатичного детерміністичного броунівського 

мотора, отриманому для дискретних часів життя потенціалів у роботі [6], а криві 

4 і 5 – відомим співвідношенням середньої швидкості електроконформаційної 

моделі для детерміністичного та стохастичного опису, відповідно, і безперервної 

часової змінної. 

 

 
Рис. 1. Залежності середньої швидкості <v> від безрозмірного параметра частоти 

переключень γΔt потенціальних профілів. 

 

Величина середньої швидкості зростає зі збільшенням частоти 

переключень потенціалів та зменшенням часу життя станів, відповідно, для всіх 

представлених залежностей на рис. 1 в розглядуваному діапазоні параметру γΔt. 

При порівнянні розрахункової залежності та точного аналітичного розв’язку для 

детерміністичного ретчета з дискретною часовою змінною отримуємо збіг 

результатів (криві 2 та 3, які співпали, рис. 1). При зіставленні отриманих 

моделюванням результатів із виразами для електроконформаційної моделі 

суттєві відмінності виявляються лише для великих частот і поступово зникають 

при їх зменшенні, що можна пояснити різницею у заданні часової змінної 

(неперервної в аналітиці та дискретної при моделюванні). Таким чином, можна 

вважати, що результати чисельного моделювання підтверджуються 
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аналітичними залежностями розрахунку. Різниця в способі переключень 

потенціалу (детерміністичному або стохастичному) проявляється суттєво також 

при великих значеннях частот переключень потенціалу (малих часах життя 

потенціальних станів) і поступово зменшується зі зменшенням частоти. 
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Анотація 
В роботі розглянута двомірна молекула водню. Розраховані рівноважна відстань та  

енергії синглетного і триплетного станів. Варіаційні розрахунки проведено з використанням 

багатопараметричної системи гаусових функцій з кореляційними множниками. Результати 

розрахунків порівнюються з розрахунками, виконаними іншими авторами. На сьогоднішній 

час в роботі отримані найбільш точні значення енергії синглетного і триплетного станів 

молекули водню в двомірних системах: Es = –5.2843Eh, Et = –2.9277Eh; рівноважному стану 

відповідає відстань Rm = 0.36614 ao, Eh – енергія Хартрі, ao– борівський радіус. 

 

Ключові слова: двовимірні системи, двовимірна молекула водню, обмінно-зв’язані 

пари в двовимірних системах 

 

1. Вступ 
 

Вивчення систем зниженої розмірності призвело до необхідності 

проведення сучасних досліджень енергетичного спектра найпростіших атомних 

і молекулярних систем: одноелектронних і двохелектронних, таких як 

одновимірний і двовимірний атом водню, мілкі водневоподібні стани в 

низьковимірних напівпровідниках [1 ̶ 3], двовимірний негативний іон водню і 

двовимірний атом гелію [3 ̶ 9], молекулярний іон водню [10], двовимірна 

молекула водню [11 ̶ 12]. Докладний огляд робіт, присвячений двовимірним 

системам, наведено в роботі [13]. 

В роботі [14] була реалізована схема переведення атомів натрію в стан 

зниженої розмірності (одномірні і двовимірні стани) в оптичних і магнітних 

пастках.  Авторам роботи вдалося відкрити явище бозе-eйнштейнівської 

конденсації двовимірних і одновимірних атомів натрію. Атоми натрію 

переходили у двовимірний стан за допомогою створення дископодібних пасток, 

які порушували однорідність простору; одномірні атоми натрію конденсувались 

у циліндричних пастках, утворених магнітним полем [14].  

Дана робота викликала підвищений інтерес до вивчення найпростіших 

двовимірних і одновимірних атомів, а також двовимірних молекул. Так, у 
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недавніх роботах Скобелєва теоретично розглядаються одновимірні і двовимірні 

двохелектронні атоми і молекули, такі як одновимірний і двовимірний 

негативний іон H– [15] та двомірна іонізована молекула водню [10]. Автор [15] 

звертає увагу на те, що перехід до низьковимірних станів може бути здійснений 

подібно до того, як це було виконано в роботі з атомами натрію в надсильних 

магнітних полях [14].  

З математичної точки зору D–-центр у двовимірному ковалентному 

кристалі є повним аналогом двовимірного H–-іона [3], а пара мілких 

водневоподібних домішкових центрів у двовимірному кристалі є прямим 

аналогом двовимірної молекули водню. Молекула водню у вакуумі може 

існувати тільки в рівноважному синглетному стані, тоді як водневоподібні 

домішкові атоми, залежно від технології вирощування кристала чи кристалічної 

гетероструктури, можуть розташовуватися у кристалічній гратці на будь-яких 

відстанях один від одного.  

Розгляд систем зниженої розмірності активно розвивався починаючи з 

другої половини минулого століття [16, 17] і ведеться в сьогоднішній час [12, 15].  

В роботі розглянута двомірна молекула водню. Варіаційні розрахунки 

енергії синглетного та триплетного станів виконуються з використанням 

експоненційно корельованих гаусових функцій.  
 

2. Двовимірна молекула водню 
 

У роботі використовуються атомні одиниці (ат. од.) енергії і довжини.  Як 

одиницю енергії атомної системи у вакуумі  використовують енергію  Хартрі 
2 2

0hЕ ma , як одиницю довжини – борівський радіус 2 2

0a me . Вважаючи 

кулонівське відштовхування між протонами рівним нулю, можна необмежено 

наблизити атоми водню один до одного і перейти до одноцентрової конфігурації, 

отримавши безперервний перехід до атома гелію.  

Гамільтоніан двовимірної молекули водню має вигляд: 

 2

12 1 2 1 2

2
1 1 1 1 1 1

2
1

a a b b

H
m r R r r r r

          
 
 
 

,                                   (1) 

де введені традиційні позначення для двоцентрової системи координат на 

площині з центрами в точках a і b, 1  і 2  – двовимірні оператори Лапласа 

першого і другого електрона відповідно; m – маса електрона, r12 – відстань між 

електронами, R – відстань між протонами. Якщо розглядають обмінно-зв’язану 

пару водневоподібних домішок у двовимірному кристалі, то m – ефективна маса 
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зонного електрона, а замість заряду електрона вводимо ефективний заряд 

електрона *e e  , де ε – статична діелектрична проникність кристала. 

Звернемо увагу на те, що всі вирази  мають ту ж форму, що і в 

тривимірному кристалі. Однак, інтегрування виконується за елементами площі, 

а не об’єму. 

Енергія визначається варіаційним методом як мінімум функціоналу енергії 

розглянутої системи. 

Припустимо, що вісь OZ спрямована уздовж  лінії, що з'єднує кулонівські 

центри, розташовані в точках a і b, відстань між якими дорівнює R. Початок 

координат розміщуємо посередині між a і b. Вісь OZ направлена вздовж відрізка 

ab.  Варіаційна хвильова функція (ХФ) вибирається у вигляді: 

 2 2
512 1 1 2 1 2 3 2 4 1 2

1

exp 2 2
N

i ii i i i
i

A C a r a a r a z a z


 
                r r , (2) 

де A – нормувальний множник, 1 2 3 4 5, , , , ,i i i i i iC a a a a a – варіаційні параметри, 1,i N

 При виконанні варіаційних розрахунків ХФ (2) повинна бути симетричною для 

синглетного стану і антисемітичною для триплетного стану молекули. Для цього 

завжди обираємо N=2n, для i n  вважаємо: a1i=a3(i–n), a2i=a2(i–n), a3i=a1(i–n), a4i=a5(i–n), 

a5i=a4(i–n). Для синглетного стану Сi=С(i–n), для триплетного стану Сi= –С(i–n).  

Енергія двомірної молекули водню визначається як мінімум функціоналу 

енергії: 

 
12

2
minE T Vq


    ,       (3) 

де T та Vq – середня кінетична та потенційна енергія відповідно. 

Звернем увагу на те, що аналітичні вирази для функціоналу енергії 

одноцентрових двоелектронних систем можуть бути отримані з виразів для 

двоцентрової системи. Так опускаючи в гамільтоніані (1) член 1/R отримаємо для 

R=0 гамільтоніан двовимірного атому гелію.  
 

3. Результати варіаційних розрахунків 
 

У Таблиці 1 наведені розраховані нами енергії двовимірної молекули 

водню для синглетного і триплетного станів, а також рівноважна відстань між 

протонами. Розрахунки виконувались для 30 незалежних доданків (N=2n, n=30) 

в ХФ (2). У цій же Таблиці представлені різні вклади в потенційну енергію 

двомірної молекули водню: енергії відштовхування електронів – Vee і Eext – 

сумарної енергії взаємодії електронів з ядрами. Розрахунки порівнюються з 

результатами, які були отримані в роботах інших авторів [12, 16, 17].  
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Звернемо увагу також на те, що для синглетного терму з достатньою 

точністю виконується теорема віріалу: в мінімумі енергії повна енергія системи 

дорівнює подвоєній потенціальній енергії та за абсолютною величиною 

збігається з кінетичною енергією. Ми не проводили процедуру масштабного 

перетворення, яка дозволяє домогтися тотожного виконання теореми віріалу. 

Тому теорема віріалу виконується тільки наближено. Для складних 

багатопараметричних функціоналів варіювання по одному з параметрів системи 

в аналітичному вигляді не дозволяє збільшити точність розрахунків через те, що 

теорема віріалу виконується також і для численних побічних екстремумів. У той 

же час, варіаційний функціонал стає набагато більш громіздким, що значно 

ускладнює розрахунки. Триплетний терм молекули водню не має мінімуму по 

параметру R, який відповідає відстані між протонами, тому теорема віріалу в 

своєму найпростішому вигляді не виконується навіть наближено. 
 

Таблиця 1 

Повна енергія E2  (ат. од.) і різні вклади в енергію двовимірної молекули водню: 

T– кінетична енергія, Eext – сумарна енергія взаємодії електронів з ядром, Vee – 

енергія відштовхування електронів, Rm (ат. од.) – рівноважна відстань між 

ядрами молекули, S – повний спін. 
 

ІS E2 E2 [16] E2 [17] E2 [12] T Eext Vee R 

00 –5.2843 
–5.198 

Rm=0.3682 

–5.25 

Rm=0.37 

–4.75 

Rm=0.40 
5.2755 –13.2909 2.7311 Rm=0.36614 

11 
– 

2.9277 
– – –1.50 3.7093 –7.0446 0.4076 0.36614 

 

У цілому наші розрахунки для синглетного стану двовимірної молекули 

водню добре узгоджуються з розрахунками, проведеними авторами робот [16, 

17]. Енергія триплетного стану в роботах [16, 17] не розраховувалась.  
 

4. Висновки 
 

Знайдено спрощені інтегрально-аналітичні вирази функціоналу енергії 

двовимірної молекули водню з використанням системи гаусових функцій з 

кореляційними множниками. Проведено варіаційні розрахунки синглетного та 

триплетного станів. При мінімізації багатопараметричного функціоналу 

використовувались метод Хука-Дживса та метод випадкового пошуку. 

Результати, отримані в роботі для енергій синглетних та триплетних станів, 
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знаходяться нижче за енергіями в порівнянні з аналогічними результатами інших 

авторів, що свідчить про високу точність проведених варіаційних розрахунків.  
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Studying collisions of photons, electrons and ions with gas phase biomolecules 

offers the unique possibility to measure charged reaction products (including some 

radicals) via mass spectrometric analysis. Nevertheless, the question arises to what 

extent radiation-induced fragmentation studies on isolated molecules are relevant for 

fields such as biological radiation damage [1, 2]. Unfortunately, the influence of the 

chemical environment (presence of other biomolecules or water molecules) on the 

fragmentation is not taken into account. Generally speaking, the environment could 

either lead to protective effects, or it could enhance the damage due to the formation 

of reactive species (electrons, radicals, ions) along the track of the radiation, by indirect 

processes. As well as the electronic structure of biomolecules can be strongly altered 

by the chemical environment, as manifested, for example, in lowered ionization 

potential [3, 4]. It has been shown that even a single water molecule can act as a catalyst 

in chemical reactions [5]. Therefore the influence of the molecular environment must 

definitely be taken into account when addressing real biological systems.  

A simplified model of molecular solvation can be obtained embedding a 

biomolecule into a droplet cluster beam. The main component of living tissues is water, 

thus, the premier approach is to consider water droplets as a chemical environment [6]. 

An alternative is constituted by liquid-He droplets [7]. He droplets have two 

advantages, among others: i) their ability to pick up single molecules and to form 

aggregates in a controlled way; ii) their low temperature (0.4 K) implies only of the 

ground state of a solvated molecule be populated, with no vibrational excitations of the 

molecular complex. Moreover, the application of photoelectron spectroscopy (PES) of 

embedded species has been demonstrated recently [8]; and being He a nonpolar 

environment (in contrast to water), it is interesting for driving comparison between 

solvation effects in polar and non-polar media. By considering the possible protective 

effect of the environment on amino acid fragmentation, several electron-impact mass-

spectrometric studies have been performed on molecules embedded inside cold He 

droplets [9-11], amino acid-water clusters [12], amino acid cluster [13, 14] or amino 

acid-water cluster embedded in He droplets [11, 15, 16]. These studies indicate that 

biomolecules embedded into a cluster environment survive ionization better than free 
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gas-phase molecules. Recent studies have been carried out on amino acids and water 

molecules adsorbed on water cluster beams [12]. It was found that fragmentation 

channels for Gly and Try molecules are completely different, when the molecules have 

been adsorbed on water clusters, than when they have been free or embedded in He 

droplets. It has been also shown that the signal intensity associated with the cleavage 

of the C-C  bond (which appears to be the weakest bond for all amino acids) has been 

reduced for the clusters with regard to the isolated molecules [17]. The decay leading 

to the formation of the COOH+ ions has been quenched for the Gly and Val clusters, 

and it was explained by rapid charge redistribution within clusters [17]. 

In the present work the effect of the cluster environment on fragmentation 

pattern as well as on electronic structure of sulfur-containing amino acids Methionine 

(Meth, C5H11NO2S) and Cystiene (Cys, C3H7NO2S) has been studied for the first time 

by means of PhotoElectron-PhotoIon-COincidentce (PEPICO) technique. Meth is 

already a very well- examined amino acid by our group [18], while several problems 

when attempting measurements of isolated Cys have been encountered in the past. The 

current experimental idea (see Figure 1) permits embedding Cys into the cluster 

environment by protecting this molecule from thermal decomposition in order to 

understand its electronic structure.  

 
 

Figure 1. Sketch of experimental droplet beam for preparing Meth molecules embedded into different 

cluster environments. 
 

Measurements were performed at Gas Phase Photoemission beamline, Elettra [19] by 

using Velocity Map Imaging (VMI)/Wiley-McLaren Time of Flight (TOF) spectrometers. 

The Cystiene and Methionine were obtained from Sigma-Aldrich in the form of crystalline 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 131 

powder with a minimum purity of 99% and used without any further purification. Droplets 

of 4He are readily formed by expanding 99.9999% pure 4He from a source at a pressure 

of P=50 bar and stagnation temperatures between T=12 and 25 K. The corresponding 

average droplet size was characterized from 103 to 105 [20]. The cluster beam enters a 

pick-up chamber through a 0.5 mm skimmer, and then passes through a rotating wheel 

chopper followed by two peak-up cells. One is be filled with water vapor and other cell 

was containing sulfur-containing amino acids (see Figure 1). During the measurements 

Meth and Cys powders were heated up to 120 Co and 100 Co, respectively. After the pick-

up region the skimmed cluster beam together embedded molecules enters into ionization 

chamber where meets with synchrotron radiation and VMI /TOF spectrometers. Three 

photon energies were chosen for this experiment: i) 20 eV-below He IP (IP=24.6 eV), 

where He atoms in droplets are transparent; ii) 21.6 eV- ionization of the droplets by a 

Penning-like process, which corresponds to the maximum of the 1s2s1S→1s2p1P 

absorption band of He nanodroplets and iii) 26 eV above He IP, where He atoms in the 

droplets are directly ionized, therefore He+ ions (positive holes) are created in the droplets 

[21]. As an example, typical ion mass spectra depending on the experimental parameters 

(photon energy hν, He droplet size N, presents of H2O clusters) are presented in Figure 2-

5. 
 

  

Figure 2. Mass spectrum of He droplets doped with 

Meth molecules measured at hν =20 eV and hν 

=21.6eV. NO fragments from Meth molecule have 

been seen at 20 eV, because the He atoms in 

droplets are transparent there (“no ionization”), 

while clusters of Meth2+ (298 amu) are presented at 

21.6 eV. The He expansion conditions are P=50 

bars and T=16K (N=6500).  

Figure 3. Fragmentation paten of Meth molecules as 

a function of different nozzle temperatures (He 

droplet size) measured at hν =21.6 eV. For very 

small (N=950) and very big (N>105) droplets NO 

fragments have been observed. The maximum signal 

from fragments has been seen at T=16K (N=6500).  
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Figure 4. Fragmentation patten of different mass 

spectra at hν =21.6 eV obtained for: *) He droplets 

doped with Meth molecules (green); **) He droplets 

dopped only with H2O (blue); ***) He droplest 

picking up H2O followed by Meth molecules 

evaporated at two oven temperatures T=100 oC (red) 

and T=120 oC (violet). The He expansion conditions 

are P=50 bars and T=16K (N=6500).  

 

Figure 5. Mass spectra of He droplets picking up 

H2O followed by Meth molecules as a function of 

different nozzle temperatures (He droplet size) 

measured at hν =21.6 eV. New fragments due to the 

presents of water have been observed: (167 amu, 84 

amu, 66 amu, 36 amu and 37 amu). The He 

expansion conditions are P=50 bars and T=16K 

(N=6500). Meth oven temperature 120 oC.  
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Одним з актуальних завдань сучасної прикладної плазмохімії є розробка 

високоефективної масштабної плазмової технології генерації великої 

концентрації оксидів азоту в хімічно чистому потужному потоці повітря [1].  Це 

вказує на неможливість використання не тільки дугових плазмотронів  як 

потужних генераторів плазми, але й ряду відомих методів  загартування  NOx — 

загартування  на холодній поверхні, затоплення  холодним потоком інертного 

газу та аерозолі і загартування у зваженому шарі [2, 3].    

Зрозуміло, що сьогодні перспективним генератором плазми при вирішенні 

цієї проблеми є високочастотний індукційний розряд (ВЧІ розряд) за тиску не 

нижче атмосферного. Саме вивченню кінетики процесів як у плазмі потужного 

ВЧІ розряду (30  ̶ 50 кВт) установки ATP-100 [1, 2], так і у плазмовому факелі  

цього розряду атмосферного тиску за різних швидкостей зниження температури 

(105 — 108 К/сек) у загартувальній секції присвячені дані дослідження. 

Особливості  кінетики генерації оксидів азоту як у плазмі розряду, так і у 

гартувальному реакторі досліджувались методом числового симулювання 

кодами Bolsig+ та ZD Plaskin з врахуванням всієї бази  відомих перетинів 

плазмових процесів та констант швидкостей відповідних хімічних процесів з 

коррекцією констант швидкостей хімічних реакцій за участі коливально 

збуджених молекул N2  та O2  згідно теореми Мачарета-Фрідмана, так і без 

корекції [4] з врахуванням експериментальних даних по дослідженню 

можливості фіксації азоту з чистого повітря на установці ATP-100 [5, 6]. 

На основі розрахованих розподілів температури плазми, аксіальних і 

радіальних швидкостей [7] за типових умов реалізації ВЧІ розряду на   установці 

ATP-100 (30 кВт,  частота 5,28 Мгц і потік повітря 60 л/хв) будувались аксіальні 

розподіли температури (Рис 1). На основі останніх проводились кінетичні 

розрахунки аксіальних розподілів концентрацій NOx і були отримані залежності 

концентрацій NOx від температури (Рис. 2). 
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Рисунок 1. Аксіальний розподіл для радіусу 11 мм температури в потоці 

плазми ВЧІ розряду при  30 кВт,  частота  ̶ 5,28 Мгц і потік повітря  ̶  60 л/ хв. 
 

 

 

Рисунок 2.  Залежність відносної концентрації NO від температури для шару 

плазми на радіусі 11 мм в плазмовому стовпі ВЧІ розряду при  30 кВт,  частота 

 ̶ 5,28 Мгц і потік повітря  ̶ 60 л/ хв; 1 – нейтральні компоненти плазми, 2 – всі 

компоненти плазми 

 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

-5 5 15 25

T
, 

z,

0,E+00

1,E-02

2,E-02

3,E-02

2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Т, К

1

2

[NO]/∑[Ai]



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 135 

На рис. 3 наведено залежності об'ємних часток оксиду азоту від 

температури при швидкості охолодження 105, 106, 107, 108 К/с при тиску 1 бар і 

при швидкостях охолодження 107, 108 К/с та тиску 2 бар на рис. 4. 
 

 

Рисунок 3. Об’ємна доля оксиду азоту від температури при тиску 1 бар. 

 

Рисунок 4. Об’ємна доля оксиду азоту від температури при тиску 1, 2 бар. 
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З отриманих результатів моделювання на рис. 1 можна зробити висновок, 

що при тиску 1 бар до температури 2850 ̶ 3100 К необхідно забезпечувати 

мінімально можливу середню швидкість загартування заради утворення оксиду 

азоту з максимальною концентрацією. Мінімальна досліджувана швидкість    105 

К/с  є дуже великим значенням, оскільки  втрата NO при такій швидкості на 

інтервалі температури 3900 К÷3100 К становить близько 20%. Можна 

припустити, що швидкість зменшення температури на цій ділянці не повинна 

перевищувати 500 К/с, джерело [2] це підтверджує, де вказується початкова 

нульова швидкість охолодження. А в діапазоні температур 2850 – 3100 К вже 

необхідна максимальна швидкість загартування, яка повинна зберегтися до 

температур 2000 ̶2200 К. Так, при досліджуваній максимальній швидкості 

охолодження 108 К/с від температури 2900 до 2200 К концентрація NO 

зберігається до 84 %, при досліджуваній мінімальній швидкості охолодження 105 

К/с з температури 3000 К до 2000 К концентрація NO зберігається до 43%. 

Крім температури та швидкості охолодження ще одним основним 

параметром процесу фіксації атмосферного азоту є тиск, який дуже впливає на 

об'ємну частку NO.  

З наведених на рис 2 залежностей  випливає, що при збільшенні тиску з 1 

до 2 бар мінімальний діапазон температури, з якої необхідно виконувати 

високошвидкісне охолодження, зміщується від 2850 К до 3150 К. При цьому 

відсоток збереження оксиду азоту залишається незмінним, але за рахунок 

зміщення області, де необхідно починати загартування, праворуч та вгору  

досягається вища концентрація цільового продукту. 

 

Висновки 

 

Результати числового моделювання кінетики плазмохімічних процесів для 

рівноважної плазми чистого повітря при тиску 1 ̶ 2 бар з використанням кодів 

Bolsig+ та ZD Plaskin з врахуванням всієї бази  відомих перетинів плазмових 

процесів та констант швидкостей відповідних хімічних процесів в діапазоні 300 

— 9000 К  та швидкостей охолодження в діапазоні 105 ̶ 108 К/сек  як з коррекцією 

констант швидкостей хімічних реакцій з участю коливально збуджених молекул 

N2  та O2  згідно теореми Мачарета-Фридмана, так і без корекції, виявили, що  

 Максимуму вмісту   NO в ізотермічній плазмі повітря за атмосферного 

тиску відповідає температура ≈ 3900 К. Відповідна температура за 

відомими термодинамічними розрахунками є 3500 К.  
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 Нижня  границя по температурі області загартування для NOx в повітрі 

відповідає 2000 К, що добре корелює з відомими даними термодинамічних 

розрахунків.  

 Суттєвому підвищенню вмісту NO в повітряному потоці на виході із  

гартувального реактора сприяє низька швидкість загартування ~ 105 К/сек 

на інтервалі температур 3900 ÷ 3500 К та подальше загартування за високої  

швидкості загартування ≥ 107 К/сек, що добре корелює з 

експериментальними даними, отриманим на установці ATP-100. 

 Коррекція констант швидкостей хімічних реакцій  за участю коливально 

збуджених молекул N2  та O2  згідно теореми Мачарета-Фрідмана підвищує 

максимальне значення вмісту NO при моделюванні в 1.5 рази. 
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Activities of the theoretical atomic physics group at the Institute of Physics of 

the Latvian Academy of Sciences have been known very well not only in the former 

Soviet Union, but also around the world. Robert Damburg and Raymond Peterkop were 

the first researchers, together with the Phil Burke’s group at Belfast, to develop and 

apply the close coupling method to electron-atom collisions [1,2]. In their seminal work 

on electron collisions with atomic hydrogen, Gailitis and Damburg [3] discovered new 

threshold phenomena which were due to the degeneracy of excited states of hydrogen. 

The new effects included below-threshold dipole-supported resonances, the famous 

Gailitis-Damburg oscillations in cross sections, and a new type of the threshold law. 

This work was later extended by Gailitis [4] to collisions involving a variety systems 

with degenerate levels, like, for example, positronium atom. Similar work was 

performed by Gailitis [5] on the threshold behavior of reactions involving the Coulomb 

interaction. The famous “Gailitis averages” have been cited by and used in numerous 

papers on electron-ion collisions. The close coupling method was later extended to 

complex atoms, in particular in the outstanding work of Erna Karule and Peterkop [6] 

on electron collisions with alkali metal atoms. Another outstanding achievement was 

the Peterkop’s work [7] on the threshold behavior of the electron-impact ionization. He 

was able to show that the famous Wannier’s derivation [8] based on classical 

mechanics is also valid in the quasiclassical domain. An analytical quantum-

mechanical derivation of the Wannier law still does not exist. However, all quantal 

calculations confirm its validity. 

Imants Berson made an outstanding contribution to the theory of multiphoton 

processes in atoms. He was first to solve exactly the quantum problem of electron 
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behavior in the presence of a short-range potential and a circularly-polarized radiation 

field [9]. (The result was also independently obtained by the Voronezh group). Later 

he developed a semiclassical method for multiphoton ionization of the hydrogen atom 

[10] which was based on the classical work of Kramers [11]. Erna Karule worked 

independently on quantal calculations of multiphoton ionization [12] which were based 

on the Sturmian expansion of the Coulomb Green’s function. 

Due to my interaction with the members of this group, their work created a strong 

impact on my research activities during my tenure at the Institute of Physics, and then 

later at the University of Nebraska. In my presentation I will discuss this experience 

and some of my research influenced by my distinguished colleagues. I will also 

describe how my research activities led to collaborations with research groups at the 

Uzhgorod State University and the Institute of Electron Physics of the Ukrainian 

Academy of Sciences. 
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ТА ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯДЕРНИХ  
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Представлено та проаналізовано результати усередненого опису електричних 

дипольних (Е1) гамма-переходів за допомогою фотонних силових функцій 

(ФСФ) [1 ̶ 5]. Такі функції використовуються, як для дослідження 

фундаментальних властивостей атомних ядер  (зокрема, деформацій, 

характеристик гігантських дипольних резонансів (ГДР), внеску компоненти сил, 

які залежать від швидкості тощо), так і в застосуваннях, де використовуються 

характеристики ядерних реакцій (наприклад, ядерна енергетика, медична фізика, 

астрофізика). Для опису процесів емісії фотонів із високозбуджених станів ядра 

в області неперервного спектра та процесів фотопоглинання використовують 

ФСФ гамма-розпаду f  та ФСФ фотопоглинання f , які визначаються 

формулами: 

 

2 1

22 1

( ) ( )
( ) ,       ( )

2 1

X

if Xi
X X
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E EE
f E f E

E c

 
  

   





 

 







  , 

 

де ( )X

if E

  ̶ парціальна ширина гамма-переходів із мультипольністю  , 

усереднена по великій кількості початкових рівнів i , ,    i f   ̶  густини 

початкових та кінцевих станів відповідно, E  ̶  енергії гамма-випромінювання, 

( )X E   ̶  середній переріз фотопоглинання. ФСФ пропорційні уявній частині  

функції відгуку ядра ( )E  на електромагнітне поле з частотою /E  Ф, 
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наприклад,  ФСФ, яка визначає переріз фотопоглинання 1( ) ( )EE E    , 

визначається співвідношенням: 
8

1( ) Im ( ) 8.674 10 /Ef E E      . 

Спрощені аналітичні вирази для Е1 ФСФ фотопоглинання, зазвичай, 

мають вигляд декількох незалежних компонент типу функцій Лоренца, які 

обумовлені відгуком ГДР [1 ̶ 5], а іноді таким чином враховують і відгук 

низькорозташованого колективного стану, так званого пігмі дипольного 

резонансу (ПДР) [6]. Загалом, моделі відрізняються виразами для ширин ФСФ та  

характеристиками колективних станів. 

 В даній роботі проаналізовано аналітичний вираз ФСФ для E1 гамма-

переходів у областях ГДР та ПДР. Зокрема, досліджується та тестується нове 

розширення запропонованого авторами раніше [7] аналітичного підходу 

збудження двох зв’язаних резонансних станів (модель TSE, Two State Excitation)  

з різними залежностями ширин дисипації енергії. В такому підході ФСФ  має 

вигляд: ( ) ( ;ГДР,ПДР) ( ;ПДР,ГДР)E P E P E      з  

( ; , )P E k l     

2 2

2 2 2

2 2 2 2
/ ( )

( ) ( )

k l

k k k

l l l l

z z iE E
z E E iE

E E iE E E iE

 

 

   

 


 

   
                    

, 

 

де 
mE і 

mz  ̶  енергія та внесок колективного стану типу ,m k l =П, Г відповідно 

ПДР, ГДР; 
m  ̶  ширина відгуку стану m ;   ̶ параметр зв'язку між двома станами. 

Вираз TSE з нульовим значенням сили зв'язку станів ( 0  ) відповідає відгуку 

незалежних мод ПДР та ГДР і є сумою двох незалежних Лоренціанів. 

Результати порівнюються з експериментальними даними та розрахунками 

методом спрощеного модифікованого Лоренціану (Simply (Simplified) Modify 

Lorentzian Model, SMLO) [3]. Для моделі TSE були використані такі залежності 

від енергії E  ширин 
m : лінійна ,( ) /m m S mE E E     , квадратична 

2 2

,( ) /m m E mE E E      (аналог виразу Ландау для ширини за рахунок зіткнень в 

моделі Фермі рідини) та ,( ) constm cE    .  
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На рис. 1 порівнюються теоретичні розрахунки перерізів фотопоглинання 

з експериментальними даними для ізотопів олова 130,132Sn. Характеристики 

, , ,m m mE z   визначались з підгонки експериментальних даних з використанням 

критерію мінімуму найменших квадратів ( 2 ). 

З рис. 1 видно, що врахування зв'язку між низько- та високо-

енергетичними станами в моделі TSE призводить до кращого опису 

експериментальних даних у порівнянні з моделлю TSE без зв’язку і мінімальним 

значенням 2  відповідає опис із енергетично-залежними ширинами відгуку 

ГДР.  

 

 
Рис.1. Залежність перерізів фотопоглинання від енергії гамма-квантів для 

ізотопів 130,132Sn. Експериментальні дані взяті з [6]. Ширина 
П П,С   , а значення 

характеристик станів для ядра 130Sn представлені в таблиці 1.  
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Таблиця 1.  

Характеристики ГДР та ПДР, отримані для ядер 130Sn, 132Sn з підгонки за 

моделлю TSE з та без врахування зв'язку між станами. 
  
 

Ядро  Модель  
ГE

, 

МеВ 

Г,
, 

МеВ 

ПE
, 

МеВ 

П,
, 

МеВ 

 , 

МеВ 

2
 

 

130Sn 

 0 
,

Г,C П,С,   

 17.2(5) 6.5(16) 10.1(2) 1.3(12) 0 1.02 

 0 
,

Г,C П,С,   

 17.9(6) 3.4(22) 9.4(4) 0.0(10) 2.6(14) 0.55 

 0 
,

Г,S П,С, 
 

 18.0(5) 4.5(29) 9.5(4) 0.4(11) 2.2(15) 0.48 

 0 
,

Г,E П,С, 
 

 18.2(7) 5.8(41) 9.6(4) 0.6(11) 2.0(14) 0.44 

 Ref.[6]  15.9(5) 4.8(17) 10.1(7) <3.4 - - 
 

132Sn 

 0 
,

Г,C П,С,   

 16.7(3) 5.0(7) 10.0(1) 0.9(9) 0 0.30 

 0 
,

Г,C П,С,   

 16.7(3) 5.0(12) 10.0(1) 0.9(10) 0.0(6) 0.34 

 0 
,

Г,S П,С, 
 

 16.8(3) 5.5(14) 10.0(2) 1.5(7) 0.0(6) 0.26 

 0 
,

Г,E П,С, 
 

 17.0(4) 6.4(20) 10.0(2) 1.8(6) 0.0(6) 0.22 

 Ref.[6]  16.1(7) 4.7(21) 9.8(7) <2.5 - - 
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Рис.2. Залежність перерізу фотопоглинання від енергії E  та параметра зв'язку 

  між двома збудженими станами для ізотопів 130,132Sn; ширини резонансів 

бралися сталими. 

 

 Запропонована модифікація методу TSE є простим практичним підходом для 

опису та передбачення ФCФ із збудженням низькоенергетичного та 

високоенергетичного станів. Використання моделі TSE дає змогу більш точно 

визначити характеристики колективних станів та дозволяє дослідити зв’язок між 

ними. Врахування зв'язку між ГДР та ПДР призводить до кращого опису 

експериментальних даних і при  збільшенні сталої зв'язку резонансні піки 

розмиваються та перекриваються. Найкращий опис  експериментальні даних 

було досягнуто, коли ширина ГДР залежать від енергії лінійно або квадратично. 
 

Таблиця.2. 

Середні значення 2    відхилення теоретичних розрахунків від 

експериментальних данних для N  наборів ядер. 
 

Дані N 

TSE 

0  , Г,C П,С, 
  0  , Г,C П,С, 

 
0  ,

Г,S П,С, 
 

0  ,

Г,E П,С, 
 

[6] 2 0.66 0.45 0.37 0.33 

[8,9] 12 11.03 364.98 4.92 6.01 

[10] 20 13.14 10.16 8.87 9.14 
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КВАНТОВО-МЕХАНІЧНА ЧАСТИНКА В ПОЛІ ПОТЕНЦІАЛУ, 

ЗАЛЕЖНОГО ВІД ЧАСУ 
 

А.М. Турінов 
 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро 

e-mail: andrii.turinov@gmail.com. 

 

Дослідження залежних від часу квантових систем представляють не тільки 

академічний інтерес, але останнім часом знаходять все більш широке 

застосування в різноманітних областях фізики, таких як квантова оптика [1], 

квантова інформатика [2], фізика напівпровідників [3], тощо.  

Особливу цікавість при цьому викликають такі рівняння Шредінгера, із 

залежними від часу потенціалами, які мають аналітичні розв’язки. Найбільш 

відомими точно розв'язаними випадками є часово-залежний квантовий 

гармонічний осцилятор [4] і часово-лінійний потенціал [5]. 

У більшості робіт використовувалась техніка інваріантів Льюіса-

Різенфельда [6] або теоретично-груповий підхід [7], які призводять до точних 

хвильових функцій складної форми. Та для вирішення цих задач було б 

раціональніше використовувати метод унітарних перетворень із подальшою 

побудовою оператора еволюції системи. Відомі роботи у цьому напрямку 

використовували зведення рівняння Шредінгера з лінійним потенціалом до 

рівняння узагальненого осцилятора. 

За допомогою метода унітарних перетворень рівняння Шредінгера з 

потенціалом, залежним від часу, перетворюється в рівняння для вільної 

частинки. Метод унітарних перетворень можна розглядати як подальший 

розвиток методу оператора еволюції. Він також дає можливість спростити 

знаходження оператора еволюції для частинки у полі залежного від часу 

потенціалу за допомогою унітарного перетворення, яке переводить гамільтоніан 

взаємодіючої частинки у гамільтоніан вільної. 

У загальному вигляді таке перетворення можна записати так: 

𝛹(𝑥, 𝑡) = 𝐴(𝑡)𝑒𝑖𝜙(𝑥,𝑡)𝛹1(𝑥, 𝑡),    𝑥
` =

𝑥

𝐶(𝑡)
+ 𝐵(𝑡),     𝑡` = 𝐷(𝑡).          (1) 

Воно враховує масштабне і фазове перетворення хвильової функції, а також 

масштабні перетворення координат і часу, разом зі зсувом координат. На жаль, 

загального методу вибору такого перетворення не існує. Причому, вдалий вибір 

вигляду відповідних функцій може значно спростити розв'язок задачі. 

Розглянемо квантово-механічну частинку, яка рухається в полі однорідної 

сили 𝐹(𝑡), яке задається потенційною енергією виду 

𝑉(𝑥, 𝑡) = −𝐹(𝑡)𝑥.                                                (2) 

Прикладом практичного застосування завдання служить випадок руху частинки 

в електричному полі плоскопаралельного конденсатора, яке залежить від часу, а 

також для моделювання різних фізичний процесів [10]. 
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Оператор еволюції можна обрати у вигляді окремого випадку розглянутого 

вище загального перетворення у вигляді: 

�̂�(𝑡) = 𝑒𝑖𝛼(𝑡)𝑥�̅�(𝑡),                                              (3) 

де 𝛼(𝑡) ̶ деяка дійсна функція, а �̅�(𝑡) ̶ унітарний оператор, з застосуванням 

початкових умов 𝛼(0) = 0, �̅�(0) = 1. Підставивши оператор (3) у нестаціонарне 

рівняння Шредінгера, отримаємо наступні результати: 

𝛼(𝑡) =
1

ℏ
∫ 𝐹(𝜏)𝑑𝜏,   �̅�(𝑡) =
𝑡

𝑜
exp [−

𝑖

ℏ
(�̂�0𝑡 +

ℏ𝛽(𝑡)

𝑚
�̂� +

ℏ2𝛾(𝑡)

2𝑚
)],            (4) 

де для скорочення запису введено позначення 

𝛽(𝑡) = ∫𝛼(𝜏)𝑑𝜏,   

𝑡

𝑜

𝛾(𝑡) = ∫[𝛼(𝜏)]2𝑑𝜏,   �̂�0 =
�̂�2

2𝑚
.

𝑡

𝑜

 

Таким чином, повний оператор еволюції системи задається співвідношенням: 

�̂�(𝑥, 𝑝, 𝑡) = 𝑒𝑖𝛼(𝑡)𝑥 exp [−
𝑖

ℏ
(�̂�0𝑡 +

ℏ𝛽(𝑡)

𝑚
�̂� +

ℏ2𝛾(𝑡)

2𝑚
)],                 (5) 

яке є загальним виглядом оператора еволюції для частинки, що знаходиться у 

полі лінійного потенціалу (2) з будь-якою часово-залежною силою 𝐹(𝑡). 
Одержаний оператор еволюції (5) дозволяє повністю описати динаміку 

даної системи. Одним з найважливіших питань є дослідження впливу сили, яка 

діє на частинку, на дисперсію хвильового пакету. 

Класична траєкторія частинки задається виразом: 
〈𝑥〉(𝑡) = 〈𝛹(𝑡)|𝑥|𝛹(𝑡)〉,                                             (6) 

де |𝛹(𝑡)⟩ = �̂�(𝑡)|𝛹(𝑡0)⟩, а |𝛹(𝑡0)⟩ – вектор початкового стану. Тобто, необхідно 

знати матричний елемент: 

〈𝑥〉(𝑡) = 〈𝛹(𝑡0)|�̂�
+(𝑡)𝑥�̂�(𝑡)|𝛹(𝑡0)〉.                                 (7) 

З явного вигляду оператора еволюції (5) зрозуміло, що фазова функція і доданок, 

що включає 𝛾(𝑡), будуть комутувати з 𝑥. Отже необхідно обчислити тільки 

наступний вираз: 

〈𝑥〉(𝑡) = 〈𝛹(𝑡0) |exp [
𝑖

ℏ
(�̂�0𝑡 +

ℏ𝛽(𝑡)

𝑚
�̂�)] 𝑥 exp [−

𝑖

ℏ
(�̂�0𝑡 +

ℏ𝛽(𝑡)

𝑚
�̂�)]|𝛹(𝑡0)〉. (8) 

Застосовуючи оператор еволюції �̂�0 для вільної частинки: 

�̂�0(𝑝, 𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑖

ℏ
�̂�0𝑡),                                       (9) 

формула (8) перетвориться на вираз: 

〈𝑥〉(𝑡) = 〈𝑥〉0 +
〈𝑝〉0

𝑚
𝑡 +

ℏ𝛽(𝑡)

𝑚
,                                      (10) 

що співпадає з розв’язком класичної задачі щодо траєкторії частинки. При цьому 

ℏ𝛼(𝑡) відповідає імпульсу сили 𝐹(𝑡), а 
ℏ𝛽(𝑡)

𝑚
 описує нелінійну за часом залежність 

траєкторії внаслідок неоднорідного прискорення. 

Для виявлення впливу сили на дисперсію, доцільно вираз дисперсії 

хвильового пакету перетворити на вираз, який включає дисперсію вільної 

частинки. З цією метою оператор еволюції (5) представимо у вигляді: 
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�̂�(𝑥, 𝑝, 𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 [𝑖 (𝛼(𝑡)𝑥 −
ℏ𝛾(𝑡)

2𝑚
)] �̂�0(𝑝, 𝑡)𝑒𝑥𝑝 (−𝑖

𝛽(𝑡)

𝑚
�̂�).          (11) 

І тоді рівняння для дисперсії хвильового пакету матиме вигляд: 

               [∆𝑥(𝑡)]2 = 〈𝛹0 |{�̂�
+[𝑥 − 〈𝑥〉(𝑡)]�̂�}

2
| 𝛹0〉 =  

= 〈𝛹0 |{�̂�0 [𝑥 +
ℏ𝛽(𝑡)

𝑚
− 〈𝑥〉(𝑡)] �̂�0}

2

|𝛹0〉 ≡ [∆𝑥0(𝑡)]
2.            (12) 

Таким чином, приходимо до висновку, що дисперсія хвильового пакету для 

частинки, яка рухається під дією просторово-однорідної, але з довільною 

залежністю від часу, сили буде такою самою, як і для частинки, що рухається 

незалежно від прикладеної сили. 

Безпосередні обчислення для дисперсії дають такий результат: 

[∆𝑥(𝑡)]2 = (∆𝑥0)
2 + (∆𝑝0)

2 𝑡2

𝑚2
+

𝑡

𝑚
(〈𝑥𝑝 + 𝑝𝑥〉0 − 2〈𝑥〉0〈𝑝〉0).          (13) 

Зауважимо, що останній доданок у (13), що лінійний за часом, може бути 

виміряний за допомогою відповідного вибору вектора початкового стану 

|𝛹(𝑡0)⟩. 
Для нашого випадку явний вигляд хвильової функції довільного стану 

буде: 

𝛹(𝑥, 𝑡) =  𝑒𝑥𝑝 [𝑖 (𝛼(𝑡)𝑥 −
ℏ𝛾(𝑡)

2𝑚
)] ∫ 𝑑𝑘

∞

−∞
𝛹0(𝑘) ∙ 𝑒𝑥𝑝[𝑖𝜙(𝑥, 𝑘, 𝑡)],       (14) 

де 𝜙(𝑥, 𝑘, 𝑡) = 𝑘𝑥 −
ℏ𝑘2

2𝑚
𝑡 −

ℏ𝛽(𝑡)

𝑚
𝑘 – фазова функція кожної фурьє-компоненти. 

Ця функція задається швидкістю поверхні 𝜙 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Звідси отримуємо вираз 

для фазової швидкості: 

𝑉𝑝ℎ = 𝑉𝑝ℎ
0 +

ℏ𝛼(𝑡)

𝑚
,                                             (15) 

де 𝑉𝑝ℎ
0 =

ℏ 𝑘

2𝑚
 ̶ фазова швидкість вільної частинки. Отже, фазова швидкість 

хвильового пакету для частинки в потенціальному полі відрізняється від фазової 

швидкості для вільної частинки тільки другим доданком, який не вносить змін у 

дисперсію. Таким чином, дисперсія, обчислена за |𝛹(𝑥, 𝑡)|2, буде такою ж, як і 

для вільної частинки |�̂�(𝑡)𝛹0(𝑥)|
2
. 
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ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ужгород 
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У зв’язку з бурхливим розвитком квантової оптики останнiм часом усе 

бiльший iнтерес викликають багаточастинковi задачi, що описують системи 

кубiтiв, керованi зовнiшнiми полями [1]. Iснує безлiч рiзних квантових систем, 

що моделюють кубiти – носiї одиницi квантової iнформацiї [1, 2]. Одним з 

можливих варiантiв є використання в цiй якостi дворiвневих атомiв. Зазвичай 

зв’язок атомiв у задачах квантової оптики i квантової iнформатики здiйснюється 

за допомогою запiзнюючої взаємодiї атомiв мiж собою, а когерентний контроль 

системи здiйснюється за рахунок їх взаємодiї з полем реальних фотонiв. 

Перспективнi схеми реалiзацiї двокубiтових квантових логiчних операцiй 

з нейтральними атомами можуть ґрунтуватися на ефектi резонансної передачi 

квантової iнформацiї мiж двома вiддаленими кубiтами з урахуванням 

запiзнюючої диполь-дипольної взаємодiї атомiв у полi реальних фотонiв [3]. У 

цих схемах як квантові iнформацiйні канал зв’язку можуть використовуватися 

сплутанi колективнi (симетричний та антисиметричний) стани системи з двох 

однакових дворiвневих атомiв. 

В подальшому нами використовується концепція складного (“компаунд”) 

об’єкта, а саме “атом 𝐴(1) + атом 𝐴(2) + поле 𝐹”. У відповідності з цією 

концепцією при аналізі процесів передачі квантової інформації між кубітами 

𝐴(1) та 𝐴(2) зручно розглядати поле як систему з визначеним числом квантів 𝑛𝜔 

і включати його у незбурений гамільтоніан �̂�. Повний гамільтоніан �̂� компаунд-

системи “𝐴(1) + 𝐴(2) + 𝐹” має вигляд: 

 

�̂� = �̂�0 + �̂�𝑖𝑛𝑡 = �̂� + �̂�𝐹 + �̂�𝑖𝑛𝑡.                                    (1) 

 

Тут �̂�0 = �̂� + �̂�𝐹 = �̂�1(𝑟1) + �̂�2(𝑟2) + �̂�дип
(±)(𝑟1, 𝑟2; 𝑅) + �̂�𝐹, �̂�1, �̂�2  ̶ гамільтоніани 

ізольованих атомів 𝐴(1) і 𝐴(2) відповідно; �⃗⃗� – вектор відстані між ядрами 

атомів; �̂�дип
(±)(𝑟1, 𝑟2; 𝑅)– оператор взаємодії атомів 𝐴(1) і 𝐴(2) на довільній 

відстані один від одного в електричному дипольному наближенні (див. [3]); 

радіус-вектори електронів 𝑟1 і 𝑟2 відносяться до першого 𝐴(1) і другого 𝐴(2) 
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атома відповідно. У представленні вторинного квантування гамільтоніан �̂�𝐹 і 

енергія 𝐸𝜔 вільного поля фотонів визначаються стандартними виразами 

�̂�𝐹 =∑ℏ

𝜔

𝜔�̂�𝜔
+ �̂�𝜔, 𝐸𝜔 =∑ℏ

𝜔

𝜔𝑛𝜔 , 

де 𝑛𝜔 – число фотонів частоти 𝜔 у нормувальному об’ємі 𝑉𝑅, �̂�𝜔
+  і �̂�𝜔 – оператори 

породження і знищення фотонів у представленні чисел заповнення 𝑛𝜔 фотонних 

станів |𝑛𝜔⟩; �̂�𝑖𝑛𝑡 – гамільтоніан взаємодії одноелектронного атома 𝐴(2) з полем 

реальних фотонів. 

Динаміку симетричного �̃�𝑚
(0)
→ �̃�𝑠

(0)
 і антисиметричного �̃�𝑛

(0)
→ �̃�𝑎

(0)
 

каналів взаємодії пари атомів з полем реальних фотонів можна розглядати 

окремо один від одного. У випадку симетричного каналу �̃�𝑚
(0)
→ �̃�𝑠

(0)
 для 

амплітуд станів 𝑎𝑚(𝑡) і 𝑎𝑛(𝑡) (тобто коефіцієнтів при базисних функціях �̃�𝑚
(0)

 і 

�̃�𝑠
(0)

) з нестаціонарного рівняння Шредінгера з гамільтоніаном (1) отримаємо 

звичним чином наступну систему диференціальних рівнянь: 

𝑖ℏ
𝑑𝑎𝑚
𝑑𝑡1

= 𝐹𝑚𝑛exp[𝑖(𝜔𝑚𝑛 + 𝜔 + 𝑖𝛾𝑛)𝑡1]𝑎𝑛 = 𝐹𝑚𝑛exp(𝑖(휀+ + 𝑖𝛾𝑛)𝑡1)𝑎𝑛,

𝑖ℏ
𝑑𝑎𝑛
𝑑𝑡1

= 𝐹𝑛𝑚exp(−𝑖(휀+ + 𝑖𝛾𝑛)𝑡1)𝑎𝑚, }
 

 

     (2) 

де 휀+ = (𝛿𝐸𝑠 − ℏ𝛥)/ℏ, 𝛾𝑛 = 𝛤𝑛/2,  𝛤𝑛 = 𝛤𝑠(𝑎) = 𝛾0 + 𝛾𝑠(𝑎). 

Розв’язок системи (2) у випадку періодичного за часом збурення набуває 

вигляду:

 𝑎𝑚 = exp (−
𝛾𝑛−𝑖𝜀+

2
𝑡1) {cos((𝛺+ + 𝑖𝛽+)𝑡1) −

𝑖(𝜀++𝑖𝛾𝑛)

2(𝛺++𝑖𝛽+)
sin((𝛺+ + 𝑖𝛽+)𝑡1)} , 

 (3) 

�̃�𝑛 = 𝑎𝑛𝑒
−𝛾𝑛𝑡1 = −

𝑖𝐹𝑛𝑚
(𝛺+ + 𝑖𝛽+)ℏ

exp (−
𝛾𝑛 + 𝑖휀+

2
𝑡1) sin((𝛺+ + 𝑖𝛽+)𝑡1).       (4) 

Тут 𝛺+ і 𝛽+ – дійсні числа, що визначаються співвідношенням: 

𝛺+ + 𝑖𝛽+ = {
|𝐹𝑛𝑚|

2

ℏ2
+
(휀+ + 𝑖𝛾𝑛)

2

4
}

1/2

.    

При одержанні виразів (3) та (4) було враховано затухання (𝛾𝑛 ≠ 0), що 

призводить до появи уявних частин у частотах 𝜔(1,2) і, тим самим, до затухання 

амплітуд колективних станів �̃�𝑚
(0)

 і �̃�𝑛
(0)

. 

Проведене в [4] дослідження показує, що при врахуванні диполь-дипольної 

взаємодії атомів без запізнювання обмін збудженнями між атомами визначається 

характерним часом обміну ℏ/𝛿𝐸′𝑠, де 𝛿𝐸′𝑠 дається виразом 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 150 

 

𝛿𝐸′𝑠,𝑎 = ±
𝑒2

𝑅3
|⟨𝑛|𝑟|0⟩|2𝛷(1,2).                                     (5) 

 

Якщо в деякий момент часу система, що складається з двох однакових 

атомів, знаходиться в стані, в якому збудженим є тільки один атом, то це 

збудження внаслідок резонансної взаємодії через час 𝜏′ = ℏ/𝛿𝐸′𝑠 передасться 

іншому атому. Чим ближче атоми один до одного, тим швидше відбувається 

перехід енергії збудження від одного атома до іншого. При цьому час 𝜏′ передачі 

збудження значно менший часу життя 𝛤𝑛
−1 атома у збудженому стані. Тому 

затухання станів у процесі передачі збудження від атома до атома не 

враховувалось. 

У відповідності з поставленими початковими умовами 𝑎𝑚(0) = 1, �̃�𝑛(0) =

0 в момент часу 𝑡1 = 0 розглядувана компаунд-система знаходиться в стані �̃�𝑚
(0)

. 

Проте уже в наступні моменти часу 𝑡1 під впливом збурення �̂�𝑖𝑛𝑡 вона 

еволюціонує в суперпозиційний стан �̃�𝑠(𝑡1), який відповідає симетричному 

каналу взаємодії пари атомів з полем реальних фотонів: 

�̃�𝑠(𝑡1) =
1

√2
exp (−

𝛤𝑠

4
𝑡1 + 𝑖

𝜀+

2
𝑡1) ×

× [cos((𝛺+ + 𝑖𝛽+)𝑡1) −
𝑖(𝜀++𝑖𝛤𝑠/2)

2(𝛺++𝑖𝛽+)
sin((𝛺+ + 𝑖𝛽+)𝑡1)] ×

× �̃�0(1)�̃�0(2)|𝑛𝜔⟩ −
𝑖𝐹𝑛𝑚

ℏ(𝛺++𝑖𝛽+)
exp (−

𝛤𝑠

4
𝑡1 − 𝑖

𝜀+

2
𝑡1) ×

× sin((𝛺+ + 𝑖𝛽+)𝑡1)
1

√2
[�̃�𝑛(1)�̃�0(2) + �̃�0(1)�̃�𝑛(2)] ×

× exp(−𝑖𝛿𝐸𝑠𝑡1/ℏ)|𝑛𝜔 − 1⟩.

                                (6) 

У випадку антисиметричного каналу взаємодії компаунд система 

переходить у суперпозиційний стан �̃�𝑎(𝑡1): 

�̃�𝑎(𝑡1) =
1

√2
exp (−

𝛤𝑎

4
𝑡1 + 𝑖

𝜀−

2
𝑡1) ×

× [cos((𝛺− + 𝑖𝛽−)𝑡1) −
𝑖(𝜀−+𝑖𝛤𝑎/2)

2(𝛺−+𝑖𝛽−)
sin((𝛺− + 𝑖𝛽−)𝑡1)] ×

× �̃�0(1)�̃�0(2)|𝑛𝜔⟩ −
𝑖𝐹𝑛𝑚

ℏ(𝛺−+𝑖𝛽−)
exp (−

𝛤𝑎

4
𝑡1 − 𝑖

𝜀−

2
𝑡1) ×

× sin((𝛺− + 𝑖𝛽−)𝑡1)
1

√2
[�̃�𝑛(1)�̃�0(2) − �̃�0(1)�̃�𝑛(2)] ×

× exp(+𝑖𝛿𝐸𝑠𝑡1/ℏ)|𝑛𝜔 − 1⟩.

                      (7) 

Тут для спрощення запису формул використано наступні позначення: 

휀± = (±𝛿𝐸𝑠 − ℏ𝛥)/ℏ, 𝛺± + 𝑖𝛽± = {
|𝐹𝑛𝑚|

2

ℏ2
+
(𝜀±+𝑖𝛤𝑠(𝑎)/2)

2

4
}
1/2

.              (8) 
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Таким чином, кінцевий стан компаунд-системи “𝐴(1) + 𝐴(2) + 𝐹” є 

суперпозицією (лінійною комбінацією) станів �̃�𝑠(𝑡1) та �̃�𝑎(𝑡1): 

�̃�(𝑡1) =
1

√2
[�̃�𝑠(𝑡1) + �̃�𝑎(𝑡1)].                                      (9) 

Збираючи разом одержані для �̃�𝑠(𝑡1) і �̃�𝑎(𝑡1) формули, представимо 

хвильову функцію �̃�(𝑡1) у вигляді лінійної комбінації: 

�̃�(𝑡1) = 𝐴1�̃�0(1)�̃�0(2)|𝑛𝜔⟩ + 𝐴2�̃�𝑛(1)�̃�0(2)|𝑛𝜔 − 1⟩ + 𝐴3�̃�0(1)�̃�𝑛(2)|𝑛𝜔 − 1⟩, 

де амплітуди ймовірності можливих станів компаунд-системи даються виразами: 

A1 =
1

2
{exp (−

Гs
4
t1 + i

ε+
2
t1) [cos(( Ω+ + iβ+)t1)

−
i(ε+ +

iГs

2
)

2(Ω+ + iβ+)
sin((Ω+ + iβ+)t1)] + 

exp (−
Гa

4
t1 + i

ε−

2
t1) [cos((Ω− + iβ−)t1) −

i(ε−+
iГa
2
)

2(Ω−+iβ−)
sin((Ω− + iβ−)t1)]},         

(10) 

𝐴2 = −
𝑖𝐹𝑛𝑚

2ℏ
[

sin((𝛺++𝑖𝛽+)𝑡1)

𝛺++𝑖𝛽+
exp (−

𝛤𝑠

4
𝑡1 − 𝑖

𝜀+

2
𝑡1) ×

× exp(−𝑖𝛿𝐸𝑠𝑡1/ℏ) +

+
sin((𝛺−+𝑖𝛽−)𝑡1)

𝛺−+𝑖𝛽−
exp (−

𝛤𝑎

4
𝑡1 − 𝑖

𝜀−

2
𝑡1) exp(𝑖𝛿𝐸𝑠𝑡1/ℏ)] ,

                   (11) 

𝐴3 =
𝑖𝐹𝑛𝑚

2ℏ
[−

sin((𝛺++𝑖𝛽+)𝑡1)

𝛺++𝑖𝛽+
exp (−

𝛤𝑠

4
𝑡1 − 𝑖

𝜀+

2
𝑡1) ×

× exp(−𝑖𝛿𝐸𝑠𝑡1/ℏ) +

+
sin((𝛺−+𝑖𝛽−)𝑡1)

𝛺−+𝑖𝛽−
exp (−

𝛤𝑎

4
𝑡1 − 𝑖

𝜀−

2
𝑡1) exp(𝑖𝛿𝐸𝑠𝑡1/ℏ)] .

                   (12) 

Формули (10) ̶ (12) являють собою основний підсумок проведеного 

дослідження. Передусім звернемо увагу на те, що ці формули дають можливість 

виявляти та контролювати точно усі ефекти, пов’язані з впливом запізнюючої 

взаємодії атомів і затухання станів на процес передачі квантової інформації між 

двома атомами-кубітами. З обмінно-резонансної природи переносу енергії 

збудження від одного атома до іншого випливає, що ефективність передачі 

квантової інформації повинна сильно залежати від міжатомної відстані та 

взаємної орієнтації дипольних моментів переходу атомів. При цьому взаємодія 

дворівневих атомів між собою, що описується оператором �̂�дип
(±)

, і взаємодія 
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одного з них з полем реальних фотонів складають набір простих інструментів 

для керування внутрішніми квантовими станами �̃�0(1)�̃�0(2)|𝑛𝜔⟩, 

�̃�𝑛(1)�̃�0(2)|𝑛𝜔 − 1⟩ і �̃�0(1)�̃�𝑛(2)|𝑛𝜔 − 1⟩ компаунд-системи “𝐴(1) + 𝐴(2) +

𝐹”, що представляє безперечний інтерес з точки зору їх практичного 

застосування для реалізації квантових логічних операцій NOT і CNOT. 
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СПІН-ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ЕФЕКТИ В ПРОЦЕСІ 

ФОТОНАРОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОН-ПОЗИТРОННОЇ ПАРИ  

В НАДКРИТИЧНОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ 
 

М.М. Дяченко, О.П. Новак, Р.І. Холодов 
 

Інститут прикладної фізики НАН України, Суми 

e-mail: mykhailo.m.diachenko@gmail.com 

 

На сьогодні наукова спільнота приділяє велику увагу дослідженню 

квантово-електродинамічних процесів у сильних полях, порівняних або більших 

за Швінгерівське значення. Залишається актуальною і задача перевірки теорії в 

істотно нелінійному режимі, зокрема теоретичного передбачення спонтанного 

народження пар при зіткненні важких іонів, ефекту подвійного 

променезаломлення в зовнішньому магнітному полі тощо. Дослідження процесів 

у сильних полях зберігає свою актуальність також в астрофізиці завдяки 

наявності сильних магнітних полів поблизу нейтронних зірок, зокрема, в 

магнітосфері магнітарів, напруженість магнітного поля яких перевищує 

критичне значення і теорія основних процесів в таких умовах є далекою до 

завершення. 

В даній роботі проведено дослідження процесу однофотонного 

народження електронно-позитронної пари в надкритичному магнітному полі. 

Знайдено аналітичні вирази для ймовірності процесу для випадку найнижчих 

збуджених рівнів Ландау та досліджено спін-поляризаційні ефекти. Слід 

зазначити, що дослідженню даного процесу присвячена велика кількість робіт, 

зокрема роботи [1 ̶ 6], але вивченню спін-поляризаційних властивостей у 

надкритичних магнітних полях приділялась досить мала увага. 

В даній роботі проводяться розрахунки в релятивістській системі одиниць, 

в якій 1c  . Також використовується калібрування Ландау для 4-потенціалу 

зовнішнього поля (0,0, ,0)extA xH . 

Діаграма Фейнмана процесу фотонародження e e   пари в магнітному полі 

зображена на рис. 1, де хвиляста лінія  ̶ хвильова функція фотона, а подвійні 

суцільні лінії  ̶  хвильові функції електрона та позитрона в зовнішньому 

магнітному полі. 

 

 
Рис. 1. Діаграма Фейнмана процесу народження e e   пари фотоном. 
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Згідно правил квантової теорії поля, амплітуда процесу народження 

електрон-позитронної пари одним фотоном в магнітному полі визначається як 
4 .fi e pS ie d x A

      

У виразі для амплітуди   ̶  матриці Дірака, A  ̶  хвильова функція початкового 

фотона, 
e  ̶  хвильова функція кінцевого електрона та p  ̶  хвильова функція 

кінцевого позитрона. 

В роботі розглядається випадок, коли фотон розповсюджується 

перпендикулярно відносно напрямку магнітного поля, що не впливає на 

загальність розгляду даної задачі. У цьому випадку порогова умова має вигляд: 

,th e pm m    

де 
, ,1 2e p e pm m l h  , ,e pl  ̶ номери рівнів Ландау електрона та позитрона, 

ch H H  ̶  напруженість магнітного поля в одиницях критичного. 

Було розглянуто випадок надкритичного магнітного поля, коли 1h  . При 

цьому народження електрон-позитронної пари відбувалося на найнижчі 

збуджені рівні Ландау і енергія фотона мала малу відстройку від порога процесу. 

Зокрема, у випадку, коли пара народжується на першому збудженому рівні 

Ландау, ймовірності процесу визначаються таким чином: 
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де   ̶ постійна тонкої структури, верхні індекси позначають поляризації 

електрона та позитрона відповідно, параметр ~ 1 . Як видно з вище наведених 

виразів, ймовірність залежить лише від параметра Стокса 
3 , який характеризує 

лінійну поляризацію фотона. Якщо фотон поляризований нормально (
3 1   ), 

тоді пара буде народжуватися зі спінами вздовж та проти поля з рівною 

ймовірністю. Коли ж поляризація фотона аномальна (
3 1  ), то можливе лише 

народження в основному та інверсному спінових станах, при цьому ймовірністі 

відрізняються лише другим доданком у дужках. 

На основі отриманих виразів для ймовірності процесу були знайдені 

аналітичні вирази для ступеня поляризації народжених електронів та позитронів. 

Зокрема, при народженні пари на першому збудженому рівні Ландау були 

знайдені вирази для ступеня поляризації пари. Так коли 
3 1    маємо 
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У випадку 
3 1   , ступінь поляризації дорівнює нулю, що співпадає з 

результатами отриманими в ультраквантовому наближенні [7]. На рисунку 2 

приведені залежності ступеня поляризації електрона від магнітного поля для 

неполяризованого та аномально поляризованого фотонів, коли пара 

народжується на першому збудженому рівні Ландау. 
 

 
Рис. 2. Залежності ступеня поляризації електронів від магнітного поля для 

випадків 
3 0   та 

3 1  . 

 

Як видно з рисунків, отримані вирази у наближенні надкритичного магнітного 

поля добре узгоджують з чисельними результатами і ступінь поляризації 

електронів набуває від’ємного значення, в той час як для позитронів – додатного. 

Також на рисунках наведено для порівняння ультраквантовий випадок, який 

розглядався в роботі [7]. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛАЗЕРНОГО НАПИЛЕННЯ  

ТОНКИХ ПЛІВОК СКЛАДНИХ СПОЛУК 
 

                                              Ю.Ю. Жигуц,  

Державний вищий навчальний заклад  

«Ужгородський національний університет», Ужгород 

e-mai l: yuzhiguts@gmail.com 
 

Вступ 
 

Унікальні властивості лазерного випромінювання: когерентність, висока 

імпульсна потужність, мала кутова розбіжність надають можливість порівняно 

легко фокусувати його оптичними системами, отримуючи при цьому 

надзвичайно високі густини потужності. Перші ж дослідження дії такого лазера 

на поверхню дали несподіваний результат – кінетична енергія емітованих 

компонент при потужностях лазера до 106 Вт складала сотні електронвольт. 

Більшість параметрів лазерної плазми нелінійним чином залежать від густини 

потужності лазерного випромінювання. З іншого боку, ідея розігрівання 

речовини до термоядерних температур лазерним випромінюванням [1], 

стимулювала низку досліджень плазми, пов’язаних з високоінтенсивним 

опроміненням конденсованих речовин [1 ̶3]. 

Мета дослідження. Розробити спосіб отримання тонких плівок складних 

сполук з одночасним визначенням найважливіших параметрів конденсації при 

опроміненні цугом лазерних імпульсів. 

Постановка проблеми. У сучасній мікроелектроніці важливе місце займає 

проблема отримання періодичних тонкоплівкових багатошарових структур, 

сформованих зі складних сполук. Саме тому дослідження способу отримання 

плівок та встановлення параметрів конденсації набувають особливо великого 

значення. Результати розв’язку цієї проблеми можуть бути використані при 

лазерному осадженні плівок для отримання дзеркал м’якого рентгенівського 

діапазону та надґраток. 
 

Теоретичні і експериментальні дослідження 
 

Для дослідження нових можливостей лазерного напилення плівок 

великими лазерними імпульсами була вибрана речовина, яка поєднує складний 

хімічний склад та унікальні фізико-хімічні властивості – п’єзоелектрик 

Ві12GеO20. Для нього в експериментах при напиленні за допомогою мас-

спектрометрії [3, 4] визначались основні параметри лазерної плазми. 

Діаграма направленості розпилення в діапазоні густин потоку  q=108…1010 

Вт/см2 симетрична відносно нормалі до поверхні мішені в центрі фокальної 

плями. При цьому розпилення відбувається переважно в тілесний кут ~ 1 ср. 

Просторові параметри розпилення контролювалися таким чином: 

проводилось осадження плівки декількома десятками "пострілів” на підкладку, 

І. І.Опачко 
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паралельну поверхні мішені; напилена плівка розглядалась у відбитому 

монохроматичному світлі (інтерференційні лінії однакової товщини, що 

спостерігались при цьому, мали вигляд концентричних кіл з центром, який 

знаходиться на нормалі до поверхні мішені). Вже при густині потоку       q=5∙107 

Вт/см2 експериментально спостерігається помітне випаровування мішені. 

Подальше збільшення q призводить до порівняно більш сильного зростання маси 

випареної речовини. В діапазоні густин потоку 108…1010 Вт/см2 маса випареної 

за 1 імпульс речовини складає 2∙10-6…5∙10-5 г. Для пікової потужності лазерного 

випромінювання W=107 Вт максимальне випаровування мішені Bі12GeО20 

досягається при густині потоку q=5∙109 Вт/см2. Необхідно відмітити, що для 

широкого класу речовин з різними фізико-хімічними властивостями 

максимальне випаровування мішеней досягається при q=5∙108…109 Вт/см2, що 

вказує на подібність механізмів випаровування під дією лазерного 

випромінювання. При більшій густині нагріваючого випромінювання 

починається екранування мішені продуктами розпилення з інтенсивним її 

нагрівом, а випарена маса складає при цьому m=3,8∙10-5 г, що добре узгоджується 

з масою, вирахованою інтегруванням товщини напиленої плівки в межах 

тілесного кута переважного розпилення. Прямі виміри кількості випареної 

речовини вказують на коректність приведеного способу оцінки в діапазоні 

густини потужності q=108…1010 Вт/см2. Глибина випаровування за один імпульс 

складає lvol=m/ρ∙S=10-4 см, де  

S – площа фокальної плями. Перед фронтом випаровування є нагрітий внаслідок 

теплопровідності шар товщиною (LT): 

,10 5

vol

р

л
лТ Lсм

с

k
L  

                 (1) 

де σ – коефіцієнт температуропровідності (см2/с), τL – тривалість лазерного 

імпульсу (с), ρ – густина речовини (г/см3), k – коефіцієнт теплопровідності, ср – 

питома теплоємність,  

Це означає, що в нашому випадку механізм випаровування не обумовлений 

теплопровідністю. Визначимо густину частинок газової фази безпосередньо біля 

поверхні підкладки. Із закону збереження потоку частинок на межі пара-

підкладка можна записати: 

,
t

h
vnm mid




                                       (2) 

де m – маса молекули або атома, n – шукана густина пари, vmid – середня 

швидкість компонент, Δh – товщина осадженого за один імпульс шару матеріалу, 

Δt – час осадження. Як видно з формули (2) і проведених розрахунків густина 

частинок зменшується з відстанню за законом 
3
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в діапазоні L=5…10 см. Це відповідає вільному поширенню частинок. Дещо 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 158 

занижені значення n в діапазоні   L=5…10 см по відношенню до кубічної 

залежності пов'язані з ревипаровуванням плівок. 

Апроксимація степеневої залежності коректна аж до розмірів плями 

фокусування ~ 3S мм, тобто області переходу одновимірного руху в 

тривимірний. Саме в цій області відбуваються всі процеси, які формують 

енергетичний спектр і склад частинок, що вилітають (іонізація, рекомбінація, 

прискорення). При густинах потоку нагріваючого випромінювання q≥109 Вт/см2 

характер емісії з поверхні напівпровідника значною мірою визначається 

рекомбінаційними процесами. І дійсно, при таких параметрах лазерного 

випромінювання густина у фокальному об’ємі досягає значень n≈1019 см-3, а в 

мас-спектрах наявні іони S2+, J2+ з потенціалами іонізації J=23,4 еB та 19,4 еВ, що 

відповідає електронній температурі Те≈4…5 еВ. Згідно рівняння іонізаційного 

стану [4], при таких параметрах плазмового згустку в фокальному об'ємі має 

досягатися майже повна іонізація. Однак, в лазерній емісії все ж таки значну 

частку складають нейтральні компоненти (α=10-2…10-4), що вказує на наявність 

рекомбінаційних процесів у фокальному об'ємі. Таким чином, при дії 

гігантського імпульсу лазера обмежений об'єм речовини мішені за дуже 

короткий час перетворюється у високотемпературний згусток плазми, який 

адіабатично розширюється. Застосований метод випаровування складної 

сполуки дає змогу здійснювати осадження плівок в екстремальних умовах 

надшвидкого надходження на підкладку іонів та збуджених атомів і молекул. 

Можливість досягнення великих пересичень, коли критичними зародками є 

окремі атоми, велика ступінь енергетичної активації частинок, які 

конденсуються, сприяють реакціям «кристалізації», що служить причиною 

зниження температури орієнтованого росту та отримання суцільних 

монокристалічних плівок напівпровідників [5, 6]. При температурі підкладки 

tpad=20…100°С отримані плівки були аморфними, а при більших температурах 

підкладки електронограми містили кільцеві лінії. Для tpad=140…150°С 

отримувались орієнтовані плівки. Незважаючи на великі швидкості осадження, 

температура підкладки залишається одним з найважливіших параметрів процесу 

конденсації. Це підтверджується аморфністю плівок, отриманих при низьких 

температурах підкладки. Однак подальше підвищення густини потоку лазерного 

випромінювання, яке викликає збільшення середньої швидкості частинок 

V>(2…5)∙106 см/с (q≥1010 Вт/см2 для Ві12GeO20) недоцільне тому, що енергія 

частинок пари, яка виділяється при конденсації, призводить до інтенсивного 

ревипаровування плівок аж до повної очистки окремих ділянок підкладки, а 

також ділянок плівки напиленої попередніми імпульсами. Цьому сприяють 

також значні напірні тиски р=1…100 атм., які створюються парою біля 

підкладки. 

При цьому напрямок від сильно- до слабоконтрастних ділянок округлих 

фігур співпадає з напрямком поступлення пари на підкладку. Падіння пучка під 

скосом і положення густини частинок, які конденсуються, сприяє збільшенню 
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поздовжньої компоненти швидкості їх руху на підкладці, що була розташована 

перпендикулярно до падіння пучка, коли швидкість утворення зародків 

перевищувала швидкість їх дифузійного розсмоктування [6]. 

При цьому ефект відтінення в умовах нахиленого падіння пучка є цілком 

закономірним. Утворення ж на атомарно гладкій поверхні спочатку округлих, 

незаповнених конденсатом ділянок, які відтіняються черговим імпульсним 

поступленням речовини має, імовірно, електричну природу, оскільки в парі наявні 

іонні комплекси. Іонне відтінення у даному випадку визначається початковою 

картиною з порушенням суцільності в «активних» місцях, у тому числі, природно, 

і лінійними та поверхневими дефектами. Непрямим підтвердженням цього є те, що 

середній радіус округлих, слабоконтрастних ділянок наближено співпадає з 

оцінкою відстані, на яку розповсюджується дальнодія центрів поверхні твердих тіл. 

Необхідно відмітити, що при ініційованій електронним пучком мікроскопа 

кристалізації аморфних плівок, отриманих при «скошеному» падінні пучка, 

конденсат набуває смугасту мікроструктуру, а округлі стовпчасті утворення 

розсмоктуються (рис. 1). Це вказує на структурно-морфологічні реакції, які 

відбуваються у плівці після напилення.  

Контроль стехіометрії отриманих плівок виконувався таким чином. 

Напилені плівки розмішували поруч з вихідною мішенню і мас-

спектрометричним методом виконували локальний аналіз та порівняння складів. 

При цьому мас- та енергетичні спектри з хорошою точністю співпадали з 

відповідними спектрами, отриманими для вихідної мішені. Крім того, був 

проведений контроль хімічного складу плівок методом локального 

рентгеноспектрального аналізу. Виконаний подальший аналіз повністю 

підтвердив відповідність складу плівок хімічному складу мішені, яка підлягала 

випаровуванню. 
 

Аналіз результатів дослідження 
 

При густинах потоку q≈5∙107 Вт/см2 випаровування мішені досить слабе, 

товщина осадженого за імпульс шару ,11
t

h
tvd




  менша або має 

порядок наномолекулярного шару. Формування плівки відбувається через 

стадію зародкоутворення. Підвищення густини потоку q і пов’язане з цим 

збільшення товщини осадженого за імпульс шару призводить до утворення 

суцільного шару, не проходячи стадію острівкового росту. У випадку, коли 

товщина осадженого за імпульс шару близька до мономолекулярного, можливі 

структурно-морфологічні перетворення. Подальше збільшення q≥5∙108 Вт/см2 

призводить до різкого збільшення викиду речовини і, як наслідок, гартування 

нерівноважних станів. Однак при цьому температура підкладки [7] залишається 

найважливішим параметром, який визначає структурну досконалість 

конденсатів. Спостерігається також пониження температури епітаксії плівок з 

ростом q, відмічене раніше авторами [7]. Подальше збільшення q призводить до 
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різкого збільшення енергії компонент плазми. При осадженні плівок 

виділяються значна енергія, яка перевищує ~300 еВ/частинку, конденсація 

відбувається через рідку фазу і в цьому випадку навіть незначне збільшення q, 

зменшення відстані мішень-підкладка L, або підвищення температури підкладки 

відразу підвищує інтенсивне ревипаровування. 

При великих густинах пари, викликаних q>qopt, її конденсація може 

відбуватися при газодинамічному розширенні без участі підкладки [4]. Наслідком 

цього є крапельний викид осадженої речовини, показаний на рис. 2 (б). 3 

врахуванням цього для кожного конкретного випадку необхідно вибирати 

оптимальну густину потоку лазерного випромінювання q≥qкр, що викликає 

інтенсивний викид речовини з одного боку. З іншого боку, зростання q обмежене 

ростом енергії частинок пари, що контролювалася  

мас-спектрометричним методом, і не мала перевищувати деяку граничну величину, 

залежну від відстані мішень-підкладка L та температури підкладки tpad. 
 

Висновки 
 

У загальному, умова отримання суцільних досконалих плівок за 

допомогою гігантських імпульсів  найбільшою мірою визначається густиною 

величини потоку лазерного випромінювання, товщиною осадженого за імпульс 

шару, відстанню мішень-підкладка та температурою підкладки. Ці параметри в 

певних межах можуть цілеспрямовано вибиратися  залежно  від поставленої 

задачі. Проведені дослідження показують, що досить перспективний і 

технологічний метод отримання плівок складних речовин за допомогою 

випаровування мішені гігантськими імпульсами лазера можна успішно 

застосовувати лише визначивши оптимальні режими випаровування та 

характеристики плазми. Це досить просто і ефективно можна здійснити за 

запропонованою вище методикою з використанням часо-пролітної мас-

спектрометрії. 
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Актуальність енергетичних питань та пов’язаних з ними негативних 

наслідків кліматичних змін в першу чергу ставлять перед суспільством виклики 

з пошуку та використання чистих видів енергії.  

Найбільш вірогідним кандидатом виявляється водень. Для подолання 

критичної відмітки середньорічної температури і зменшення її на 1,5 °С країни 

обирають шлях декарбонізації, який передбачає поступовий перехід повністю 

або частково (від 50%) на «зелений водень» до 2050 року [1]. Головна мета 

полягає у зниженні викидів CO2 до нульових відсотків та відмова від викопного 

палива. 

Зелений водень – це водень, отриманий високоефективним методом 

електролізу, енергія для якого використовується лише з відновлюваної 

енергетики. Найбільш ефективними та достатньо комерціалізованими методами 

електролізу та перетворення водневого палива на воду з отриманням електричної 

енергії є електролізна та паливна комірка. Електрохімічне джерело – це складна 

система та безліч процесів, які дозволяють перетворити хімічну енергію на 

електричну з коефіцієнтом корисної дії до 65 %, та додатково отримати до 20% 

теплової енергії.  

Для широкого впровадження електрохімічних джерел в наше повсякдення, 

наукові групи зосереджені на ефективності використання каталітично активних 

матеріалів із зниженим вмістом благородних металів [2] та на стабільності 

матеріалів, які не використовують дорогоцінні метали [3]. 

Повний перехід на відновлювальну енергетику передбачає також розвиток 

технологій уловлювання діоксиду вуглецю, перетворення його на вуглеводневе 

паливо [4] та його подальше використання у електрохімічних джерелах енергії 

[5].  

Серед існуючих електрохімічних джерел їх розрізняють за типом 

провідності електроліту та температурою використання [1]. Принцип дії такого 

джерела енергії вперше продемонстрував Sir. William Grove у далекому 1839 

році, а сама технологія отримала своє призначення у космічних дослідженнях 

1950 ̶1970 рр. За реалізацію та впровадження електрохімічного джерела енергії 

відповідали інженер Bacon та команда професіоналів з NASA [6]. 

Сучасний стан розвитку матеріалознавства дозволяє впровадження таких 

технологій у повсякдення, але теоретичні потужності різних типів паливних 
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комірок [7] на часі майже на порядок недосяжні навіть для найкращих 

експериментальних результатів [8]. Множинні процеси, що відбуваються в серці 

електрохімічного джерела живлення, а саме мембранно-електродному 

комплексі, вимагають точної оцінки ефективності та структурної оптимізації 

матеріалів. До таких методів впевнено належить методика мас-

спектрометричних досліджень, яку активно використовують в електрохімії. Мас-

спектрометрія молекул у паливній комірці чи у процесах зниження викидів CO2 

дозволяє досить швидко визначати ефективність перебігу електрохімічних 

процесів та виявляти переваги чи недоліки каталітичних матеріалів [5]. Але 

впровадження та використання сучасних приладів мас-спектрометрії, до яких 

належить мас-спектрометричний комплекс Інституту електронної фізики НАН 

України [9], дозволяє легко ідентифікувати молекули з однаковою атомною 

масою. Чутливість, роздільна здатність та функція м’якої іонізації даного 

приладу відповідає сучасним стандартам досліджень.  

На рисунку наведено вигляд розробленого джерела йонів [9] та сучасного 

комерційного джерела йонів від компанії Hidden, UK.  

 

 
Рис. 1. Нове джерело іонів МХ7304А (ліворуч) та джерело іонів для 

ультрависокого вакууму від компанії Hidden (праворуч). 

 

Схожість конструкцій пояснює наявність функції м’якої іонізації в 

комерційному джерелі іонів, яка дозволяє регулювати енергію електронів від 4 ̶ 

6 еВ, тим самим отримуючи іонізовану молекулу а не її фрагменти.  

Поєднання сучасних досліджень мас-спектрометрії та процесів 

електрохімічного перетворення дозволить вплинути на швидке впровадження 
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процесів декарбонізації. Заохочення молоді до таких досліджень сприятиме 

зростанню наукового потенціалу українських вчених. 

 

Автори висловлюють подяку Фонду Наукових Досліджень України за грантову 

підтримку проект № 2020.02 / 0301 (2020-2022) та професору технічного 

університету Дармштадту Prof. Dr. Ulrike I. Kramm за підтримку та доступ до 

наукової інфраструктури. 
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Вивчення наслідків радіаційного опромінення складних органічних сполук 

є предметом багатьох досліджень. В першу чергу це зумовлено виключною 

значимістю цих сполук у процесах, що відбуваються у живих організмах. Окрім 

вивчення незамінних амінокислот [1] велика увага приділяється дослідженню 

моносахаридів у вигляді розчинів. 

Кінцевий стан опроміненої речовини визначається конкуруючими 

процесами як поелементної деструкції, фрагментації молекул під дією 

високоенергетичних ядерних частинок, так і процесами відновлення структури 

внаслідок самоорганізації, хімічної взаємодії, кластеризації структурних 

сегментів. В результаті можливим є утворення нових структурних комплексів із 

вихідних компонент.  

Складна кінетика радіаційного дефектоутворення у молекулярних сполуках 

та наявність різних каналів відновлення структури впливають на кінцевий стан 

опроміненої речовини. Він буде залежати від величини поглинутої дози, 

температури та способу деструкції речовини. Останнє визначається багатьма 

параметрами, серед яких інтенсивності пучків іонізуючої радіації, тип ядерних 

частинок та умови опромінення. 

Нами розроблена методика і проведені дослідження як фотолюмінесценції 

порошкоподібних L-валіну [1], глюкози та фруктози [2], так і іонізації [3 ̶ 5] та 

збудження [6] складних органічних молекул електронним ударом у газовій фазі 

в області порогових енергій зіткнень. Такі дослідження значно доповнюють 

загальну картину елементарних процесів іонізації і збудження складних 

органічних молекул різними частинками. Глюкоза і фруктоза належать до 

моносахаридів, що відіграють важливу роль у життєдіяльності організму, тому 

вивчення властивостей цих молекул після радіаційного опромінення є 

актуальним. 

Фруктоза, як і глюкоза, ̶ моносахарид, і за своєю структурою є ізомером 

глюкози. Це означає, що атомний склад, брутто-формула  ̶ С6Н12О6 і, відповідно, 

молекулярні маси цих речовини ідентичні. Однак вони відрізняються 

розташуванням атомів, що суттєво впливає на їхні властивості. Зокрема, вони 

різняться положенням карбонільної групи (рис. 1). 

Фруктоза належить до класу кетогексоз, тобто це полігідроксікетон з 

кетогрупою при атомі C-2 і п'ятьма гідроксильними групами. У структурі 

фруктози є три хіральні атоми вуглецю, тому такій структурі відповідає вісім 
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стереоізомерів (див. рис. 1). Глюкоза належить до класу альдогексоз, тобто є 

полігідроксіальдегідом, що містить шість атомів вуглецю, альдегідну групу  ̶ 

СОН і п'ять гідроксильних груп. Чотири атоми вуглецю в її структурі є 

хіральними, тому існує 16 стереоізомерних альдогексоз. Відомо, що положення 

карбонільної групи істотно впливає на хімічні та фізичні властивості молекул 

глюкози і фруктози [7]. Знайдені нами відмінності у спектрах їх 

фотолюмінесценції [2] підтверджують цю тезу. 

 

 

Рис. 1. Лінійні і 3D структурні формули глюкози та фруктози. 

 

Спектри фотолюмінесценції досліджувались на спектрофлюорофотометрі 

«Shimadzu RF-6000» [8]. Зразки глюкози і фруктози у вигляді дрібнозернистого 

порошку спресовано в круглих формах з дюралюмінію у таблетки. Діаметр цих 

таблеток  ̶ 25 мм, а товщина речовини  ̶ 1 мм. Для запобігання потрапляння 

відбитих і розсіяних фотонів нами було виготовлено спеціальний тримач зразків. 

В ньому таблетки розташовувались строго вертикально, забезпечуючи кут 

падіння фотонів на поверхню 15о, а кут спостереження люмінесценції  ̶ 75о. 

Джерелом збуджуючих фотонів є ксенонова лампа. Вимірювання спектрів 

фотолюмінесценції проведено з використанням енергій збуджуючих квантів від 

3,25 до 4,51 еВ. Випромінювання люмінесценції спрямовується на вхідну щілину 

монохроматора і реєструється детектором. Керування експериментом 

здійснюється персональним комп’ютером з вбудованим програмним 

забезпеченням, в рамках якого забезпечується корекція сигналу на спектральну 

чутливість обох монохроматорів і детектора приладу.  

Для виділення ультрафіолетового діапазону спектра нами використано 

світлофільтр УФС-5 (полоса пропускання 200÷400 нм, коефіцієнт пропускання 

~45% на довжині хвилі 275 нм), який розташували на вихідній щілині 

монохроматора ксенонової лампи, а перед вхідною щілиною аналізуючого 

монохроматора  ̶ світлофільтр ЖС-11 (область пропускання ≥ 400 нм, коефіцієнт 
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пропускання світла ≥ 92%). Спектри вимірювались у діапазоні довжин хвиль 

400÷700 нм. Реєстрація спектрів проводилась з використанням чотирьох довжин 

хвиль збудження люмінесценції  ̶ 275, 323, 354 та 380 нм. Такі ширини щілин 

монохроматорів забезпечували спектральний інтервал пропускання ±2,5 нм. 

Сканування спектрів здійснювалось з кроком 1 нм при швидкості 200 нм/хв. 

Опромінення зразків на мікротроні М-30 проводилося при кімнатній температурі, 

енергія прискорених електронів становила 12,5 МеВ. Температура зразків 

контролювалася за допомогою термопари та залишалася незмінною. В одному з 

експериментів інтегральний потік частинок становив 5,625∙1013 ел/см2, що 

відповідає поглинутій дозі 14 кГр. В іншому сумарна доза опромінення глюкози 

склала 164 кГр.  

Як було нами встановлено у роботі [2], спектри фотолюмінесценції глюкози 

та фруктози містять два максимуми – більш інтенсивний довгохвильовий (λ ~550 нм) 

і менш інтенсивний короткохвильовий (λ~440 нм). Положення короткохвильового 

максимуму співпадає у спектрах глюкози і фруктози, однак у випадку глюкози він 

більш інтенсивний і чітко виражений. Імовірно поява цього максимуму в спектрах 

люмінесценції пов’язана з процесами збудження ОН-групи, адже у складі обох 

речовин їх однакова кількість  ̶ по п’ять (див. рис.1). Що стосується інтенсивності 

випромінювання, то квантовий вихід люмінесценції у випадку глюкози на 35% 

більший, ніж для фруктози. Положення довгохвильового максимуму 

люмінесценції для цих молекул різняться. Для глюкози максимум розташований 

при λ = 535 ̶ 537 нм, тоді як у спектрах фруктози він зсунутий в область більших 

довжин хвиль λ = 551̶ 553 нм.  

Опромінення зразків глюкози електронами призводить до значних змін 

спектрів люмінесценції. На рис. 2 показані спектри зразка глюкози, опроміненого  

дозою 14 кГр, отримані при використанні різних довжин хвиль збуджуючих 

фотонів.  Як і для зразка неопроміненої глюкози проявляються два максимуми 

випромінювання. Однак у цьому випадку положення довгохвильового максимуму 

практично не змінюється при використанні збуджуючих фотонів різної енергії, на 

відміну від неопроміненої глюкози. Більше того, форма спектрів стає подібною до 

спектрів фруктози. Можна припустити, що наслідком опромінення глюкози  такою 

дозою є структурні перебудови молекули глюкози, що відбулися з карбонільною 

групою. Адже структури глюкози і фруктози відрізняються саме розташуванням 

цього фрагменту молекул (див. рис.1). На рис. 3 наведені аналогічні спектри для 

зразка глюкози, що був опромінений електронами з сумарною дозою 164 кГр. 

Видно, що залежно від енергії збуджуючих фотонів у спектрах чітко проявляється 

третій максимум при 469 нм. Якщо положення короткохвильового максимуму λ ~ 

440 нм практично не змінюється при збудженні фотонами різної енергії, то 

положення довгохвильового максимуму λ ~ 545 нм відрізняється як від спектрів 

зразка з дозою  14 кГр (λ ~ 553 нм), так і від спектрів зразка неопроміненої глюкози 

(λ ~ 535 нм). Для наглядності на рис. 4 наведено порівняння спектрів 
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фотолюмінесценції трьох зразків глюкози та зразка фруктози для випадку 

збудження фотонами з довжиною хвилі λ = 354 нм. 
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Рис. 2. Спектри зразка глюкози, опроміненого дозою 14 кГр. 
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Рис. 3. Спектри зразка глюкози, опроміненого дозою 164 кГр. 

Чітко видно схожість спектрів фруктози і глюкози, опроміненої дозою       14 

кГр. Також можна побачити зміщення положення довгохвильового максимуму на 

шкалі довжин хвиль для різних зразків. Як було показано в [2], поява максимуму 
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люмінесценції поблизу 440 нм пов’язана з процесами, що відбуваються при 

збуджені в радикалі ОН, а довгохвильовий максимум пов'язаний із процесами в 

карбонільній групі. Враховуючи, що енергія квантів з довжиною хвилі λ = 354 нм 

близька до енергії зв’язку двоатомної молекули СО (3,31 еВ), можна підтвердити 

висновок про основний внесок у формування спектру люмінесценції процесів 

збудження, що відбуваються в карбонільній групі. 
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Рис. 4. Порівняння спектрів зразків глюкози та фруктози. 

 

В подальших дослідженнях необхідно з’ясувати роль не лише структурних 

змін окремих молекул при радіаційному опроміненні, а й структурної 

перебудови всієї речовини. 
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Zeolite coatings are a perspective material in optoelectronics applications from 

sensors to solar cells. 

A fast, straightforward, and cost-effective thin film deposition technique was 

investigated on zeolite 3A [1,2]. The process allows for the control over thickness, 

roughness, and geometry by spin-coating of high iodine value vegetable-oil/zeolite 

mixture and a subsequent annealing step, resulting in a thin zeolite film (e.g., from a 

few micrometers to one hundred micrometers depending on the process). The grain's 

typical morphology and energy dispersive analysis of X-rays (EDX) have been 

investigated [1–4]. 

In our previous investigation, the zeolite 3A-carbon film was deposited using a 

spin-coating process and post-annealed onto glass substrates and photoluminescence 

(PL) excitation and emission spectra were investigated [4].  

In the current investigation, the influence of UV light annealing on features of 

photoluminescence (PL) was demonstrated. 

The 10 µm thick coating (Fig.1) consists of the zeolite 3A held together by a 

carbon paste obtained by the oil decomposition, which acted as a supporting matrix for 

the nanoporous crystals in contact with the substrate. The deposition technique implies 

the presence of carbon around the zeolite grains and possible incorporation into them 

[1]. The annealing process of soybean oil together with the zeolite 3A grains leads to 

the formation of a supporting carbon matrix. 

mailto:stetsenkomax@gmail.com
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Figure 1. SEM cross-section of the zeolite 3A- carbon onto a glass substrate. 

 

The systematic investigation of visible PL micrographs and spectra were 

obtained at room temperature, employing a Nikon Eclipse Ti-U inverted microscope 

at 20X optical magnification equipped with a Nikon DS-Fi2 digital camera. The 

photoluminescence emission spectra were carried out at room temperature using of 

Ocean Insight Maya 2000Pro spectrometer which was connected to the microscope.  

 
 

Figure 2. PL spectra and imaging of Zeolite 3A-carbon coating under UV 

excitation. 
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The zeolite 3A-carbon coating was illuminated by UV light (λ=370 nm, P=3.55 

mW) at different times for up to 5 minutes. The PL spectral and imaging signals were 

collected under λ=370 nm and 300 μW power. 

A wide band of PL and the color of PL imaging from Fig.2 can be associated 

with the presence of various forms of carbon (soybean carbon dot et al.).  PL imaging 

in the entire visible region under UV excitation evidenced the zeolite 3A–carbon 

composite material shows near homogeneous blue color visible emission, suggesting a 

good distribution of emitting centers in the coating. 

The decrease in PL intensity can be associated with the photoinduced oxidation 

mechanism of different types of carbon emitters (carbon dots and organic 

fluorophores). 

The investigation of PL properties and transformation features under UV 

annealing can be a perspective for the development of coatings for different 

applications such as quantum dot-sensitized solar cells and antireflective coatings.  
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The investigations of the influence of electron irradiation on semiconductor and 

2D materials are perspectives for different space applications. 

The precursor graphene oxide (GO) was synthesized using of modified 

Hummers method, and reduced with hydrazine-hydrate [1]. The resulting reduced 

graphene oxide (rGO) suspension was subsequently filtered through a polyamide 

membrane filter with 0.2 μm pore size and reduced graphene oxide paper (rGOP) was 

formed. The thicknesses of rGOP before and after irradiation were investigated, and it 

was found that values were equal to 10 ± 1 μm [2]. 

The morphology of initial and irradiated samples of rGOP was studied using 

Raman spectroscopy excitation with 457 nm laser wavelength at room temperature. 

Irradiation of the samples was conducted at room temperature by 1 MeV 

electrons with seven different irradiation doses from 1× 1015 up to 160 × 1015 cm-2. 

The Raman spectra for the initial and irradiated samples were recorded to 

characterize the rGOP microstructure features. All the spectra are dominated by the D 

and G peaks centered at D peak ~1365 cm-1 and G peak ~1590 cm-1. The intensity ratio 

of these peaks ID/IG indicates the possible conversion of sp2 to sp3 hybrids [3,4]. The 

lower value of ID/IG indicates the higher concentration of sp3 carbon atoms in rGOP 

[3]. For initial rGOP, the value ID/IG is equal to 0.77 and after irradiation dose 160 × 

1015 cm-2 it becomes 0.58. Therefore, in our case, similar to the study [3], a high dose 

of electron irradiation leads to an increase of the amount of the sp3 bond. 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 173 

For an understanding of the influence of 1 MeV electron beam irradiation on 

optical properties rGOP, the deconvolution of Raman spectra was used. An important 

feature of the Raman spectra is the presence of the broad shoulder between G and D 

peaks (“amorphous” diamond phase and specific defects type). 

 

[1] D.C. Marcano, D.V. Kosynkin, J.M. Berlin, A. Sinitskii, Z. Sun, A. Slesarev, L.B. 

Alemany, W. Lu, J.M. Tour, ACS Nano 4 (8), 4806 (2010). 

[2] O.O. Voitsihovska, R.M. Rudenko, V.Y. Povarchuk, A.A. Abakumov, I.B. Bychko, 

M.O. Stetsenko, M.P. Rudenko, Materials Letters 236, 334 (2019) 334 

[3] E. Jin, J. He, K. Sheng, Z. Zhang, G. Shi, Q. Zheng, Acta Mater. 61, 6466 (2013). 

[4] A.C. Ferrari, J. Robertson, Phys. Rev. B 61, 14095 (2000). 
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ЗНАХОДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ВИРАЗІВ ДЛЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ 

ПРОЦЕСІВ 2-ГО ПОРЯДКУ В ЛАЗЕРНИХ ПОЛЯХ 
 

О.І. Ворошило, В.М. Недорешта 

 

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України, Суми 

e-mail: alwar1972@gmail.com  

 

Розрахунок ймовірностей процесів 2-го порядку за сталою тонкої 

структури в лазерному полі кардинально ускладнюється у порівнянні з 

процесами 1-го порядку. Тому у випадку процесів 2-го порядку для розрахунку 

ймовірностей використовують числові методи або різні наближення, зокрема, 

метод еквівалентних фотонів. У той же час у зв’язку з побудовою нових, все 

більш потужних установок, зокрема, Facility for Antiproton and Ion Research 

(FAIR, м. Дармштадт, Німеччина), стає можливою перевірка КЕД в екстремально 

сильних лазерних полях. Предметом дослідження будуть, зокрема, процеси 

розсіювання частинок, процеси утворення електрон-позитронних пар тощо. 

Розвиток аналітичних методів у дослідженні цих процесів значно поліпшує 

розумінняк як фізики цих процесів, так і швидкості розрахунків перерізів 

процесів. 

Аналітичні вирази для ймовірностей процесів 1-го порядку в полі плоскої 

електромагнітної хвилі відомі з середини XX ст. (див., в першу чергу [1]). 

Ймовірності цих процесів мали б бути «цеглинками» ймовірностей 2-го порядку 

за сталою тонкою структури в полі хвилі.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Фейманівські діаграми: а) процес 1-го порядку; б) процес 2-го 

порядку з фотонним проміжним станом. 
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Амплітуда процесу 1-го порядку (рис. 1а) в полі плоскої монохроматичної 

хвилі можна представити у вигляді суми парціальних компонент: 

 

 


 plkpeACSSS

l

l

fi

l

fifi

~~)(, )4()()(

,                               (1) 

 

де C  – нормувальна константа; e ,   − 4-вектор поляризації та 4-імпульс 

випромененого фотона; p~ , p ~
 – квазіімпульси початкового і кінцевого 

електрона  (або мюона) (див. [1]); k  – хвильовий вектор електромагнітної хвилі; 
l  – кількість фотонів хвилі поглинутих із хвилі; струм переходу A  має вигляд: 

 
pp

uppMuA ,  ,                                                  (2) 

 

де p
u , p

u   – біспінори початкового і кінцевого електронів (мюонів),  ppM ,  – 

інваріантна частина амплітуди (через громіздкість явний вигляд її ми 

неприводимо). 

Для прикладу розглянемо процеси 2-го порядку з проміжним фотонним 

станом, що описуються одною діаграмою Фейнмана, це такі процеси, як 

розсіювання електрона на мюоні, перетворення електрон-позитронної пари в 

мюонну тощо. Амплітуду такого процесу (рис. 1б) можна представити у вигляді 

подвійної суми парціальних компонент: 
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де C  – нормувальна константа; 1
l , 12

lll    – кількість фотонів хвилі, що взяли 

участь у першій та другій вершині відповідно; A , B  – струми переходу в 1-ій та 

2-ій вершині, які мають вигляд: 

 

 
111 11

,
plp

uppMuA   ,    .,
122 22 plp

uppMuB                             (4) 

 

Спершу розглянемо резонансний випадок, коли проміжний фотон 

знаходиться поблизу масової поверхні. Розглянемо базис у 4-мірному просторі:  

 

,11,2,312

210
=e ;=j,=e;e ,e,e,e 2

0j3


                         (5) 
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де yx
ee ,   – 4-вектори поляризацій електромагнітних хвиль. Явний вигляд 4-

векторів 30
,ee  у резонансному випадку не має потреби конкретизувати.  

 Скористаємося умовою ортогональності струмів переходів у вершинах: 

 

    0 BA  .                                                      (7) 

 

Запишемо 4-мірну скрутку у виразі (3) в базисі (5) та скористаємося 

умовою ортогональності струмів (7), а саме рівностями: 30
AA  , 30

BB  , у 

результаті в амплітуді залишається лише два доданки, що відповідає кількості 

поляризацій проміжного фотона в резонансному випадку. 

Парціальна ймовірність в резонансному наближенні, коли ми приймаємо 

всюди за виключенням резонансного знаменника 02  , після групування 

доданків та усереднення за поляризаціями початкових частинок і 

підсумовуванням за поляризаціями кінцевих частинок набуває вигляду:  
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де 2,1

~
E   – квазієнергія початкових і кінцевих частинок; 0

w  – константа; 1
w , 2

w  – 

відповідають ймовірностям процесів 1-го порядку лінійним поляризаціям 

фотона вдовж векторів e1 , e2 (6), 4/
w

  – поляризації фотона під кутами 4/ ; 


w  – правій і лівій циркулярним поляризаціям;  )(4/2  k  – резонансний 

параметр;   – резонансна ширина (див. [3]). Явний вигляд ймовірностей 1,2
w , 

4/
w

 , 
w  для лінійної та циркулярної поляризації хвилі можна знайти в [1]. 

Отже в умовах резонансу ( ) ймовірність процесу другого порядку з 

фотонним проміжним станом у полі хвилі можна записати через ймовірності 

процесів 1-го порядку, що враховують поляризаційні властивості проміжного 

фотона: процесу випромінювання поляризованого проміжного фотона одною із 

початкових частинок, з наступним поглинанням його другою частинкою. 

2 0 
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Ймовірність записується через 4 доданки: добуток ймовірностей 

випромінювання та поглинання неполяризованого проміжного фотона, добуток 

ймовірностей, що відповідають поляризаційним ефектам, пов'язаними з 

лінійною, круговою та поляризацією під . 

На відміну від реального фотона, проміжний (віртуальний), за винятком 

резонансного  випадку, як частинка з ненульовою масою, має всі три поляризації, 

тому в ймовірності процесів 2-го порядку за сталою тонкої структури  будуть 

міститися як структурні одиниці ймовірності 1-го порядку, отримані за умови 

, де   − 4-імпульс проміжного фотона та ймовірності, пов’язані з 

додатковою поляризацією. 

Введемо набір 4-векторів, що утворють базис у 4-мірному просторі:  

.                           (10) 

де 2,1
e  визначається виразами (6), 

n  та умова ортонормованості базису мають 

вигляд: 

,
2



n                                               (11) 
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      (12) 

Три вектори , ,  повністю характеризують поляризацію проміжного 

фотона. Враховуючи умови ортогональності струмів у вершинах та записавши 4-

мірну скрутку в амплітуді в базисі (1) отримаємо в амплітуді 3-доданки (для 

реального фотона або проміжного фотона в умовах резонансу два доданки), що 

відповідає кількості поляризацій проміжного фотона. 

Парціальна ймовірність у загальному випадку визначається виразом (8) в 

якому:  
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Вирази для ймовірностей процесів першого порядку, переотримані з 

врахуванням умови   та додаткової поляризації вздовж вектора 3
e  через  

громіздкість ми тут не наводимо. 

Отже в загальному (нерезонансному) випадку, в якому проміжний фотон 

має 3-поляризації, ймовірність містить значно більшу кількість доданків: це 

добуток ймовірностей випромінювання та поглинання неполяризованого 

проміжного фотона та доданки, що відповідають поляризаційним ефектам, 

пов'язаним з лінійною, круговою та поляризацією під  (на кожний ефект 

приходиться по 3 доданки  ̶  попарні комбінації між 1 та 2-ою поляризаціями, між 

1 та 3, між 2 та 3). 

Зазначимо, що хоча у випадку 02   базис (10) втрачає зміст, але вираз 

(13) у резонансному випадку ( 0
res

=β ) переходить у вираз (9), а отже формула 

(13) справедлива і в резонансному випадку. Відмітимо, що в нерезонансному 

випадку ми можемо знехтувати радіаційною шириною   в резонансному 

знаменнику. 

 
[1] A.I. Nikishov, V.I. Ritus, Trudy FIAN 111, 279 (1979). 

[2] V.B. Berestetskii, E.M. Lifshitz, L.P. Pitaevskii, Relativistic Quantum Theory  

(Pergamon, Oxford, 1971). 

[3] С.П. Рощупкин, А.И. Ворошило, Резонансные и когерентные эффекты 

квантовой электродинамики в световом поле (Київ,  Наукова думка, 2008). 
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НЕРІВНОВАЖНА ВІЛЬНА ЕНЕРГІЯ  

ПРОСТОРОВО-НЕОДНОРІДНИХ СИСТЕМ 
 

О.Й. Соколовський, К.М. Гапоненко 

 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро 

e-mail: alexander.i.sokolvsky@gmail.com  

 

Уявлення про нерівноважні термодинамічні потенціали належить до 

базових ідей сучасної теоретичної фізики. Інтерес до такої проблематики 

підвищився після створення Ландау його теорії фазових переходів ІІ роду [1]. 

Однак вражало, що, досліджуючи екстремальні властивості нерівноважного 

термодинамічного потенціалу Гіббса, Ландау навіть не використовував термін 

"нерівноважний". Причина цього буде зрозуміла далі. Тепер же зазначимо, що 

використання Ландау саме потенціалу Гіббса, який зручний для опису стану 

системи з фіксованими температурою T , тиском p  і кількістю частинок N , не є 

принциповим (див., наприклад, [2]). Тому у цій роботі ґрунтуємось на 

канонічному розподілі Гіббса і обговорюємо нерівноважну вільну енергію 

системи. Нерівноважний стан системи будемо описувати деякими параметрами 

a  ( a  – номер), які в теорії фазових переходів називають параметрами порядку. 

Тоді нерівноважна вільна енергія окрім { }a   буде залежати  від температури 

T , об’єму V  та кількостей частинок. Теорія Ландау є суто феноменологічна і 

тому є актуальною задача побудови мікроскопічної теорії (див., наприклад, [3]), 

в яку вкладається ця теорія.  

Подальше обговорення процедури побудови нерівноважної вільної енергії 

проводимо для системи, яка підпорядковується класичній механіці. В основу 

розгляду кладеться канонічний розподіл Гіббса за наявності зовнішнього поля ah  
 

ˆ ˆ[ ]a aa
F H h

Tw e

 

 ,       Sp 1w  . 
(1) 

Тут і далі капелюшок над величиною вказує, що вона є функція фазових змінних, 

тобто мікроскопічна фізична величина. Операція Sp  позначає інтегрування по 

фазових змінних системи з необхідними множниками і входить в умову 

нормування (1) і формули для середніх ˆ ˆf Sp fw . Зовнішнє поле ah  включається 

через посередність мікроскопічних значень ˆa параметрів порядку a . Основне 

співвідношення термодинаміки для вільної енергії F  має вигляд  

a aa
dF SdT dh    (2) 

і будується звичайним чином на основі І і ІІ законів термодинаміки, означень 

внутрішньої E  і вільної F енергій та виразу для елементарної роботи R  

системи при зміні поля 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 180 

Q dE R   ,        Q TdS  ,      

ˆ ˆSp ( )a aa
E w H h   ,   F E TS  ,       a aa

R dh   ,   ˆSpa aw      
(3) 

(див., наприклад, [4]). Зробимо перетворення Лежандра, яке дозволить 

запровадити новий термодинамічний потенціал LF  

L a aa
F F h   , (4) 

яку будемо називати вільною енергією Ландау. Для LF  параметри порядку a

будуть власними змінними, оскільки основне співвідношення термодинаміки 

для LF має вигляд 

L a aa
dF SdT h d   . (5) 

Фактично Ландау в його теорії фазових переходів ІІ роду визначав 

нерівноважний термодинамічний потенціал за наявності зовнішнього поля ah  

формулою 

neq ( , , ) ( , )L a aa
F T h F T h    . (6) 

Тут змінено позначення параметра порядку з a  на a , щоб зазначити, що a  –

незалежна змінна, яка шукається з умови екстремуму як рівноважна функція 
( , )a T h  

neq ( , , )F T h F
 



 ,     

neq ( , , )
0

a

F T h

 



 





 (7) 

Тут перша формула є інший запис співвідношення (4), а друга формула є 

наслідок рівності ( / )L a h aF h    , яка випливає з (5).  

 Уявлення про нерівноважний термодинамічний потенціал Ландау в своїх 

роботах не обговорював і відповідний термін не вживав скоріш за все тому, що 

формула (6) містить рівноважний термодинамічний потенціал 
LF . Він також не 

обговорював на основі статистичної механіки статус потенціалу
LF  як функції 

параметра порядку 
a , хоча зазначав екстремальні властивості термодинамічних 

потенціалів. Певний підсумок, стосовний зазначених питань, резюмований в 

книзі [4]. Там же наведена формула (6). Мабуть Ландау розумів, що потенціал 

LF  може бути введений перетворенням Лежандра рівноважного потенціалу 

системи F  за наявності зовнішнього поля. Це тому, що достатньо поширена 

думка, згідно якої нерівноважний стан можна вважати рівноважним за наявності 

відповідного зовнішнього поля. Наші міркування певною мірою 

підтверджуються розглядом фазового переходу пара- феромагнетик у книзі 

Ландау [5] та у підручнику [6], автор якого співпрацював з Ландау. 

 Леонтович розробив уявлення про нерівноважну вільну енергію, розглядаючи 

нерівноважний стан як рівноважний у зовнішньому  полі [7, 8]. В основу 

розгляду він поклав канонічний розподіл Гіббса (1) у допоміжному зовнішньому 

полі 
ah , яке включалось через деякі мікроскопічні величини ˆ

a , середні 
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значення яких 
a  і описували нерівноважний стан. У підсумку він  встановив, 

що саме вільна енергія Ландау 
LF  є нерівноважна вільна енергія за відсутності 

зовнішнього поля. Зважуючи всі вказані обставини, вважаємо, що формулу (6) 

можна називати означенням нерівноважної вільної енергії Ландау–Леонтовича. 

 В своїй теорії фазових переходів ІІ роду Ландау [1,4] постулював розкладання 

вільної енергії ( , )LF T  в ряд за степенями параметрів порядку a  для 

температур, близьких до температури переходу, коли ці параметри малі. 

Коефіцієнти такого розкладання залишилися невідомими функціями 

температури T , об’єму системи та кількостей частинок в системі (Ландау в своїй 

теорії використовував термодинамічний потенціал Гіббса, що не суттєво). В 

нашій роботі [9] в теорії збурень обчислено функцію Ландау  ( , )LF T   біля 

рівноваги, коли величина 0a a a     мала, де 0a  – рівноважне значення 

параметра порядку. Зрозуміло, що розкладання Ландау легко знайти з нашого, 

додатково вважаючи a  і 0a  малими.  

 З моменту написання роботи [9] автори покращили розуміння принципових 

моментів теорії і дещо спростили розрахунки. У підсумку отримали вільну 

енергію Ландау ( , )LF T   з точністю до внесків порядку 
4  включно [9], що дає 

мікроскопічні вирази для коефіцієнтів у розкладанні Ландау. Врахування 

розмірності простору параметрів порядку і симетрії системи дозволяє спростити 

розрахунки і знайти подальші внески. Наприклад, коли параметр порядку 

тривимірний вектор, а система ізотропна, то досить просто розрахувати ( , )LF T   

з точністю до внесків порядку 
6 , що обговорюється у деяких застосуваннях 

теорії Ландау. Досить простий вираз отримано в загальній теорії у гауссовому 

наближенні [9]: 

1 2 1 2

1 2

1 3
0

,

( , ) ( )
2

L a a a a

a a

T
F T F A O      ,        

1 2 1 2
ˆ ˆ

a a a aA     , (8) 

де 0F  і  
1 2

ˆ ˆ
a a    – вільна енергія  і кореляційна функція параметрів порядку  за 

відсутності зовнішнього поля. 

 Обговоримо, як модифікується розроблена теорія у просторово-неоднорідній 

системі, коли зазначені параметри 
a  і поле 

ah  залежать від координат і в 

формулах загальної теорії можна покласти 

( )a i x  , ( )a ih h x ;      ( , )a i x        3... ...
a i V

d x  . 
(9) 

Тут i  – номер величини, x  – радіус-вектор (координати) точки простору (точки 

спостереження), V  – об’єм системи ( x V ). Після цього розгляд просторово-

неоднорідних станів відрізняться від загальної теорії лише певною деталізацією 

позначень. Зокрема, новий номер параметрів порядку ( , )a i x  – сукупність 

нового номера i  і радіус-вектора x . 
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 При розгляді просторово-неоднорідних станів формула (12) для нерівноважної 

вільної енергії Ландау у гауссовому наближенні набуває вигляду  

3 3 1 3
0 ,( , ) ( ) ( ) ( )

2
L ix i x i i

ii V V

T
F T F d x d x A x x O   

  



     , (10) 

де для матриці  типу 
1 2a aC  використано позначення типу 

1 ( , )a i x ,   2 ( , )a i x      
1 2 ,a a ix i xC C   . (11) 

Відповідно до (8), (11) у вираз (10) для LF  входить матриця 

,
ˆ ˆ( ) ( )ix i x i iA x x       . (12) 

 Використання координат як номера параметра порядку x  математично 

ускладнює теорію. Для спрощення можна накласти на функції координат ( )i x , 

( )ih x  періодичні крайові умови. В термінах перетворення Фур’є для функції  

f ( )x , на яку накладені такі умови, маємо 

1
f ( ) f ikx

k

k

x e
V

  ,      3f f ( ) ikx
k

V

d x x e  ;    

1/3

2 l
l

n
k

V


     ( 1,2,3l  ;     0, 1, 2,...ln    ). 

(13) 

Будемо вважати, що рівноважний стан системи просторово-однорідний і тому 
ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( )i i i ix x x x x x              , (14) 

де x  – довільний вектор. Запровадивши фур’є-компоненти ik  параметра 

порядку ( )i x  формулою (13), з (12) маємо 

( )
, 2

1
ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) i k x k x

ix i x i i ik i k

kk

A x x e
V

   
 

    



      . (15) 

Порівняння (14) з (15) показує, що ˆ ˆ
ik i k      відмінне від нуля тільки при k k    

і тому 

,
ˆ ˆ ( )ik i k ii k kA k         ,      ( )

, 2

1
( ) ik x x

ix i x ii

k

A A k e
V


                 

,
ˆ ˆ( )ii ik i kA k       ,      ( ) ( )ii i iA k A k   ,      

* ( ) ( )ii iiA k A k   .  

(16) 

Зазначимо, що всі функції координат у термодинамічній границі відмінні 

від 0  та  . При переході до термодинамічної границі суми по хвильових 

векторах замінюються інтегралом, пропорційним об’єму системи V . Тому 

формула (16) показує, що матриця ,
ˆ ˆ( )ii ik i kA k        пропорційна в 

термодинамічній границі об’єму V . Простий розрахунок на основі (16) тепер 

показує, що 
1 1 ( )
, ( ) ik x x

ix i x ii

k

A A k e
  

   , (17) 
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де 
1( )iiA k
  – матриця, обернена до ( )iiA k . Отриманий вираз для величини 1

,ix i xA
   

дозволяє представити вільну енергію Ландау  (8) у формі 

1 3
0 ,( , ) ( ) ( )

2
L ii i k i k

ii k

T
F T F A k O   

 


   . (18) 

 Основні проблеми теорії фазових переходів пов’язані з довгохвильовою 

поведінкою системи, тобто з параметрами порядку 
ik  для малих хвильових 

векторів k . Для цього достатньо дослідити вільну енергію Ландау для 
ik , 

відмінних від нуля тільки за малих k . В такому випадку функцію 
1( )iiA k
  можна 

розкласти в ряд за степенями вектора k . Конкретний вигляд цього розкладання 

залежить від симетрії системи. У найпростішому випадку маємо 
1 2( ) 2 ( ) /ii iiA k a gk TV
   , (19) 

де величини a  і g  – деякі функції температури T , які не залежать від об’єму 

(див. обговорення після (15), (16)). З урахуванням цього результату формула (18) 

дає відомий вираз Ландау для його вільної енергії в просторово-неоднорідному 

випадку 

3 2
0

( ) ( )
( )

i i

L i

i i n nV

x x
F F d x a x g

x x

 


  
   

  
  , (20) 

запропонований ним з феноменологічних міркувань [4]. 

 Таким чином, нами обговорено базові уявлення, стосовні побудови  

нерівноважних термодинамічних потенціалів. Розроблено узагальнення теорії на 

випадок просторово-неоднорідних станів. 
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РЕЗОНАНСНА СТРУКТУРА ПЕРЕРІЗІВ РОЗСІЯННЯ 

ЕЛЕКТРОНІВ НА АТОМІ МАГНІЮ 
 

                                              Є.А. Нодь,  
 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 

e-mail: elizabeth.nagy@uzhnu.edu.ua  

 

Процеси розсіювання низькоенергетичних електронів на атомах незмінно 

становлять значний інтерес для різних додатків фізики плазми (лазерна техніка, 

термоядерна енергетика, квантова хімія, фізика верхньої атмосфери і т.д.), а 

також для розуміння фундаментальних механізмів електрон-атомних зіткнень. 

Як відомо, розсіювання електрона на складному атомі може йти як по пружному, 

так і непружному каналу. З усіх можливих процесів збудження атома Mg 

низькоенергетичним електроном розглядаємо тільки процеси збудження одного 

або двох "верхніх" електронів з 3s-оболонки. При цьому, одночасно зі 

збудженням валентних електронів, можливе також захоплення налітаючого 

електрона в короткоживучі зв'язані стани негативного іона магнію (подібні стани 

прийнято називати автовідривними). Такий процес захоплення має резонансний 

характер, а сам факт утворення негативних іонів атома магнію може бути 

побічно підтверджено шляхом аналізу резонансної структури в енергетичних 

залежностях інтегральних перерізів збудження (ІПЗ) Mg електронним ударом. 

Також проведено детальний аналіз розрахованих нами ІПЗ атома Mg. 

Метод R-матриці з B-сплайнами використаний для розрахунків ab initio 

інтегральних перерізів (ІП) розсіяння електронів на атомі магнію. Здійснено 

порівняння розрахованих ІП пружного розсіяння електронів на атомі Mg в 

основному стані 31S та ІП збудження спектроскопічних станів 31Po, 33Po, 41S, 31D 

та 41Po магнію з наявним експериментом при енергіях зіткнення 10, 15, 20, 40, 60 

та 80 еВ [1]. Досліджено резонансну структуру ІП переходів розсіяння e−Mg для 

енергій налітаючого електрона до ~6 еВ. Для точного представлення хвильових 

функцій мішені використовувався багатоконфігураційний метод Хартрі-Фока з 

неортогональними орбіталями. Розклад сильного зв’язку включав 37 зв’язаних 

станів атома магнію. Розрахунки структури атома Mg здійснені нами за 

допомогою пакетів програм BSR [2] і MCHF [3, 4].  

У даному дослідженні для ідентифікації резонансних особливостей у 

перерізах збудження Mg додатково проведено детальні R-матричні розрахунки в 

низькоенергетичної області з кроком по енергії аж до 0.001 ̶ 0.0001 еВ. 

В.Ф. Гедеон 
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Отримані результати продемонстровано для розсіювання електронів на 

атомі магнію при енергіях від 0 до 6 еВ. 

З таблиці 1 можна бачити, як отримані нами результати узгоджуються з 

результатами інших розрахунків [5, 6]. 

 

 

Рис. 1. Резонансна структура ІП розсіяння в парцiальній 2Se -хвилі: верхнє вікно: 

парціальні БСР37-перерізи e−Mg-розсіяння для переходів з основного стану 

1s22s22p63s2 1Se у кілька нижчих станів атома Mg; середнє вікно: енергетична 

залежність фазових сум у 2Se-хвилі; ріст фази на ~1π од. відповідає наявності 

резонансу в даній парціальній хвилі; нижнє вікно: енергетична залежність похідної 

від фазових сум у 2Se–хвилі; в місцях розміщення резонансів похідна від фази 

приймає форму лоренціана. 
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Таблиця 1.  

Розраховані значення енергій та ширин резонансів у ІП розсіяння e−Mg: 

наведена класифікація квазізв’язаних станів від’ємного іона Mg− та дано 

порівняння з наявними теоретичними та експериментальними результатами.  
 

 Дана робота  [5] [6] 

E, еВ Стан Ширина, 

меВ 
E E 

2.91 3s3p2 2S 67 − 2.843 

4.89 3s4s2 2S  16 4.70 − 

4.93 3s4s5s 2S 13 − − 

5.82 3s4p2 2S  31 5.63 − 

 

У випадку 2S –хвилі нами виявлені нефіксовані раніше стани іона Mg−, що 

проявляються у вигляді відповідних резонансів. У зв’язку з наявністю подібних 

розбіжностей очевидно, що проблема виявлення і класифікації 

квазістаціонарних станів іона Mg− ще далека від кінцевого розв’язання. 

 
[1] O. Zatsarinny, K. Bartschat, S. Gedeon, V. Gedeon, and V. Lazur, Phys. Rev. A. 74, 

052708 (2006). 

[2] Oleg Zatsarinny, Comput. Phys. Commun. 174, 273–356 (2006).  

[3] Сh. Froese Fischer, Comput. Phys. Commun. 64, 369–398 (1991).  

[4] Сh. Froese Fischer, Computational Atomic Structure. An MCHF Approach 

(London: Institute of Physics Publishing, Bristol, 1997).  

[5] O.I. Zatsarinnyi, L.A. Bandurina, V.F. Gedeon, Opt. Spectrosc. 95, 167–175 (2003).  

[6] Y. Zhang, Y. Zhou, Y. Wang, J. Phys.: Conf. Ser. 388, 042029(1) (2012).   
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ВСТУП 
 

Іонізуюче випромінювання, діючи на біологічні структури, призводить до 

появи великої кількості вторинних електронів. Значна частина цих електронів 

має низькі (Е<20 еВ) енергії. Відомо, що повільні електрони ініціюють у 

біоструктурах ряд фізичних процесів, а саме: збудження атомів і молекул, 

іонізацію з утворенням позитивних і негативних іонів, дисоціативне збудження 

та іонізацію, фрагментацію молекул. Усі ці процеси, безсумнівно, призводять до 

серйозних біологічних наслідків. Тому для дослідження біофізичних механізмів 

впливу іонізуючого випромінювання на організми та біомолекули необхідно 

враховувати і роль вторинних електронів. 

Важлива роль електронів низьких енергій у появі суттєвих деструктивних 

змін у біологічно значимих молекулах (ДНК, РНК і їх компонентах) 

продемонстрована в ряді робіт (див. [1, 2] і посилання там). Було показано, що 

вторинні електрони дуже низьких енергій у процесі дисоціативного прилипання 

призводять до розриву молекулярних зв’язків і, як наслідок, до загибелі окремих 

клітин і живих організмів у цілому. Це відкриття послужило стимулом для 

проведення теоретичних і експериментальних досліджень, метою яких було 

пояснення різних аспектів взаємодії повільних електронів з молекулами ДНК і 

РНК. 

В даній роботі наведені результати комплексних досліджень резонансних 

процесів у біомолекулах (урацил (U), тимін (T) і цитозин (C), а також фруктози 

(Fru) та рибози (Rib)), викликаних електронним ударом. А саме процесів: 

пружного і непружного розсіювання електронів, збудження і утворення 

негативних іонів. В експериментах вторинні повільні електрони моделювалися 

пучком електронів регульованих енергій в інтервалі 0–10 eV, які отримувалися 

за допомогою гіпоциклоїдального електронного спектрометра. 
 

2. АПАРАТУРА І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Для дослідження взаємодії електронів з біомолекулами в газовій фазі 

використовувався гіпоциклоїдальний електронний спектрометр (ГЕС) [3], який 

складається з двох ідентичних гіпоциклоїдальних електронних монохроматорів 

(ГЕМ), розташованих  послідовно: один з них служив монохроматором 

електронів, а другий — аналізатором розсіяних електронів. Між ними 

О.Б. Шпеник 
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розташовувалася паронаповнена комірка, яка слугувала камерою зіткнень. Вибір 

даного спектрометра обумовлений його унікальністю, яка полягає в тому, що він 

може працювати в області дуже малих (практично нульових) значень енергії 

електронів, маючи при цьому високий ступінь пропускання (до 95%). В даних 

вимірюваннях найкраще енергетичне розділення ГЕМ складало ΔE1/2=80 meV 

при струмі електронів 120 nА.  

Мішень у газовій фазі формувалася у резервуарі молекулярного джерела, 

виготовленого у вигляді полого циліндра з нержавіючої сталі, що резистивно 

нагрівається до температури, при якій  не спостерігаються структурні зміни 

молекул. Далі пари досліджуваних молекул по металевій трубці поступали у 

камеру зіткнень. 

Дослідження взаємодії повільних електронів з молекулами у газовій фазі 

проведено на експериментальній установці [4], яка дозволяла вимірювати 

характеристики процесів утворення позитивних та негативних іонів молекул, 

спектри проходження електронів через пари молекул, спектри сталих 

залишкових енергій електронів (порогові спектри), тобто детектувати електрони, 

які повністю передали свою кінетичну енергію на збудження молекули.  
 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ 

3.1. Повний переріз розсіювання електронів 
 

Повні перерізи розсіювання (ППР) повільних електронів молекулами в 

області 0–10 eV дуже важливі, оскільки крім даних про пружні і непружні 

зіткнення, містять інформацію про резонанси (короткоживучі стани негативних 

іонів), що відіграють важливу роль у різних процесах, які відбуваються при 

зіткненнях повільних електронів з молекулами.  

  

Рис. 1. Повний переріз розсіювання 

електронів на молекулах тиміну. 

● − наші результати, сіра лінія – 

розрахунок [6] 

Рис. 2. Резонансні особливості 

повного перерізу розсіювання 

електронів молекулами тиміну. 
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На рис.1 представлено повний переріз розсіювання електронів молекулами 

тиміну в області енергій 0–10 eV [5]. Характерною особливістю виміряної нами 

енергетичної залежності перерізу для молекули Т є сильний ріст перерізу зі 

зменшенням енергії бомбардуючих електронів нижче 1 eV, що характерно для 

полярних молекул. Найбільш виражені особливості у ППР електронів 

молекулами Т (при 1,7 і 4,08 eV) обумовлені впливом резонансів форми (shape 

resonances), які утворюються при короткочасному (10-15 с) захопленні електрона 

молекулою на вільну валентну π*-орбіталь. Ці резонанси ідентифіковані як 

антизв’язані стани і вказані вертикальними лініями, позначеними π*
2 і π

*
3 (див. 

рис. 1 і 2). Резонансні особливості на рис.2 отримані відніманням 

апроксимованого внеску потенціального розсіювання з виміряного ППР. 

Зазначимо, що особливість при 4,08 eV має складний характер. Вище за 5 eV 

спостерігаються три слабо виражені особливості, які слід віднести до резонансів 

Фешбаха (або core-excited resonances). Абсолютний переріз отримано 

нормуванням на розрахунок [6]. 

Наведені на рис. 1 енергетичні залежності ППР електронів притаманні всім 

дослідженим молекулам. 

 

3.2. Збудження електронних станів молекул 

 

Дослідження збудження нижніх електронних станів молекул U, T 

здійснювалось у режимі вимірювання cпектрів сталих залишкових енергій (або 

спектрів втрат енергії) електронів.  

На рис. 3 представлено пороговий спектр збудження молекули U, 

виміряний нами при залишковій енергії непружньо розсіяних електронів   Еr=0,5 

eV [7]. Спостерігаються дві чіткі смуги з максимумами при значеннях енергії 

3,75 eV і 5,50 eV. Смуга при 5,50 eV дуже схожа на смугу, яка спостерігається у 

спектрі УФ-поглинання, що обумовлена збудженням найнижчих синглетних 

станів молекули, які відповідають переходам n→π* і π →π* у 11А˝ і 11А΄ стани. 

Вертикальні лінії на рис. 3 це розраховані EOM-CCSD (equation-of-motion 

coupled-cluster calculations with single and double excitations) енергії збудження 

синглетних (тонкі лінії) і триплетних (товсті лінії) станів молекули U [8]. Видно, 

в порогових спектрах збудження нижніх рівнів молекули, спостерігаються як 

переходи у нижні триплетні стани, так і дипольно дозволені переходи у синглетні 

стани. Так, нами зареєстровано смугу з максимумом при 3,75 eV, обумовлену 

переходом π→π* у низьколежачий триплетний 13А΄ стан U. Цей стан 

розташований поблизу резонансу форми π3* (при 3,83 eV), який спостерігався 

нами у ППР, що свідчить про резонансний характер його збудження. В області 

π2* резонансу (при 1,53 eV) на рис. 3 спостерігається особливість – це коливальне 

збудження молекули.  

Крім того, вперше були виміряні порогові спектри збудження молекули U 

з реєстрацією електронів, непружньо розсіяних у тілесний кут з центром 180° 
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(розсіювання назад) відносно напрямку первинного пучка електронів (див. рис.4) 

[7]. Це дозволило чітко розділити смугу при 5,50 eV на дві, пов’язані зі 

збудженням забороненого 13А˝ триплетного і дипольно дозволеного 11А΄ 

синглетного станів, що свідчить про перерозподіл інтенсивності з переважним 

 

 
 

 

 

Рис. 3. Спектр втрат енергії 

електронів, записаний для 

залишкової енергії непружно 

розсіяних електронів Еr=0,5 eV. 

 

Рис. 4. Спектр втрат енергії 

електронів, записаний на кут 

180 для залишкової енергії 

непружно розсіяних електронів 

Еr=0,05 eV. 

збудженням забороненого n→π* переходу у триплетний 13А˝ стан. Особливістю 

даного спектра також є чіткий прояв максимуму при 6,80 eV, пов’язаного зі 

збудженням стану 21А΄ завдячуючи дипольно дозволеному π→π* переходу 

електрона на розпушуючу π*-орбіталь. 

 

3.3. Негативні іони 

 

Утворення негативних іонів при зіткненні електронів низьких енергій з 

нейтральними молекулами є, як правило, резонансним процесом і здійснюється 

через процесс дисоціативного прилипання електрона (ДПЕ) до молекул: на 

початковому етапі відбувається утворення короткоживучого стану негативного 

іона молекули, який далі розпадається на негативний іон і фрагменти. Утворення 

негативних іонів вивчались нами як для U, T, C, так і Fru, Rib. Зазначимо, що 

виміряний переріз є повним, оскільки реєструвався струм усіх іонів, 

сформованих при зіткненні.  
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З рис.5 видно, що на енергетичній залежності перерізу ДПЕ до молекули Т 

спостерігаються дві виражені структури: одна – в області від 0 до 4 eV, друга – 

вище 4 eV [5]. Видно, що утворення негативних іонів Т найбільш ефективно 

відбувається у вузькій області енергій 0–4 eV, тобто має резонансний характер. 

Cпівставлення результатів вимірювань з мас-спектрометричними даними [10] 

показує, що у переріз ДПЕ найбільший внесок дають іонні фрагменти (Т-Н)-,  
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Рис. 5. Енергетична залежність 

повного перерізу дисоціативного 

прилипання електрона до молекули 

тиміну. На вставці показаний цей 

переріз в області 0–4 eV та вказано 

коливальні рівні [9]. 

Рис. 6. Енергетична залежність повного 

перерізу дисоціативного прилипання 

електрона до молекули рибози. 

a) і b) – положення резонансів форми, 

отримані з розрахунків для піранозної і 

фуранозної форм молекули [12]. 

 

які спостерігаються в основному в області енергій нижче 4 eV. Вони 

утворюються елімінуванням атома водню з материнського молекулярного 

аніона. Крім іонів (Т-Н)-, в області енергій вище 4 eV є вклад фрагментних іонів 

(Т-2Н)-, (C4H5N2O)-, (C3H2NO)-, (C3H4N)-, (OCN)- і (CN)-.  

На рис.6 представлена енергетична залежність повного перерізу 

дисоціативного прилипання електронів до молекули Rib [11]. Видно, що 

негативні іони інтенсивно формуються в більш вужчій області енергій (0–2 eV). 

Цікаво, що формування цих іонів відбувається через резонанс форми з 

елімінуванням однієї або двох молекул води. Вище 6 eV негативні іони 

формуються через утворення і розпад резонансів форми (положення яких 

вказано лініями а) і b) [12] на рис.6 ) з руйнуванням гетероцикла молекули. 

Результати досліджень показали, що всі процеси носять резонансний 

характер. Внесок від утворення і розпаду резонансних станів негативних іонів 
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спостерігався в повних перерізах розсіювання  та дисоціативного прилипання, а 

також у порогових спектрах збудження. Ці процеси та їх перебіг, що 

характеризується великими перерізами, наглядно доводить руйнівну дію 

повільних електронів. Важливо підкреслити, що ця дія вторинних електронів 

починається практично з нульових енергій. 

 
[1] B. Boudaiffa, P. Cloutier, D. Hunting, M.A. Huels, L. Sanche, Science 287, 1658 

(2000). 

[2] M.A. Huels, B. Boudaiffa, P. Cloutier, D. Hunting, L. Sanche, J. Am. Chem. Soc. 125, 

4467 (2003). 

[3] N. I. Romanyuk, O. B. Shpenik, I. A. Mandi, F. F. Papp, and I. V. Chernishova, Tech. 

Phys. 38, 599 (1993).  

[4] J.E. Kontros, L. Szoter, I.V. Chernyshova, O.B. Shpenik, J. Phys. B. 35, 2195 (2002).  

[5] И.В. Чернышова, Е.Э. Контрош, О.Б. Шпеник Оптика и спектроскопия, 2019, 

том 126, вып. 2, 109. 

[6] C. Winstead, V. McKoy, S. Sanchez, J. Chem. Phys. 127, 085105 (2007). 

[7] И.В Чернышова, Е.Э. Контрош, П.П. Маркуш, О.Б. Шпеник // Оптика и 

спектроскопия.  2012. Т. 113. №  1. С. 7. 

[8] E. Epifanovsky, K. Kowalski, P.D. Fan, M. Valiev, S. Matsika, and A. I. Krylov, J. 

Phys. Chem. 112, 9983 (2008). 

[9] P.D. Burrow, G.A. Gallup, A.M. Scheer, S. Denifl, S. Ptasinska, T. Mark, P. Scheier, 

J. Chem. Phys. 124, 124310 (2006). 

[10]  S. Denifl, S. Ptasinska, M. Probst, J. Hrusak, P. Scheier, T.D. Mark, J. Phys. Chem. 

A 108, 6562 (2004). 

[11]  И.В. Чернышова, Е.Э. Контрош, О.Б. Шпеник Оптика и спектроскопия, 2021, 

том 129, вып. 12, 1471. 

[12]  I. Baccarelli, N. Sanna, F.A. Gianturco, F. Sibasteanelli, J. Phys. Conf. Ser. 115, 

012009 (2009). 

  



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 193 

TOPOLOGICAL TRANSITIONS IN PLASMONIC HYPERBOLIC 

METASURFACES ON DEMAND 
 

А. Hrinchenko, O. Yermakov 

 

V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine 

e-mail: oe.yermakov@gmail.com   

 

One of the most important problems of metamaterials and metasurfaces research 

is the derivation and the analysis of the effective parameters. They allow to examine 

the structure without singling out each element and it is the significant advantage for 

practical use.  

Recently, it has been shown that in virtue of a subwavelength thickness 

metasurfaces can be described within an effective conductivity approach [1,2]. Such 

an effective surface conductivity describes the properties of a metasurface both in the 

far- and near-field [2].  

In this work, we analyze numerous different designs of plasmonic resonant 

anisotropic metasurfaces in order to find the optimum dispersion of hyperbolic 

plasmon-polaritons on demand. With the help of obtained effective surface 

conductivity we study the near-field properties of this metasurface, in particular, the 

isofrequency contours of surface waves. Namely, we analyze the topological transition 

from elliptical to hyperbolic dispersion regime for the surface waves on hyperbolic 

metasurfaces under consideration. 
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На даний час актуальним є пошук нових способів  синтезу тонких  плівок 

на основі суперіонного провідника ‒ Ag2S, покращення умов і здешевлення 

процесу синтезу  за рахунок застосування перенапруженого наносекундного 

розряду атмосферного тиску між електродами зі сполуки на основі суперіонних 

провідників з ектонним механізмом їх розпорошення.   

Наносекундний розряд між електродами з суперіонного провідника (Ag2S) 

запалювався в розрядній камері, виготовленій з оргскла,  при тиску повітря р = 

101 кПа. Віддаль між електродами складала 2 мм. Діаметр циліндричних  

електродів – 5 мм. Радіус заокруглення  робочої торцевої поверхні 

полікристалічних  електродів був однаковим і складав   R ≈ 10-12 мм. Масивні 

зразки полікристалів на основі суперіонного провідника Ag2S були синтезовані 

в технологічній лабораторії хімічного факультету ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет». 

Запалювання перенапруженого наносекундного розряду відбувалось за 

допомогою біполярного високовольтного модулятора імпульсів напруги з 

загальною тривалістю 50-150 нс  і сумарною амплітудою додатних і від’ємних  

складових ± 20-60  кВ. Частота повторення імпульсів напруги могла варіюватись 

в межах 40-1000 Гц. Осцилограми імпульсів напруги на розрядному проміжку і 

осцилограми імпульсів струму реєструвалися за допомогою широкосмугового 

ємнісного дільника напруги, поясу Роговського та широкосмугового 

осцилографа 6ЛОР-04. Часове розділення цієї системи вимірювання 

характеристик електричних імпульсів складало 2-3 нс. Імпульсна електрична 

потужність перенапруженого наносекундного розряду визначалася  графічним 

множенням осцилограм імпульсів напруги і струму. Інтегрування за часом 

імпульсної потужності дозволяло одержувати енергію в одному електричному 

імпульсі, яка вносилась в плазму. 

Більш детально методика експерименту наведена в працях [1-3].  

При встановленні скляної підкладки на віддалі 2-4 см від центра 

розрядного проміжку і часі горіння розряду 1.0-1.5 години  (при f = 1000 Гц) на 

підкладці фіксувалось осадження тонкої плівки з продуктів розпорошення 

матеріалу електродів.   

Світлини розряду одержувались з використанням цифрової фотокамери 

(час експозиції ≈ 1с). Як масштаб для встановлення об’єму плазми була 

використана віддаль між електродами. Об’єм розрядної плазми залежав від 

частоти слідування імпульсів напруги. 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 195 

При проведенні експериментальних досліджень використовувались 

цифровий двоканальний спектрометр з компенсацією астигматизму «SL-40-2-

1024USB» і спектрометр комбінаційного розсіювання (раманівський) 

спектрометр «XploRA PLUS» центру колективного користування  науковим 

обладнанням «Лабораторія експериментальної та прикладної фізики» при ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет». 

При міжелектродній віддалі  2 мм розрядний проміжок (рис.1) для повітря 

атмосферного тиску був перенапруженим, а розряд  ̶  однорідним.     

В сильному електричному полі між електродами на основі суперіонного 

провідника Ag2S відбуваються мікровибухи нановістрь і формування ектонів на 

поверхні електродів  [4], що сприяло внесенню парів суперіонного провідника 

Ag2S і продуктів їх розпаду (Ag, S) в плазму розряду  і осадженню їх на 

діелектричній підкладці в вигляді тонкої плівки на основі суперіонного 

провідника Ag2S.  

 
Рис.1. Схема розрядного модуля: 1 – розрядна камера, 2 – вікно з кварцу,  

3,4 – високовольтні вводи, 5,6 – електроди, 7‒ підкладка для напорошення 

плівки, 8 ‒ плазма.   

 

Такий вигляд розряду ‒ це передумова одержання однорідних потоків 

розпиленої з поверхні електродів сполуки Ag2S, продуктів її деструкції в плазмі, 

а також потоку УФ-випромінювання плазми та осадженню  продуктів матеріалу 

електродів на діелектричній підкладці у вигляді тонкої плівки. 

Тривалість імпульсів напруги досягала 400-450 нс, а сам імпульс напруги 

складався з затухаючих у часі осциляцій тривалістю близько 20-30 нс. 

Максимальна величина спаду напруги на розрядному проміжку складала 

40-45 кВ. Найбільша амплітуда імпульсу струму досягала 100 А.  Найбільша 

величина імпульсної потужності розряду досягалася в перші 100 нс  з  моменту  

його запалювання і складала близько 3 МВт. Енергія окремого електричного 

імпульсу складала близько  77 мДж (рис.2).   



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 196 

 
Рис.2. Імпульсна потужність перенапруженого наносекундного розряду в повітрі 

при тиску р = 101 кПа і f = 1000 Гц. 

 

На рис.3 наведено спектр випромінювання розряду в УФ-області довжин 

хвиль, де і була зосереджена основна потужність випромінювання плазми 

розряду.  

 

 
Рис. 3. Спектр випромінювання перенапруженого наносекудного розряду в 

повітрі атмосферного тиску. 

 

Плазма, що досліджувалась, інтенсивно випромінювала  в спектральному 

діапазоні 200-350 нм. Основними джерелами випромінювання в 

короткохвильовому спектральному діапазоні  200-350 нм були однозарядні іони 

срібла (спектральні лінії 1-16;  рис.3) та атоми срібла (лінії 17-19;  рис.3). 

Наявність інтенсивного УФ-випромінювання плазми розряду в парах сполуки 

Ag2S перспективна для синтезу тонких суперіонних плівок при автоматичному 

асистуванні УФ-випромінюванням, які можуть мати ряд переваг у 

характеристиках (менший опір, тощо). В потужних імпульсних розрядах 
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атмосферного тиску з густиною електронів на рівні 1015- 1017 см-3 утворення 

збуджених іонів металів відбувається переважно у процесах збудження 

однозарядного іона металу, який знаходиться в основному енергетичному стані, 

електронами [5,6], в тому числі і  «електронами -втікачами», які можуть бути 

наявні в плазмі [7,8].  

Раманівський спектр розсіювання світла плівкою, синтезованою з 

продуктів деструкції електродів перенапруженого наносекундного розряду між 

електродами з суперіонного провідника, при атмосферному тиску повітря 

наведено на рис.4.  

 
Рис.4. Раманівські спектри випромінювання: 1, 3 ‒ Раманівські спектри, 

отримані з різних ділянок синтезованої тонкої плівки на основі суперіонного 

провідника Ag2S, 2 – Раманівський спектр масивного полікристалічного зразка зі 

сполуки Ag2S, з якої виготовлені електроди, 4 – Раманівський спектр скляної 

підкладки. 

 

З цього рисунку випливає, що спектри комбінаційного розсіювання   

тонкою плівкою ідентичні  спектрам вихідного матеріалу, з якого виготовлені 

електроди. Таким чином, синтезована тонка плівка повинна характеризуватися  

властивостями суперіонного провідника.  

Одержанні з використання оптичного мікроскопа  світлини поверхні 

тонких плівок  на основі сполуки Ag2S показали, що їх поверхня  досить 

однорідна. На ній спостерігались лише окремі неоднорідності з розмірами 

порядку декілька мікрометрів, які можуть бути зумовлені руйнуванням 

полікристалічних електродів у перенапруженому наносекундному розряді. 

Для покращення однорідності синтезованих плівок і зменшення часу їх 

синтезу необхідно зменшення енергії в електричному імпульсі, яке може бути 
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досягнуто зменшення тривалості енергетичного внеску в плазму, збільшенням 

частоти слідування імпульсів, а також переходом до використання інших 

буферних газів при менших тисках, ніж повітря атмосферного тиску. 

Таким чином, дослідження синтезу тонких плівок суперіонного провідника 

(Ag2S) з продуктів деструкції електродів перенапруженого наносекундного 

розряду в повітрі атмосферного тиску виявило наступне:  

̶  при віддалі між електродами  2 мм запалювався просторово-однорідний 

розряд, форма якого визначалась енергетичним внеском у плазму і частотою 

повторення імпульсів, що імовірно зумовлено утворенням у розряді «електронів-

втікачів» і супутнього рентгенівського випромінювання, які виконували роль 

автоматичної системи передіонізації розрядного проміжку;  

̶  величина імпульсної електричної потужності розряду досягала 3 МВт при 

енергії в окремому імпульсі –  77 мДж;  

̶  у спектрі випромінювання плазми розряду переважало випромінювання 

однозарядних іонів срібла в спектральному діапазоні  200-300  нм і атомів срібла 

в спектральному інтервалі 300-340 нм, що перспективно для розробки точкової  

УФ-лампи на парах сполуки Ag2S для застосувань  у нанотехнологіях, медицині 

та біології;    

̶  дослідження спектрів Раманівського розсіювання світла тонкими плівками, 

синтезованими в експерименті, показало, що вони ідентичні до відповідних 

спектрів для макроскопічних полікристалічних зразків, з яких виготовлені 

електроди; дослідження поверхні синтезованих плівок за допомогою оптичного 

мікроскопа виявило досить високу їх однорідність.  
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Для розробки імпульсно-періодичних джерел УФ-випромінювання 

значний інтерес представляє канальна стадія іскрового розряду в інертних газах 

високого тиску, оскільки вона має високу інтенсивність випромінювання в 

діапазоні довжин хвиль 200-250 нм [1]. Результати дослідження характеристик 

точкового УФ-випромінювача, з накачуванням перенапруженим біполярним 

розрядом газопарової суміші атмосферного тиску «аргон-мідь» у  відомій нам 

літературі відсутні,  тому актуальною є задача оптимізації такого джерела УФ- 

випромінювання для застосувань у медицині, біології і біомедичній інженерії. 

Дослідження характеристик перенапруженого наносекундного розряду 

проводилось на розрядному модулі, схема якого наведена в [1̶3]. Перенаружений 

наносекундний розряд між електродами з міді запалювався в  герметизованій 

камері  з оргскла при віддалі між мідними електродами d = 2 мм і тиску аргону ‒ 

6.7; 101 кПа. Експериментальна установка містила розрядний модуль, систему 

реєстрації оптичного випромінювання на основі монохроматора МДР-2 і 

систему реєстрації імпульсних електричних та оптичних характеристик.  Для 

запалювання розряду на електроди розрядної комірки подавались біполярні 

імпульси високої напруги тривалістю 50-150 нс амплітудою ± (20-40) кВ. 

Частота повторення імпульсів напруги була вибрана рівною 40-150 Гц. 

Осцилограми імпульсів напруги і осцилограми імпульсів струму реєструвались 

за допомогою широкосмугового ємнісного дільника напруги, поясу Роговського 

з часовим розділенням на рівні 2-3 нс.  

Між кінчиками мідних електродів запалювався однорідний розряд  

тривалістю  100-400 нс з амплітудою імпульсів струму 50-200 А і об’ємом плазми 

10-500 мм3. При міжелектродній віддалі 2 мм розрядний проміжок був 

перенапружений, що створювало сприятливі умови для формування пучка 

електронів-втікачів високої енергії і супутнього рентгенівського 

випромінювання  [4,5].    

Вимірювання  потужності випромінювання плазми розряду відбувалось за 

допомогою ультрафіолетового вимірювача абсолютної потужності 

випромінювання «ТКА-ПКМ», який дозволяв вести виміри в  спектральному 

діапазоні 200-400 нм.   
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Розрядна камера відкачувалась   форвакумною помпою до залишкового 

тиску 10 Па. Діаметр мідних циліндричних  електродів – 5 мм, а радіус 

закруглення  їх робочої торцевої поверхні був однаковим і рівним ‒ 3 мм.  Об’єм 

розряду  залежав від частоти слідування імпульсів напруги.  Режим   «точкового 

розряду» досягався лише  при  частотах повторення  імпульсів напруги в 

діапазоні f =  40-150 Гц.   При короткочасному збільшенні  частоти до 1000 Гц 

об’єм плазми газорозрядного випромінювача зростав  до 120-       150 мм3. 

При тиску аргону 6,7 кПа перенапружений наносекундний розряд мав 

вигляд яскравої центральної частини діаметром близько 2 мм, що був рівним 

міжелектродній віддалі, з якого витікали два струмені плазми зеленого кольору. 

При збільшенні тиску аргону до 101 кПа збільшувався діаметр яскравої 

центральної частини в 2-3 рази.   

Осцилограми напруги і струму були в формі затухаючих у часі осциляцій, 

що зумовлено неузгодженістю вихідного опору високовольтного модулятора з 

опором навантаження. Повна тривалість осциляцій напруги на проміжку та 

розрядного струму досягала 450 нс при тривалості окремих осциляцій напруги 

7-10 нс, а осциляції струму мали тривалість ≈ 70 нс. Для розряду в аргоні 

атмосферного тиску при d=2 мм амплітуда найбільшого спаду напруги на 

електродах досягалась в початковій стадії розряду і складала ≈ ± 7 - 8 кВ, струму 

±100 А, а імпульсної потужності ‒ 1,2 МВт, що забезпечувало енергетичний 

внесок за один розрядний імпульс у плазму близько ≈ 167  мДж. 

На рис.1 наведені спектри випромінювання високовольтного 

наносекундного розряду між мідними електродами в аргоні (p(Ar) = 101 кПа)  і  

віддалі між електродами d= 2 мм. 

. 

 
Рис. 1. Спектри випромінювання наносекундного розряду в аргоні між мідними 

електродами при  d=2 мм   і p(Ar) = 101 кПа.  

 

Особливістю цих спектрів випромінювання була  наявність континууму, на 

фоні якого спостерігались всі спектральні лінії і смуги. Природа даного 

континууму в умовах нашого експерименту пов’язана з тепловим і 
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рекомбінаційним випромінюванням плазми. Форма континууму з широким 

максимумом при 400-450 нм добре корелювала з результатами, відомими з 

літератури.  

Так, в [6] для іскрового розряду в аргоні атмосферного тиску між 

електродами з алюмінію при d=10 мм у спектрі випромінювання було 

зареєстровано інтенсивний континуум у діапазоні довжин хвиль 350-460 нм з 

максимумом при λ=420 нм. 

У спектрах  випромінювання плазми розряду (рис.2) на суміші аргону з 

парами міді в УФ-діапазоні довжин хвиль 214-330 нм (лінії 1-23) спостерігалось 

випромінювання на переходах атома і однозарядного іона міді. Найбільш 

інтенсивною іонною спектральною лінією була лінія з λ = 227.62 нм Cu II, а з 

атомарних найінтенсивнішими були резонансні спектральні лінії атома міді з    λ 

= 324.75 і  327.39 нм Cu I, у яких нижнім енергетичним рівнем  є основний рівень. 

Найвищою енергією верхнього рівня для ліній Cu II була Еверх = 18,77 еВ, 

а для атомарних ліній  максимальна енергія верхнього рівня складала Еверх = 7,18 

еВ. В УФ спектрі також спостерігались смуги другої додатної системи  молекули 

азоту, оскільки в даних експериментах відкачування розрядної камери 

відбувалось лише до залишкового тиску повітря ≈ 10 Па.   В діапазоні довжин 

хвиль 360-659 нм спостерігалось випромінювання переважно на переходах Ar I; 

Ar II, а також інтенсивна спектральна лінія атома водню (λ =  656,29 Нα), яка 

зумовлена залишковим тиском повітря в камері після її відкачування 

форвакуумною помпою.  

 При відстані між електродами 2 мм і використанні біполярного 

генератора високовольтних наносекундних імпульсів відбувається формування 

однієї чи декількох (при сильному перенапруженні розрядного проміжку) 

катодних плям, які рухаються одна назустріч одній.  

Для високовольтного наносекундного розряду в аргоні атмосферного 

тиску деякі оптичні і газодинамічні характеристики плазми катодної плями 

наводяться в [7]. Проте в цих експериментах, проведених при міжелектродній 

віддалі d = 10 мм між електродами з алюмінію, чітко фіксувалось 

випромінювання плазми катодної плями діаметром ≈ 0.2-0.3 мм і прив’язаного 

до неї плазми дифузного розряду, який займав більшу частину розрядного 

проміжку. Формування катодних плям у перенапруженому наносекундному 

розряді пояснюється вибухоемісійною моделлю [8], яка заснована на внесенні 

значної енергії на мікровістрях поверхні катода з наступним їх нагріванням і 

вибухом. Катодна пляма формувалась одночасно з початком різкого зростання 

струму і спаду напруги на проміжку і на початкових стадіях формування була 

напівсферичною і мала швидкість розширення ≈ 2.5 106 см/c. Такій швидкості 

руху катодної плями  відповідала кінетична енергія 50-100 еВ, при якій  

формується «ектон» з числом електронів 1011- 1012 і згусток парів металу. На 

початковій стадії розряду радіус катодної плями не перевищував ≈ 10-6 м і з 

плином часу t від 5 до 50 нс він збільшувався від 0,5 до  4,3 10-4 см [9].    
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Температура електронів прикатодної плазми аргону атмосферного тиску, 

яка оцінювалась за відносними інтенсивностями випромінювання спектральних 

ліній аргону, в початкові моменти її формування (на проміжку часу ≈ 30-40 нс) 

досягала 5 еВ, а в наступні моменти часу (τ =50-500 нс)  зменшувалась від 4.2 до 

3.4 еВ  [9].   

На рис.2 наведено результати оптимізації середньої інтенсивності УФ-

випромінювання розряду в залежності від частоти повторення імпульсів. 

Максимальні величини середньої потужності УФ-випромінювання в 

аргоні при тиску аргону 101 кПа для різних діапазонів УФ випромінювання 

складали:  УФ-С (200-280 нм) -  67 мВт/м2, УФ-В (280 - 315 нм) - 65 мВт/м2 і  УФ-

А (315-400  нм) - 204 мВт/м2 (при UЗАР =20 кВ, f=1 кГц). 

При збільшенні частоти повторення імпульсів від 40 до 1000 Гц 

найбільшим було зростання інтенсивності випромінювання розряду в UV-A 

(315-400 нм) діапазоні, зокрема, в діапазоні частот ∆f = 350-1000 Гц, вона 

збільшувалась від 8 до 95 мВт/м2. 

 
Рис. 2. Залежність інтенсивності УФ-випромінювання УФ-С, УФ-В, УФ-А  

діапазонів високовольтного наносекундного розряду від частоти повторення 

імпульсів напруги при зарядній напрузі U = 13 кВ (f = 80 Гц, p(Ar) = 101 кПа, d=2 

мм).  

 

В діапазонах UV-В UV-С ріст густини потужності випромінювання був 

меншим і спостерігався в діапазоні 3,0-25,0 мВт/м2.  Збільшення інтенсивності 

УФ-випромінювання розряду в залежності від величини зарядної напруги на 

робочому конденсаторі високовольтного модулятора при фіксованій частоті 

повторень було менш ефективним і знаходилось в діапазоні 8,0-24  мВт/м2. При 

цьому відносні співвідношення між інтенсивностями випромінювання в 

діапазонах УФ-С, УФ-В, УФ-А були такими ж як і для відповідних залежностей 

від частоти. 
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Таким чином, встановлено, що при тисках аргону 101 кПа між електродами 

з міді при міжелектродній віддалі 2 мм запалювався однорідний у просторі  

перенапружений наносекундний розряд з імпульсною  електричною потужністю 

до 1.2 МВт, а енергетичний внесок у плазму за один імпульс складав ‒ 176 мДж.  

Дослідження спектральних характеристик плазми на основі парогазових 

сумішей «мідь - аргон»  показало, що найбільш інтенсивними були  спектральні 

резонансні лінії атома міді (λ = 324.75 і  327.39 нм Cu I); з ліній однозарядного 

іона міді в інтервалі 200-330 нм найінтенсивнішою була лінія     λ=227.62нм Cu 

II. З іонних спектральних ліній у видимій ділянці спектра виділялась лінія з λ = 

618.86 нм Cu II.  

Максимальне значення середньої потужності УФ-випромінювання при 

p(Ar)=101 кПа  спостерігалось для діапазону УФ-А при абсолютній густині 

випромінювання  204 мВт/м2. Найбільш ефективним було збільшення частоти 

повторення імпульсів до 1000 Гц, а не збільшення величини зарядної напруги на 

робочому конденсаторі високовольтного модулятора. 
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Чим далі час віддаляє нас від пам’ятних подій, визначних постатей минулих 

літ, тим ясніше проявляється їх велич. Особливо – велич людини, життя якої було 

яскравим прикладом для багатьох, людини, яка помітно вплинула на хід подій, 

на життя і долю тих, хто був поруч. Такою постаттю в житті ужгородських 

фізиків, тих, хто навчався у нього, працював разом з ним, був Іван Прохорович 

Запісочний – доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч 

науки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 

лауреат премії ім. К. Д. Синельникова НАН України, державний стипендіат, 

почесний громадянин м. Ужгорода, якому 12 травня 2022 року виповнилось би 

100 років. З іменем професора І. П. Запісочного пов’язана ціла низка піонерських 

оригінальних досліджень у фізиці електрон-атомних, електрон-іонних зіткнень, 

спектроскопії вакуумного ультрафіолетового діапазону, газової квантової 

електроніки, нелінійної оптики. Отримані результати мали фундаментальне 

значення для розвитку цих галузей, а також знайшли широке застосування в 

суміжних галузях науки і техніки. Його перу належать понад триста наукових 

праць і 12 авторських свідоцтв на винаходи, більшість із яких є визначальними 

для атомної фізики [1]. 

Одним із найбільш вагомих напрямів, які започаткував І.П. Запісочний, є 

дослідження електрон-іонних зіткнень, що належать до класу найбільш 

фундаментальних взаємодій в атомній фізиці, оскільки складають основу для 

різних процесів, пов’язаних з фізикою плазми, лазерною фізикою та 

астрофізикою. Перерізи збудження іонів важких металів повільними 

електронами є важливими для визначення хімічного складу астрофізичних 

об'єктів, для розробки моделей атмосфери і надр небесних тіл, а також для 

перевірки теорій нуклеосинтезу [2,3]. Натепер добре вивчено як 

експериментально, так і теоретично процес електронного збудження 

однозарядних іонів металів ІІ групи (див., наприклад, [4–8]). Для іонів III групи 

були проведені експериментальні дослідження електронного збудження іонів 

Ga+ [9], In+ [10–11], Tl+ [12], а також теоретичні розрахунки перерізів збудження 

для Al+ [13] і In+ [14]. Що стосується електронного збудження іонів металів IV 
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групи, то вони є дуже малочисельними і присвячені переважно дослідженню іона 

Pb+ [15–17].  

У даній роботі представлено результати дослідження збудження іонів Tl+ 

електронним ударом. Такі дослідження останнім часом були мотивовані 

багатьма специфічними застосуваннями. Зокрема, спектральні лінії Tl+ були 

ідентифіковані в астрофізичних спостереженнях за зірками типу Hg–Mn [18]. 

Тому вивчення цього процесу в іонах Tl+ є дуже важливим для інтерпретації 

спектрів Сонця та зірок. З точки зору фундаментальної теорії, така важка атомна 

система, як 80-електронний іон Tl+, є серйозною проблемою для існуючих 

теоретичних методів, які можна перевірити лише шляхом отримання бази 

надійних вимірювань. Саме такі комплексні експериментально-теоретичні 

дослідження проведені нами разом із колегами з Індійського технологічного 

інституту Руркі (Індія) для процесу електронного збудження радіаційних 

переходів 6s6p 1Po
1  6s2 1S0 (132.2 нм), 6s7s 1S0  6s6p 1Po

1 (309.2 нм) та 6p2 1D2 

 6s6p 1Po
1 (150.8 нм) іона Tl+. 

Експериментальні дослідження проводились на установці “ІОН” [10], яка 

характеризується перпендикулярною геометрією перетину електронного та 

іонного пучків зі спостереженням досліджуваного випромінювання у напрямку, 

перпендикулярному до площини перетину пучків. Схематичне зображення 

експерименту наведено на рис. 1.  
 

 

Рис. 1. Схематичне зображення експерименту: i – пучок іонів, e – електронний 

пучок, ВУФ та УФ – випромінювання з області зіткнення. 

В еквіпотенціальній області зіткнень в умовах вакууму 710-6 Па іонний 

пучок перетинався зі стрічковим електронним пучком (Ee= (6–300) еВ, Ie=(5–

50)×10−5 A, E1/2= (0.4-0.6) еВ), утвореним низькоенергетичною трианодною 
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електронною гарматою. Випромінювання від певного спектрального переходу, 

яке було результатом розпаду збуджуваного при зіткненнях стану іона, 

спостерігалося перпендикулярно площині перетину пучків. Для спектрального 

розділення цього випромінювання в ультрафіолетовій (УФ) та видимій областях 

спектра використовувався світлосильний дифракційний монохроматор MДР-2 зі 

зворотною лінійною дисперсією 2,0 нм/мм, а у вакуумній ультрафіолетовій 

(ВУФ) області спектра – 70о вакуумний монохроматор ВМ-70, виготовлений у 

нашiй лабораторiї за схемою Сейя-Намiока з дифракційною граткою, 

переважаюча концентрація випромінювання якої у першому порядку припадала 

на область довжин хвиль  = 105 – 270 нм. 

Більш детальний опис експериментальної установки та методики 

проведення вимірювань представлено нами в [10]. Невизначеність відносних 

вимірювань не перевищувала 10% для резонансної лінії 132.2 нм і 30% для ліній 

150.8 нм і 309.2 нм іона Tl+. Енергію електронного пучка визначали з 

невизначеністю не більше 0.1 еВ. Для калібрування шкали енергії електронів 

використано поріг збудження лінії атомарного водню λ121.6 нм електронним 

ударом. 

У даній роботі були досліджені перерізи електронного збудження іона Tl+ в 

діапазоні енергій зіткнень від порогів до 300 еВ для резонансного переходу   

λ132.2 нм і до 100 еВ для каскадних переходів λ309.2 нм та λ150.8 нм, реакції 

відповідних переходів (1–3) представлені нижче:  
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На рис. 2 наведено результати проведених експериментальних досліджень 

у порівнянні з теоретичними розрахунками. Чітка структура, що спостерігається 

у перерізі резонансної лінії λ132,2 нм у діапазоні енергій нижче потенціалу 

іонізації Tl+ (20.4 еВ) є результатом заселеності рівня внаслідок радіаційних 
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переходів із вищих рівнів 6s7s 1S0, 6s6d 1D2 і 6p2 1D2, 
1S0 іона Tl+,  а також внеску 

автоіонізаційних станів (АІС) атома Tl, утворених внаслідок резонансного 

захоплення іоном електрона, що налітає, та їх подальшим електронним 

розпадом. При цьому найбільш вірогідним є утворення АІС конфігурацій 

5d96s26p2, 5d106s7s (1S) np (n≥7) і 5d106s6d (1D) (n≥6). Вище потенціалу іонізації за 

спостережувану структуру відповідають два основні процеси. Це збудження 

одного з електронів оболонки 5d10 та одночасне збудження двох електронів 

оболонок 5d10 і 6s2, що призводить до утворення іонних АІС конфігурацій 

5d96s2np, 5d96s2nd і 5d96snp (n≥6). Їх радіаційний розпад на резонансний рівень 

вносить додатковий внесок у його заселення. Широкий максимум, близько 50 еВ, 

що спостерігається в ефективних поперечних перерізах усіх досліджуваних 

ліній, швидше за все, пов’язаний з іонізацією 5d оболонки, яка може 

супроводжуватися збудженням електрона валентної оболонки 6s2. Як бачимо з 

рис.2, спостерігається достатньо хороша кореляція між структурою на 

енергетичних залежностях перерізів збудження резонансного переходу 6s6p 1Po
1 

 6s2 1S0 (132.2 нм) і каскадних переходів 6s7s 1S0  6s6p 1Po
1 (309.2 нм), 6p2 1D2 

 6s6p 1Po
1 (150.8 нм).  

 

Рис. 2. Абсолютні ефективні перерізи збудження для ліній λ132,2 нм, λ309,2 нм 

і λ150,8 нм: екс – експеримент, СХ – перерізи збудження, розраховані в 

релятивістському наближенні спотворених хвиль, ВР – розрахунок за формулою 

Ван Регемортера, IP – потенціал іонізації Tl+, вертикальні стрілки – пороги 

збудження ліній. 
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Теоретичні розрахунки перерізів електронного збудження спектральних 

ліній іона Tl+ , проведені в наближенні релятивістських спотворених хвиль (СХ) 

[19], добре узгоджуються з експериментальними даними при енергіях, більших 

70 еВ. Абсолютні значення ефективних перерізів досліджуваних спектральних 

ліній було отримано шляхом нормування результатів експериментальних 

вимірів на теоретичні дані, розраховані в наближенні спотворених хвиль (СХ). 

Їх величини складають 1.39×10–16 см2 при енергії електронів 300 еВ для 

резонансної лінії λ132.2 нм, 0.11×10–16 см2 і 0.56×10–16 см2 – при енергії зіткнень 

100 еВ для каскадних переходів λ309.2 нм та λ150.8 нм, відповідно.  
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A phase diagram is a graphical representation of the equilibrium states of matter 

as a function of temperature, pressure, and volume. P-T diagrams are the most widely 

used, where pressure is plotted along the ordinate axis, and temperature is plotted along 

the abscissa axis. The regions of coexistence of two phases are bounded by curves, at 

any point of which the temperature and pressure allow the two phases to exist in 

equilibrium. In turn, V-T diagrams make it possible to visually observe the position of 

interphase boundaries in isochoric studies of thermal conductivity, heat capacity, 

dielectric properties, etc. 

Freons - the technical name of a group of halogen-containing derivatives of 

saturated hydrocarbons (mainly methane and ethane) used as refrigerants, propellants, 

blowing agents, solvents. Solid freons of the methane series are convenient objects for 

studying the effect of the symmetry of molecules on the behavior of the thermal 

conductivity of crystals. 

In the present work, for the first time, the V-T phase diagrams of freons of the 

methane series: dichloromethane - CH2Cl2 (freon R30), trichloromethane - CHCl3 

(freon R20) [1] and trifluoromethane - CHF3 (freon R23) [2] are constructed using both 

reference data, and our own experimental data obtained in the process of studying the 

isochoric thermal conductivity.  

All studies of thermal conductivity were carried out on the same setup, using the 

method of stationary heat flow in a cell of coaxial geometry. The setup, sample growth 

procedure, and measurements are described in more detail in [3]. In the case of a fixed 

volume, melting occurs in a certain temperature range, and the onset of melting shifts 

to higher temperatures. The temperature T0 of the beginning of fulfillment in the 

experiment of the condition V=const and the temperature Tm of the beginning of 

melting of the samples were determined from the characteristic breaks in the heat 

conduction curve. 

In the presence of a transition between phases with different degrees of ordering, 

a transition region is observed where these phases coexist. The phase transition is 

accompanied by a jump in volume; accordingly, a jump is also observed on the thermal 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine
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conductivity curve. Based on the known jump in the molar volume and the change in 

etropy during melting, we calculated the derivatives of pressure with respect to 

temperature along the melting curve dP/dT according to the formula of Clapeyron - 

Clausis: 

dP/dT=Sm/ΔVm 

They turned out to be close in magnitude for the discussed freons, with the 

exception of methane. 

For all the substances under study, jumps in the molar volume during melting 

and the boundaries of the existence of dynamically orientationally ordered and, in the 

case of presence, dynamically orientationally disordered phases are determined. 

It was shown that the V-T phase diagrams of freons of the methane series turned 

out to be of the same type, with the exception of methane, which is characterized by 

the presence of orientationally disordered phases.  
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Діелектрична проникність матеріалів ε, а особливо її температурна ε(T) і 

частотна ε(f) залежності, є дуже інформативними параметрами, які дозволяють 

виявити фазові переходи, різні релаксаційні механізми тощо. В світі багато 

виробників випускають серійні вимірювачі LCR, які охоплюють діапазон частот 

від мілігерц до десятків гігагерц. Однак не всі вони придатні для дослідження 

сегнетоелектриків, а особливо сегнетоелектриків-напів-провідників, що 

пов'язано з великими значеннями діелектричних втрат, що досягають сотень та 

більше [1]. Тому, для дослідження температурної залежності діелектричних 

спектрів необхідно використовувати LCR-метри з відповідними параметрами, а 

також забезпечити вимірювальну систему можливістю змінювати температуру в 

необхідних межах. Звичайно, можна придбати готову вимірну систему, 

наприклад [2], але такі установки коштують сотні тисяч доларів. Тому ми 

розробили експериментальну вимірну систему на основі недорогого LCR-метра, 

модуля прецизійного вимірювача температури та програмованого лабораторного 

джерела живлення. Програмне забезпечення створено в графічному середовищі 

LabView. 

Більшість методів, що використовуються в даний час для дослідження 

діелектричних властивостей сегнетоелектриків, запозичені з області 

вимірювання лінійних діелектриків. Специфіка цих матеріалів призвела як до 

вдосконалення відомих, так і до розробки принципово нових методів [3]. Однак 

вирішення цієї проблеми ще далеке від завершення. Останнє пояснюється тим, 

що процес поляризації сегнетоелектрика в зовнішньому полі дуже складний і 

залежить від багатьох факторів, у тому числі від режиму, в якому проводять 

вимірювання. У результаті навіть при елементарному аналізі діелектричних 

властивостей сегнетоелектриків, і особливо сегнетоелектриків-напів-

провідників, слід мати на увазі, що величина поляризації, а отже, і комплексної 

діелектричної проникності ε*, істотно і не лінійно, залежить від напруженості 

електричного поля E, вона може різко змінюватися в залежності від температури 

T і зазвичай є сильною функцією часу t у дуже широкому діапазоні. Крім того, 

для цих матеріалів значну роль відіграє передісторія зразка (ступінь дисбалансу 
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доменної структури, що залежить від швидкості зміни температури; умов 

«відпалу» перед вимірюваннями; часу витримки зразка). Сегнетоелектрики-

напівпровідники сімейства M2P2S6 мають ту особливість, що діелектричні втрати 

в них досить високі навіть далеко від фазових переходів, що частково пов’язано 

зі значною наскрізною провідністю зразків, яка різко зростає при підвищенні 

температури та фотоактивному освітленні. 

Тому для вивчення матеріалів сімейства M2P2S6 нами був обраний LCR-

метр GW Instek LCR-819. Він охоплює низькочастотний діапазон, в якому 

спостерігаються обидва типи ефектів — пов'язані з перебудовою доменної 

структури та  викликані різними механізмами низькочастотної релаксації. 

Величина вимірюваного поля для цього приладу відносно невелика (від десятків 

мілівольт), що виключає внесок сильної нелінійності зразків, а також він має (як 

показали наші експерименти) чудову стабільність і надійність у часі. 
 

 

Рис. 1. Структурна схема автомати-

зованої вимірювальної системи для 

дослідження температурної 

залежності діелектричних спектрів 

сегнетоелек-триків. Він складається з 

вимірювача 1  GW Instek LCR-819 

(підключеного через конвертер RS-

232↔USB), кріостата 2, зануреного в 

рідкий азот [4], посудину Дьюара 3, 

IBM PC-сумісного керуючого 

комп’ютера 4, вимірювача 

температури USB-TEMP-AI 5 (як 

датчик температури 

використовується платиновий термо-

резистор ручної роботи РТ100/1509А 

TDI Ltd. [5], встановлений у корпусі 

кристалотримача), і програмованого 

блоку живлення OWON ODP3033  

6- для зміни потужності нагрівача. 
 

Для компенсації опору з’єднувальних провідників платиновий 

терморезистор підключений до USB-TEMP-AI [6] по чотиридротовій схемі. Це 

особливо корисно для кріостата занурюваного типу, де дроти мають довжину 60-

70 см. Зразок також підключається до LCR-метра чотирма проводами, що, крім 
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активного опору, дає можливість компенсувати реактивні складові параметрів 

кабелю, такі як паразитна ємність та індуктивність. Для цього передбачено 

спеціальний режим калібрування LCR-метра, а дані калібрування зберігаються в 

пам’яті приладу. 

Метрологічні характеристики вимірювальної системи обумовлені 

точністю вимірювача LCR і термометра. Основні характеристики системи 

наступні: 

• Діапазон ємності – 10-5пФ ÷ 99999мкФ 

• Тангенс кута діелектричних втрат – 10-4 ÷ 104 

• Точність вимірювання – 0.05% 

• Частотний діапазон – 12 Гц ÷ 100 кГц (503 значення) 

• Амплітуда вимірного сигналу – 5 мВ – 1.275 В (з кроком 5 мВ) 

• Швидкість вимірювання – 68 мс (мінімум) 

• Еквівалентна схема – паралельна / послідовна 

• Інтерфейс підключення – RS-232 

• Роздільна здатність по температурі – 0.001 К 

• Абсолютна точність по температурі: ±2.9oC (-200oC) і 0.27oC (100oC) 

• Кількість каналів – 4 

• Роздільна здатність – 24-біт 

• Ізоляція – 500 В 

• Швидкість – 0.5 с/канал 

Лінійна зміна потужності нагрівача (10 Вт) за допомогою програмованого 

блоку живлення OWON ODP3033 дозволяє змінювати швидкість нагріву та 

охолодження в діапазоні від 0.001 К/хв до 1 К/хв. 

Як виявилося, при вивченні явищ в околі фазових переходів у 

сегнетоелектриках, особливо для фазових переходів першого роду, найбільше 

значення мають монотонність і швидкість зміни температури. При низьких 

швидкостях охолодження/нагрівання зменшується розмиття фазового переходу 

(хоча очікувалося, що через явище перегріву/переохолодження все буде 

навпаки), а порушення монотонності може призвести до випадкового переходу 

в параелектричну/сегнетоелектричну фазу. У цьому випадку абсолютна точність 

не настільки важлива, оскільки температура фазового переходу залежить від 

швидкості її зміни. Крім того, для більшості сегнетоелектриків напівпровідників 

навіть незначне відхилення від стехіометрії призводить до значного зсуву 

температури фазового переходу. 

Як показали наші дослідження, наднизька швидкість зміни температури дає 

змогу виявити абсолютно нові ефекти в області фазових переходів у 
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сегнетоелектриках-напівпровідниках. Швидше за все, це обумовлено тим, що 

при цьому система наближається до стану термодинамічної рівноваги, що також 

пов’язано з меншими градієнтами температури у зразку. 

При створенні автоматизованих вимірювальних систем основною 

проблемою є створення програмного забезпечення. Дійсно, порівняно з 

підключенням системних пристроїв до комп’ютера (що зовсім не складно за 

рахунок використання стандартних портів RS-232 або USB), програмна складова 

майже завжди унікальна. Якщо для більшості фірмових пристроїв стандартним 

є використання SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments, сьогодні 

входить до складу IVI Foundation [7]), то дешевші аналоги вимагають 

індивідуального програмування, оскільки вони або не підтримують SCPI взагалі, 

або підтримують його частково. 

 

 

 

 

 

а б 

Рис. 2. Передня панель а і блок-схема б автоматизованої вимірної системи для 

дослідження температурної залежності діелектричних спектрів 

сегнетоелектриків. 
 

 Основна особливість програмування вимірювача LCR-819 полягала в тому, що 

формат вихідної інформації на порту RS-232 не завжди збігався з технічним 

описом, що вимагало використання реверсного-інжинірингу для правильної 

інтерпретації отриманих даних. Другою особливістю було перетворення 

значення ємності з мілі-, мікро-, нано-, піко-формату в числове значення. Це 

необхідно для подальшої обробки отриманих даних.  

Виміряні значення ε’ і ε” відображаються у вигляді графіка частотної 

залежності, а також у вигляді діаграми Коула-Коула. Для подальшої обробки 

дані зберігаються у файлі. 
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Як бачимо на рис. 2,  як середовище розробки була вибрана графічна 

система LabView. Його основна перевага полягає в простоті підключення 

вимірювальних приладів, великій кількості вбудованих функцій для обробки та 

візуалізації отриманих даних. Крім того, його можна вважати стандартом де-

факто в області автоматизації фізичного експерименту. 

Для лінійного нагрівання та охолодження була розроблена програма 

керування джерелом живлення OWON ODP3033, яка дозволяє встановлювати 

швидкість зміни температури в діапазоні від 0.001 К/хв до 1 К/хв. Як і в 

попередньому випадку, нам довелося використати нестандартну процедуру для 

ініціалізації режиму дистанційного керування джерелом живлення за допомогою 

зовнішньої бібліотеки DLL. Ця програма виконується у вигляді окремого 

процесу, що дозволяє контролювати температуру незалежно від процесу 

вимірювання діелектричної проникності. 

Автоматизована вимірна система для дослідження діелектричних спектрів 

сегнетоелектриків дає змогу вимірювати електрофізичні властивості 

сегнетоелектриків-напівпровідників у широкому діапазоні частот і температур. 

Як показали наші дослідження, наднизька швидкість зміни температури    (0.005 

К/хв) дозволяє спостерігати вплив нерівноважного стану системи на поведінку 

діелектричних властивостей в околі фазового переходу. Азотний кріостат 

імерсійного типу в поєднанні з автоматизованою вимірювальною системою дає 

можливість проводити безперервні вимірювання протягом кількох тижнів, що в 

ручному режимі було б неможливо. Використання при побудові системи 

недорогих приладів дозволило створити установку, порівнянну за 

характеристиками з серійними вимірювальними системами, а за ціною у сто 

разів нижчою. 

 
[1] A. Schönhals, F. Kremer (Springer-Verlag Heidelberg GmbH, Berlin ,2003). 

[2] https://www.novocontrol.de/php/turn_key_intro.php 

[3] F. Micheron, L. Godefroy, Review Scientific Instruments 43, 1460 (1972). 

[4] A.A. Molnar, Uzhhorod University Scientific Herald. Series Physics 40, 148 

(2016). 

[5] http://www.t-d-i.co.uk/pdfs/tdi-cat.pdf 

[6] https://www.mccdaq.com/GetPDF.aspx?t-=/PDFs/manuals/USB-TEMP-AI.pdf 

[7] https://www.ivifoundation.org/scpi/default.aspx 
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СТРУКТУРНІ ЗМІНИ СПЛАВУ CuCrZr ЗА ПОВЕРХНЕВОГО 

ЛАЗЕРНОГО ЗМІЦНЕННЯ ХРОМОМ 
 

Я.О. Павлюк, Д.В. Павлюк, О.В. Філатов, О.Є. Погорелов 

 

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ 

e-mail: pavliuk.kpi@gmail.com 

 

Лазерне поверхневе легування є одним з методів поверхневої обробки 

матеріалу, який використовує високі щільності потужності сфокусованого 

лазерного променю для розплавлення металу покриття та частини підкладки. 

Оскільки плавлення відбувається за дуже короткий час і тільки у поверхневому 

шарі, основна частина матеріалу залишається холодною і таким чином 

забезпечує тепловідвід. Виникають великі градієнти температури на межі між 

оплавленою поверхнею та базовим твердим субстратом. Це робить лазерне 

поверхневе легування дуже привабливим і цікавим щодо підвищення міцностних 

та інших експлуатаційних характеристик, завдяки утворенню широкого спектра 

хімічних та мікроструктурних станів, які можуть бути збережені завдяки 

швидкому охолодженню з рідкої фази. 

Використання сплавів CuCrZr (CCZ) у зварювальній металургії, ливарній 

та приладобудівній галузях привертає увагу протягом останнього часу завдяки 

їх високій електропровідності, твердості і пластичності, помірній міцності і 

стійкості до розм'якшення при температурах, що перевищують 500 °C [1]. У 

даній роботі здійснюється лазерне поверхневе зміцнення сплаву CCZ хромом,  

який обраний завдяки його тугоплавкості та високій корозійній стійкості. 

Хром осаджувався на поверхню зразків зі сплаву ССZ у стані після 

механічної обробки за допомогою електронно-променевого вакуумного 

напилення. Поверхні зразків з покриттям Cr товщиною до 1 мкм опромінювалися 

імпульсним твердотільним лазером TruPulse 124 з довжиною хвилі 1064 нм у 

поєднанні зі скануючою системою. Процес лазерного сканування відбувався з 

частковим перекриттям опромінених областей та з використанням режимів  з та 

без додаткового охолодження зразків. 

Густину потужності лазерного опромінення Qi = 104 – 105 Вт/см2  обирали 

такою для забезпечення плавлення поверхні без значного випаровування з 
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урахуванням відбивної здатності хромового покриття, теплофізичних 

характеристик матриці та тривалості лазерного імпульсу.  

Порівнювали топологію оплавлених областей у випадку використання 

додаткового охолодження та без нього. Розплавлені області після лазерного 

легування з охолодженням відрізняються чіткішими межами, а також 

характерною хвилястою структурою [2], як на рис. 1 б). Величина шорсткості 

обробленої лазером поверхні CCZ без охолодження не перевищує ~ 9 мкм, а при 

використанні хладагенту ~13 мкм. Це може свідчити про те, що час існування 

розплаву у випадку використання охолодження при лазерному легуванні був 

меншим за рахунок більш високої швидкості охолодження на поверхні. 

 

 
 

Рисунок 1. Металографія поверхні зразків після імпульсної лазерної обробки: а) 

експеримент без охолодження, (б) з охолодженням. 

 

Наявність областей різного кольору обумовлена різною концентрацією 

хрому, що підтверджено хімічним аналізом поперечного перерізу зразка з 

використанням приставки ЕДС для електронної мікроскопії (рис. 2). 

Утворення кільця на периферії області лазерного впливу пояснювали 

витісненням хвилями розплавленої маси з високим після осадження вмістом 

хрому від центру області лазерного впливу до периферії. 

Кількісні дані про концентрацію хрому після легування отримано за 

допомогою хімічного аналізу, проведеного у двох областях (рис. 2). 

Концентрація хрому значно вища у поверхневому шарі, товщина якого в зоні 
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перекриття становить приблизно 5 ̶ 8 мкм. В той же час розподіл Zr рівномірний 

в обох масштабах (А та Б). 

Вимірювання мікротвердості за Вікерсом поперечного перерізу зразків після 

легування свідчить, що наявність підвищеного вмісту хрому, починаючи від 

глибини 3 мкм до 150 мкм, не компенсує ефект лазерного відпалу напружень, 

який призводить до зниженням мікротвердості вихідного зразка з 210 HV до 170 

HV.  

Але, необхідно зазначити, що мікродюрометричний аналіз по поперечному 

перерізу не дозволяє виміряти мікротвердість тонкого шару до     3 мкм, де 

спостерігається максимальний вміст хрому, тому було проведено кінетичне 

індентування з поверхні. 

 

 
 

Рисунок 2. СЕМ поперечного перерізу зразка після легування з використанням 

охолодженням, де а) і б) — розподіл компонентів для областей А та Б відповідно. 

 

З рис. 3 видно, що твердість нерівномірна по глибині. Під самою 

поверхнею мікротвердість більша до глибини приблизно 1,5 мкм, а після цього 

крива характеризується таким же кутом нахилу (модулем Юнга), як у центрі 

опроміненої області. 

Виміряна та розрахована таким чином мікротвердість за Вікерсом у центрі 

опроміненої області коливається в межах 100 ̶ 150 HV, в той час як на перекритті 

∼ 2400 HV (23,7 ГПа), яка може бути порівняна з мікротвердістю 

нанокристалічного хрому (до 20 ГПа [3]) чи оксиду хрому (∼29,5 ГПа згідно  [4, 
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5]). Таким чином, додаткове охолодження зразка, поверхню якого піддавали 

лазерному легуванню хромом, призвело до структурних перетворень, що 

забезпечили підвищене зміцнення оброблених областей. 

 

 

Рисунок 3. Результати вимірювань мікротвердості методом кінетичного 

наноіндентування зразку з використанням додаткового охолодження у зоні 

перекриття декількох опромінених областей: а) занурення індентора на 

глибину 1,5 мкм; б) занурення індентора на глибину 6 мкм. 

 
[1] CuCr1Zr – UNS.C18150 Chromium Zirconium Copper Alloys/ [електронне 

джерело] – http://www.alb-copperalloys.com/high-conductivity-copper/c18150/  

[2] Миркин Л.И. Физические основы обработки материалов лучами лазера/ Л. 

И. Миркин. (М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975). 

[3] Физическое материаловедение наноструктурных материалов /В. А. Поздняков/ 

учебное пособие. (М.: МГИУ, 2007). 

[4] J. L. Zang, J. Huang and C. Ding, J. Therm. Spray Technol. 7, 242(1998).  

[5] E. Celik, C. Tekmen, I. Ozdemir, H. Cetinel, Y. Karakas, S. C. Okumus, Surf. Coat. 

Technol. 174/175, 1074 (2003). 
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СONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK  

FOR THE ARPES SPECTRA PROCESSING 
 

Yu. V.Pustovit, A.V. Zheludkov 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv  

e-mail: yurii.pustovit@knu.ua  

 

Angle-resolved photoemission spectroscopy (ARPES) is an experimental 

technique in which spectra are collected from both the energy and momentum of 

photoemitted electrons and gives the possibility for investigating the electronic band 

structure of solids.  Over the past decade, the significantly improved energy and 

momentum resolution have made this technique a powerful tool in characterizing the 

electronic structure of quantum materials such as the copper and iron-based high-Tc 

superconductors, Weyl semimetals, topological insulators etc.[1]  

However, feature overlap or significant broadness due to the intrinsic (electron-

electron, electron-phonon interaction) and extrinsic (crystal defects) factors, make the 

extraction of the electronic dispersion from the ARPES spectra quite a challenging 

task. Traditional way of the electronic dispersion determination involves either energy 

distribution curves (EDC) or momentum distribution curves (MDC) fitting, which tend 

to have artefacts when the dispersion in heavily interaction-broadend too step/flat or 

have complex intersection with other bands.  Another way is to use image processing 

methods such as second derivate, maximum curvature, minimum gradient method that 

tend to fail in complicated situations when multiple bands are close to each other or 

when the data are too noisy.  

Nowadays, convolutional neural network (CNN) provide great performance in 

2D data processing and are used to overcome limitations of traditional ARPES method. 

We have proposed the improvement of the CNN-based method [2] for the 

determination of the electronic dispersion from ARPES spectra.  

The proposed CNN consists of 12 convolutional layers and 1 for image 

deconvolution. To train the neural network generated normalized images have been 

used.  To simulate the detected experimental spectra the one-particle spectral function 

have been used 
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where the bare electron dispersion is approximated by the real

 and imaginary components of the quasiparticle self-energy, 

has been taken within the Fermi-liquid theory. 

 As the neural network input  simulated spectra, as the desired output the  

“dressed”  electronic dispersion has been used. To simulate 

multiband cases the sum of two oneband spectra was used.    

 

 
 

Fig. 1. Example of the training data  input data(left) and desired output (right)  

 

Training dataset consists of 250 one band spectra and 500 two band spectra  with 

resolution 200 on 200 pixels. The loss function was binary crossentropy. The CNN 

was trained during  100 epochs. An Adan optimizer used for the backpropagation . 

 

 
 

Fig. 2. Experimental ARPES spectra  of the Fe(Se,Te)  Brillouine zone Z point (a), 

results of the spectra processing with proposed CNN(b) and the results  of the 

curvature method (c) 
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To evaluate the performance of the CNN the experimentally obtained Fe(Se,Te) 

spectra have been processed.  The comparison of the CNN results with maximal 

curvature method show that proposed method can extract electronic dispersion in wider 

range and can extract the features, that can not be determined by maximum curvature 

method. 

   
[1] J. A. Sobota, Y He, Z.-X. Shen, Rev. Mod. Phys. 93, 025006(2021). 

[2] H.Peng et al Review of Scientific Instruments 91, 033905 (2020) . 
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ВПЛИВ ІМПУЛЬСНОГО ХАРАКТЕРУ ЗОВНІШНЬОГО ПОЛЯ  

НА ПРОЦЕС НАРОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОН-ПОЗИТРОННИХ ПАР 

ГАММА-КВАНТОМ 
 

В. Недорешта 

 

Інститут прикладної фізики НАН України, Суми 

e-mail: nedoreshta@ukr.net 

 

Досліджено імпульсні ефекти для нелінійного процесу Брейта-Вілера, 

тобто народження електрон-позитронної пари, індукованого гамма-квантом 

всередині інтенсивного плоскохвильового лазерного імпульсу. Детально 

вивчено кінематичні характеристики процесу, отримано амплітуду. Досліджено 

вплив форми лазерного імпульсу на повну ймовірність утворення пари в 

еліптично поляризованому лазерному імпульсі. Показано, що з наявною на 

даний момент технологією ймовірність народження пари для одного гамма-

кванта може бути досягнута близько десяти відсотків. Також було виявлено, що 

такі характеристики, як розподіл частинок за імпульсами і загальна кількість 

народжуваних пар, дуже чутливі до форми огинаючої імпульсу. 

 

У вакуумі розпад окремого гамма-кванта на реальну електрон-позитронну 

пару заборонений збереженням енергії-імпульсу, навіть якщо енергія   гамма-

кванта перевищує поріг 
22mc  ( m  ̶ маса електрона). Для підтримки процесу 

потрібна принаймні одна додаткова взаємодія, наприклад другий фотон (процес 

Брейта-Вілера [1]). Для критичної напруженості поля 2 3 161.3 10crE m c e    В/см, 

що відповідає інтенсивності          2 29

0 4.6 10cr crI cE    Вт/см2, стає можливим 

навіть спонтанне народження електрон-позитронних пар з вакууму. Однак 

сучасні та найближчі запроектовані лазерні установки не досягнуть критичної 

напруженості поля (1024 – 1025 Вт/см2 це передбачена інтенсивність для оптичних 

лазерів [2,3]). Тим не менш, електрон-позитронні пари можуть бути утворені, 

якщо процес стимулюватиме частинка з високою енергією. Наприклад, в 

експерименті E-144 на SLAC спостерігалося народження електронно-

позитронної пари під час зіткнення електронного пучка з інтенсивним оптичним 

лазером за допомогою тризубного процесу [4]. 

Для монохроматичних лазерних полів нелінійний процес Брейта- Вілера 

детально розглянуто (див., наприклад, [5]). У цій роботі цей процес 

розглядається народження пари одиночним гамма-квантом всередині сильного 
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(оптичного) лазерного імпульсу з амплітудою електричного поля E0 і частотою 

 . При поглинанні кількох низькоенергетичних лазерних фотонів стає 

можливим розпад гамма-кванта на електрон-позитронну пару, що заборонено у 

вакуумі. У режимі сильного поля , при якому з лазерного поля може 

ефективно поглинатись багато фотонів, ймовірність нетривіально залежить лише 

від параметра квантової нелінійності і експоненціально пригнічується для

. Тут:  
 

                                                        
0

0 2

 eF

mc
                                                (1) 

 

 класичний релятивістсько-інваріантний параметр, що характеризує 

інтенсивність хвилі у піку імпульсу [5], а 
 

                                                 
0

2

2  

cr

E

mc E


                                                   (2) 

 

для лобового зіткнення між гамма-квантом з енергією 
  і лазерним імпульсом. 

Оскільки існуючі оптичні петаватні лазерні системи досягають вже   [6], 

а фотони з енергією порядку ГеВ доступні за допомогою комптонського 

зворотного розсіювання, то за допомогою доступних технологій можна ввести 

режим . 

Діаграма Фейнмана для процесу народження електрон-позитронної пари з 

чотири-імпульсами p  і p   відповідно гамма-квантом з чотири-імпульсом q  

показана на рис. 1.  

 

Рис. 1. Діаграма Фейнмана для процесу народження електрон-позитронної пари 

гамма-квантом в полі плоскої електро-магнітної хвилі. Ферміони позначаються 

подвійними лініями, що представляють стани Волкова (розв’язки рівняння 

Дірака, які точно враховують поле плоских хвиль). 
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У вакуумі протікання даного процесу заборонено, оскільки збереження 

чотирьох імпульсів p p q     неможливо виконати, якщо всі три частинки 

знаходяться на оболонці (тобто 2 2 2p p m  , 2 0q  ). Проте всередині поля 

плоскохвильового лазера можуть поглинатися додаткові лазерні фотони із 

середнім чотири-імпульсом k 
: 

 

                                                       p p q nk                                         (3) 

 

і процес вимушеного народження пари вхідним фотоном стане можливим. 

Загальна ймовірність народження пари задається формулою  
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W q W q

  


                               (4) 
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      (5) 

 

і  q   описує нормований розподіл імпульсу хвильового пакета фотона. 

Матричний елемент має наступний вигляд: 

 

                                             , , , , ,p pM p p q u G p p q u

 
                            

 (6) 

 

де 
  ̶ чотири-вектор поляризації вхідного фотона, 

pu  і 
pu   ̶ спінори Дірака 

електрона і позитрона відповідно, а G ̶ несингулярна частина вершини діаграми. 

Таким чином, W є середнім значенням W(q) за розподілом імпульсу 

вхідного хвильового пакета фотонів. Припускаючи, що матричний елемент є 

достатньо гладким і що хвильовий пакет досягає піку біля q q   , отримуємо 

 W W q . Зазначимо, що середнє за розподілом імпульсу вхідного гамма-кванта 

може приховувати підструктури у спектрі, особливо якщо розкид енергії 

вхідного гамма-кванта (~МеВ) набагато більше, ніж енергія лазерних фотонів, 

що стикаються (~еВ ). 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 226 

Для отримання компактного виразу для повної ймовірності народження 

пари Брейта-Вілера W(q) (5), застосовуємо оптичну теорему до подвійного 

інтегрального представлення залежної від поля частини поляризаційного 

оператора. Для одного гамма-кванта на оболонці з чотирма імпульсом q  і 

поляризаційним чотиривектором 
 , що стикається з лазерним імпульсом 

плоскої хвилі, який описується тензором поля: 

 

                                       1 1 2 2F f f                                              (7) 

 

Як результат отримуємо: 
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а внесок коефіцієнтів PQ оцінюються при q1 =q2 = q, q2 = 0. 

Залежність ймовірності народження пари від зовнішнього поля 

визначається класичними параметрами інтенсивності i  (1) та параметром 

квантової нелінійності i  (2).  
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[4] D.L. Burke et al., Phys. Rev. Lett. 79, 1626 (1997). 

[5] Н.Б. Нарожный, А.И. Никишов, В.И. Ритус, ЖЭТФ. Т. 47, вып. 3. (1964). 

[6] V. Yanovsky et al., Opt. Express 16, 2109 (2008). 
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ВПЛИВ ТЕРМОАКТИВАЦІЙНОГО ВНЕСКУ НА ІЗОХОРНУ 

ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ ТЕТРАФТОРЕТАНУ 
 

А.В. Карачевцева, В.О. Константинов, В.В. Саган 
 

ФТІНТ ім. Б. І. Вєркіна НАН України, Харків 

e-mail: zvonaryova@ilt.kharko.ua  

 

 Тверді тіла з орієнтаційним безладом завжди викликали інтерес. Завдяки цьому 

було накопичено великий масив експериментальних даних для 

розупорядкованих кристалів. Такі кристали зазвичай мають орієнтаційно 

розупорядковані фази. Теплопровідність таких кристалів при низьких 

температурах є нижчою за теплопровідність κ(Т) кристалічних тіл і змінюється 

як Т2. При високих температурах, вище плато, спостерігається зростання 

теплопровідності з температурою.  

 Тривалий час не існувало єдиної теоретичної моделі для опису температурних 

залежностей теплопровідності в розупорядкованих твердих тілах. Але 

нещодавно була опублікована теоретична робота [1], в якій представлено 

узагальнену мікроскопічну теорію теплопровідності. В цій роботі було отримано 

рівняння для опису теплопровідності, яке складається з двох внесків. Перший 

внесок κph відповідає за перенесення тепла фононами, другий  

κdif — пов’язаний з хвильовими властивостями теплоносіїв. Цей внесок має 

дифузну природу і не залежить від температури: 

 

κ(T)=κph(T)+κdif=А/T+B
                                        (1) 

 

 Поведінка ізобарної і ізохорної теплопровідності в молекулярних кристалах 

помітно відрізняється в області високих температур, оскільки ізобарна 

теплопровідність залежить як від температури, так і від молярного об'єму: 

κ=κ (T,Vm(T)) . Така аномальна поведінка пояснюється появою додаткового 

каналу теплопереносу (термоактиваційний механізм), який пов'язаний з 

термічною активацією певних внутрішньо молекулярних мод. Такий внесок був 

описаний за допомогою рівняння Арреніуса [2 ̶ 4]. 

 

κТА (T )=κ
0

exp(− E/T )
                                                (2) 

 

Цей вираз містить два параметра – передекспоненціальний множник κ0 та 

енергію активації Е, які є характерними параметрами термоактиваційного 
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процесу. Представлена робота є продовженням дослідження механізму, що 

призводить до зростання теплопровідності з підвищенням температури в 

динамічно орієнтаційно розупорядкованих фазах молекулярних кристалів [5].  

  У даній роботі як об'єкт дослідження було вибрано тетрафторетан (фреон F-

134а). Ізохорні дослідження проводилися на установці коаксіальної геометрії 

стаціонарним методом [6]. Зразки вирощувалися при градієнті температури 

вздовж вимірювального осередку близько 1.5 K/см. Тиск у капілярі при 

вирощуванні варіювався в межах 100 ̶ 700 МПа для отримання зразків різної 

щільності. Після вирощування капіляр напуску блокувався шляхом 

заморожування його рідким азотом, і зразки відпалювали 5 ̶ 6 годин. Після 

закінчення вимірювань зразки переконденсовувалися в тонкостінну посудину, і 

їх маса визначалася шляхом зважування. Сумарна систематична похибка 

вимірювань була домінуючою і не перевищувала 5% для теплопровідності і 0.2% 

для обсягу. Чистота тетрафторетану (Sigma-Aldrich) була не нижче 99%. 
  

 
 

Рис.1 Експериментально отримані залежності ізохорної теплопровідності  

тетрафторетану в орієнтаційно розупорядковканій фазі. 
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Ізохорна теплопровідність кристалічного тетрафторетану була досліджена 

для зразків з різними молярними об'ємами. Тиски при вирощуванні зразків 

становили 700 МПа, 300 МПа та 150 Мпа.  

 Експериментальні дані наведені на Рис.1. Видно, що теплопровідність зразків 

тетрафторетану зростає з температурою в динамічно орієнтаційно 

розупорядкованій фазі. Також були розраховані коефіцієнти κ0 і Е для усіх 

зразків: 100 МПа, κ0=0.45; 500 МПа, κ0=0.46; 700 МПа, κ0=0.49; Е=111.11К. 

Виявлено, що передекспоненційний κ0 залежить від щільності зразка, в той час 

як енергія активації є сталою. 

 

[1] M. Simoncelli, N. Marzari and F. Mauri Nature Physics, 15 (8), 809 - 813 (2019). 

[2]  V.A. KonstantinovA. Belmiloudi (Ed.), InTech Open Access Publisher 157–188 

(2011). 

[3] YuV. Horbatеnko, O.O. Romantsova, O.A. Korolyuk et al. J. Phys. Chem. Solid. 127, 

151–157 (2019). 

[4]  M.A. Strzhemechny, A.I. Krivchikov, A. Jezowski, et al. Chem. Phys. Lett. 647, 55–

58 (2016). 

[5] V.A. Konstantinov, A.I. Krivchikov, A.V. Karachevtseva, V.V. Sagan Solid State 

Communikations 329, 114241 (2021). 

[6] V.A. Konstantinov, S.A. Smirnov, V.P. Revyakin, Instr. Eksp. Tech. 42, 133–135 

(1999). 
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ЛАЗЕРНО-ІНДУКОВАНІ СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В 

АМОРФНИХ ПЛІВКАХ СИСТЕМИ СЕЛЕН-ТЕЛУР 
 

В.М. Рубіш1, С.М. Гасинець1,2, Р.П. Пісак1,  

В.О. Стефанович3, А.А. Тарнай1, Т.І. Ясінко1  
 

1 Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Київ 
2 Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

3 Ужгородський  національний університет, Ужгород 

e-mail: center.uzh@gmail.com   

 

Дана робота присвячена дослідженню структури аморфних плівок системи 

Se-Te та структурних перетворень, які відбуваються в них під дією лазерного 

випромінювання, методом раманівської спектроскопії. 

Аморфні плівки Se, Se100-xTex (x=3, 5, 10, 15) та полікристалічні плівки Te, 

товщиною від 50 до 1000 нм, одержували методом вакуумного випаровування 

склоподібного селену, полікристалічних сплавів Se100-xTex та кристалічного Te з 

квазізамкнутих ефузійних комірок на непідігрівані скляні підкладки. Раманівські 

спектри аморфних плівок Se100-xTex досліджувалися при Tкімн. на раманівському 

мікроскопі Xplora Plus фірми Horiba Scientific (λзбудж.=532 нм). Вимірювання 

проводилось при різних потужностях лазерного випромінювання та режимах 

експозиції: PI – (0.1 мВт, 2 с, 5 імп.); PIІ – (0.1 мВт, 5 с, 2 імп.); PIІІ – (1 мВт, 2 с, 

5 імп.); PIV – (1 мВт, 5 с, 2 імп.). 

Дослідження показали, що спектри плівок Se100-xTex, зняті при низькій 

потужності лазерного випромінювання (режими PI і PII), містять смуги та 

особливості: х=3 – інтенсивну смугу при 253 см-1 та плече при 210 ̶ 212 см-1; 

 х=5 – інтенсивну смугу при 252 см-1 та слабко виражену смугу при 214 см-1; 

х=10– інтенсивну смугу при 251см-1 та слабко виражену смугу при 213см-1; х=15 

– інтенсивну смугу при 253 см-1, менш виражену смугу при 211см-1 та слабку 

особливість при 84 см-1 (режим I); інтенсивну смугу при 248 см-1, менш виражену 

смугу при 214 см-1 та слабку особливість при 176 см-1 (режим ІІ). 
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Перехід до більшої потужності лазерного випромінювання (1 мВт) 

призводить до суттєвої трансформації раманівських спектрів плівок. Спектри 

плівок містять: х=3 – інтенсивні смуги при 250см-1 і 207 см-1, слабку смугу при 

84 см-1 та особливість при 168 см-1;  х=5  – інтенсивну смугу при 251 см-1, менш  

інтенсивну смугу при 210 ̶ 215 см-1, слабку смугу при 86 см-1 та особливості при 

113 і 174 см-1 (режим III); інтенсивні смуги при 200 ̶ 209,  251 см-1 і 165 см-1 та 

менш виражену особливість при 88 см-1 (режим IV); х=10 – інтенсивні смуги при 

205, 248 см-1 та менш інтенсивні смуги при 85 і 170 см-1; х=15 – інтенсивні смуги 

при 204, 247 см-1 та менш інтенсивні смуги при 84 і 169 см-1. 

Зауважимо, що раманівський спектр аморфної плівки Se, знятий в режимі 

PI, містить інтенсивну смугу при 253см-1 і особливості при 87, 115 та 236 см-1, а 

спектр полікристалічної плівки Te, знятий в режимі PIII, містить інтенсивні 

гострі смуги при 124 і 144 см-1 та ряд менш виражених смуг при 96, 105 і 271 см-

1. Відмітимо, що в [1] подібні смуги при 250 і 234 см-1 та 253 і 237 см-1  були 

зафіксовані в раманівських спектрах плівок Se, товщиною 500 і 50 нм, 

відповідно. 

Порівнюючи спектри комбінаційного розсіювання світла плівок Se100-xTex  

зі спектром аморфної плівки Se, знятих при потужностях лазерного 

випромінювання 0.1 мВт, можна константувати, що введення Te в Se не 

призводить до зміни положення основної смуги, обумовленої наявністю в 

матриці плівок структурних угрупувань Se8. Це свідчить про те, що в матриці 

аморфних плівок системи Se–Te структурні фрагменти (кільця) Se6Te2, які наявні 

в розплавах, не формуються. Особливість при 236 см-1, яка спостерігається в 

раманівському спектрі Se, обумовлена наявністю ланцюжків Sen в матриці 

аморфної плівки селену, в раманівських спектрах плівок Se100-xTex проявляється 

в ділянці спектра 210  ̶ 214 см-1. Це означає, що при заміні атомів селену на атоми 

телуру у складі плівок Se100-xTex, атоми Te статистично рівномірно заміщують 

атоми Se в ланцюжкових фрагментах Sen. Особливості при 84 ̶ 88 і 110  ̶ 115 см-1, 
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які виявлені в раманівських спектрах аморфної плівки селену, проявляються і в 

плівках системи селен-телур. 

Більш кардинальні зміни раманівських спектрів плівок Se100-xTex 

спостерігаються при потужності лазерного випромінювання 1мВт. Найбільш 

інтенсивні смуги при 251 ̶ 253 та 211 ̶ 214 см-1 зсуваються в короткохвильову 

ділянку спектра на 3 ̶ 9 см-1. В деяких випадках спостерігається перекачка 

інтенсивностей цих смуг. Крім того, у спектрах плівок добре проявляються 

особливості при 84 ̶ 88 см-1 та 165 ̶ 170 см-1. Одержані результати дозволяють 

зробити припущення, що при досить значних потужностях збуджуючого 

випромінювання плівки Se100-xTex кристалізуються. 

Таким чином, проведені дослідження дають можливість зробити висновок, 

що матриця аморфної плівки селену побудована в основному структурними 

угрупованнями Se8 і містить спіралевидні ланцюжки Sen. При заміні атомів 

селену атомами телуру в плівках системи Se-Te атоми Te статистично рівномірно 

заміщують атоми Se в цих ланцюжкових фрагментах. Цей процес 

супроводжується зміщенням смуги при 236 см-1 в раманівському спектрі в 

ділянку 210 ̶ 214 см-1. При досить значних потужностях збуджуючого 

випромінювання (1 мВт) плівки Se100-xTex кристалізуються. 

 

[1] В.М. Рубіш, О.М. Грещук, М.О. Дуркот, Л.І. Макар, М.М. Поп, І.М. Юркін, 

В.О. Юхимчук, Т.І. Ясінко, Реєстрація, зберігання і обробка даних, 22, 4 (2020).  
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ВПЛИВ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА СТРУКТУРУ 

КОМПОЗИТНИХ ПЛІВОК Se:Au 
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В [1, 2] наведені результати досліджень раманівських спектрів аморфних 

плівок селену різної товщини – як номінально чистих, так і нанесених на 

неупорядковані масиви наночастинок (НЧ) золота. Для плівок нанометрової 

товщини (до 100 нм) раманівські смуги детектуються тільки в композитних 

структурах «НЧ Au / плівка Se». На основі одержаних результатів в [1, 2] зроблено 

висновок, що матриця аморфних плівок селену побудована в основному 

структурними угрупованнями Se8 і містить спіралевидні ланцюжки Sen. В цих же 

роботах виявлено, що при певних умовах лазерного опромінення номінально 

чистих плівок Se і композитних структур «НЧ Au/плівка Se» плівки селену 

кристалізуються, причому структура кристалічної фази, яка формується в аморфній 

матриці, відповідає структурі тригонального Se. Як з наукової, так і з практичної 

точки зору представляє інтерес дослідження впливу лазерного випромінювання на 

структуру композитних плівок Se:Au, одержаних одночасним напиленням на 

скляні підкладки селену і золота з двох випаровувачів. 

Дослідження впливу лазерного випромінювання на структуру композитних 

плівок Se:Au проводились при Tкімн. методом раманівської спектроскопії на 

раманівському мікроскопі Xplora Plus фірми Horiba Scientific (λзбудж.=532 нм.). 

Товщина плівок складала 60 ̶ 70 нм. Вимірювання проводилось при різних 

потужностях лазерного випромінювання та режимах експозиції: PI – (0.1 мВт, 0.1 с, 

100 імп.), PII – (0.1 мВт, 2 с, 5 імп.), PIII – (0.1 мВт, 5 с, 2 імп.), PIV – (1 мВт, 0.1 с, 

100 імп.), PV – (1 мВт, 0.5 с, 20 імп.), PVI – (1 мВт, 2 с, 5 імп.), PVII – (1 мВт, 5 с, 

2 імп.). 

В результаті вимірювань встановлено, що при дії короткочасних імпульсів 

(0.1 с) при потужності лазерного випромінювання 0.1 мВт плівка Se:Au 

залишається аморфною. Раманівський спектр містить смугу при 253 см-1 і слабкі 

особливості при 196 і 236 см-1. Відмітимо, що для тригонального селену домінуюча 

смуга в раманівському спектрі знаходиться при 237 см-1 , а для моноклінного та 

склоподібного – при 250 см-1 [1]. Для аморфної плівки Se, товщиною 50 нм, у складі 
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композитної структури «НЧ Au/плівка Se» виявлені інтенсивна смуга при 253 см-1 

і особливість у вигляді плеча при 237 см-1, а для аморфної плівки селену товщиною 

500 нм ці смуги проявляються при 250 і 234 см-1 [1]. Це означає, що як і для мікро- 

та нанорозмірних аморфних плівок селену, структурна сітка композитних плівок 

Se:Au побудована кільцевидними Se8 та спіралевидними ланцюжковими Sen 

угрупуваннями.  

Збільшення часу запису раманівського сигналу при тій же потужності (0.1Вт) 

лазерного випромінювання (2 с і 5 с) призводить до зміни раманівських спектрів 

плівок Se:Au. Спектри містять інтенсивну смугу при 251 см-1 та більш виражені 

особливості при 234 і 196-197 см-1. Крім того, у спектрах з’являється ряд 

особливостей при 141, 75 ̶ 90, 110 ̶ 130 і 156 ̶ 180 см-1. Виявлені зміни свідчать про 

те, що під дією лазерного випромінювання відбувається часткова кристалізація 

плівок Se:Au. При цьому в матриці цих плівок проходить зародження і ріст 

кристалічних включень як тригональної, так і -моноклінної модифікації.  

Ще більш кардинальні зміни виявлені в раманівських спектрах, знятих при 

потужності лазерного випромінювання 1 мВт. Навіть при використанні режимів 

PIV і PV у спектрі домінуючими є смуги при 72, 174 і 196 см-1. Крім того, в спектрах 

з’являються особливості при 86, 113 і 228 см-1. Основна ж смуга при 251 см-1 

вироджується у слабку особливість при 252 см-1. Найбільш ймовірно, що це 

пов’язано з руйнівною дією лазерного випромінювання значної потужності і 

розривом зв’язків Se-Se в кільцеподібних структурних одиницях Se8. Відмітимо, що 

смуги при 72, 86 і 113 см-1 чітко проявляються в раманівському спектрі  

-моноклінного селену [1]. Плече при 234 см-1, яке чітко проявляється в 

раманівському спектрі плівки Se:Au, знятому при потужності лазерного 

випромінювання 0.1 мВт, і в спектрах номінально чистих  плівок Se [1], в спектрах, 

знятих при потужності випромінювання 1 мВт, взагалі відсутнє. При збільшенні 

тривалості запису раманівського сигналу (режими PVI і PVII) інтенсивність смуг 

при 72, 86, 113, 141, 174, 196 і 228 см-1 зростає. Це свідчить про те, що під дією 

лазерного випромінювання (λзб.=532 нм), потужністю 1 мВт, плівки Se:Au в 

опроміненій ділянці повністю кристалізуються. При цьому, структура фази, яка 

утворюється в опроміненій ділянці плівки Se:Au, відповідає структурі як 

тригонального, так і -моноклінного селену.  

Таким чином, в результаті досліджень раманівських спектрів композитних 

плівок Se:Au при різних режимах лазерного опромінення встановлено, що їх 

структурна сітка містить в основному кільця Se8 та спіралевидні ланцюжки Sen. При 

певних режимах лазерного опромінення відбувається кристалізація плівок Se:Au, 
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причому в їх матриці проходить зародження і ріст кристалічних включень як 

тригональної, так і -моноклінної модифікації. 

 
[1] В.М. Рубіш, О.М. Грещук, М.О. Дуркот, Л.І. Макар, М.М. Поп, І.М. Юркін, 

В.О. Юхимчук, Т.І. Ясінко, Реєстрація, зберігання і обробка даних, 22, 4 (2020).  

[2] М.О. Дуркот, Л.І. Макар, М.А. Гат’ян, О.М. Грещук, М.М. Поп, В.О. Юхимчук, 

Т.М. Заяць, В.М. Рубіш, Матеріали школи-конференції молодих вчених «Сучасне 

матеріалознавство: фізика, хімія, технології (СМФХТ – 2021)», 185-187 (2021). 
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ПЕРЕНЕСЕННЯ ЕНЕРГІЇ МІЖ МОЛЕКУЛЯРНИМИ 

АГРЕГАТАМИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В ШАРУВАТИХ 

ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВКАХ 
 

П. В. Пісклова, І. Ю. Ропакова, О. Г. Вягін,  

О. В. Сорокін, С. Л. Єфімова 
 

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Харків 

e-mail: polinkapisklova@gmail.com 
 

J-агрегати – це нанорозмірні люмінесцентні кластери, утворені 

органічними молекулами. Ці агрегати отримали назву на честь свого першого 

винахідника Е. Джеллі. Завдяки високому ступеню впорядкованості мономерів у 

J-агрегатах та сильному міжмолекулярному зв’язку між ними, електронні 

збудження J-агрегатів являють собою екситони Френкеля, які делокалізовані на 

обмеженому сегменті молекулярного ланцюжка (Ncoh – екситонна когерентна 

довжина). Як наслідок, спектроскопічні властивості J-агрегатів значно 

відрізняються від властивостей мономерів. J-агрегати характеризуються вузькою 

смугою поглинання (J-смугою), зсунутою до червоної області спектра відносно 

мономерної смуг. Також для них спостерігаються майже резонансна 

люмінесценція з набагато меншим часом загасання люмінесценції, ніж у 

мономерів, через ефект екситонного надвипромінювання [1]. Крім того, J-

агрегати демонструють аномально високий коефіцієнт екстинкції та ефективний 

екситонний транспорт на значні відстані. 

Унікальні властивості J-агрегатів забезпечують їх широке застосування в 

різних областях, таких як фотоніка, сенсорика, фотоелектрична техніка, біологія 

тощо. Зокрема, сильне поглинання фотонів J-агрегатів та їхня висока екситонна 

рухливість дозволяють реалізувати вражаючу ефективність перенесення енергії 

між J-агрегатами та молекулами барвника і отримати значне накачування 

барвників, що набувають яскравої люмінесценції. 

Деякі переваги можна отримати для J-агрегатів, утворених у тонких 

полімерних плівках, на зразок шаруватих поліелектролітних плівок. Завдяки 

утворенню в таких J-агрегатах поверхневого екситонного поляритона додаткове 

накачування барвника може бути досягнуто шляхом концентрування 

електромагнітного поля в нанорозмірній області поблизу J-агрегатів [2]. Проте 

особливості такого накачування у випадку використання молекулярних агрегатів 

як енергетичної пастки не ясні. Отже, дана доповідь присвячена дослідженню 

взаємодії двох типів J-агрегатів у шаруватих полімерних плівках, один з яких є 

донором енергії, а другий – акцептором енергії. 
 

[1] G. Busse, B. Frederichs, N. Kh. Petrov, S. Techert, Phys. Chem. Chem. Phys. 6, 3309-

3314 (2004). 

[2] A.V. Sorokin, et al. Unusual Enhancement of Dye Luminescence by Exciton 

Resonance of J-aggregates // Optical Materials. 96, 109263 (2019).  
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ НОСІЇВ  

ДОВГОТЕРМІНОВОГО ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ  

НА ВИСОКОСТАБІЛЬНИХ ОПТИЧНИХ МАТЕРІАЛАХ 
 

В.В. Петров, А.А. Крючин, В.М. Рубіш, С.М. Шанойло 

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Київ 

e-mail: kryuchyn@gmail.com 

 Створення носіїв довготермінового зберігання даних представляє 

актуальну наукову проблему, яка може бути вирішена з використанням новітніх 

технологій формування нанорозмірних структур на поверхні  високостабільних 

оптичних матеріалів. Оптичні носії тривалий час були і залишаються надійним 

варіантом для архівного зберігання інформації. Головною проблемою їх 

широкого використання в інформаційних системах є обмежена можливість 

задовольнити вимоги до зберігання постійно зростаючих обсягів даних. Обсяги 

інформації, які створюються і обробляються, постійно зростають 

експоненціально, наприклад, в 2020 році щодня створювали  2,5∙1018 байт нової 

інформації [1]. Оптичні системи запису поки що не можуть забезпечити 

зберігання великих обсягів інформації. Головна проблема обмеженої ємності 

оптичних носіїв інформації полягає у неможливості зменшити за дифракційну 

межу діаметр лазерного променя, яким здійснюються запис і зчитування 

інформації. Завдання подолання оптичної дифракційної межі і збільшення 

роздільної здатності оптичних систем реєстрації, і тим самим зростання ємності 

оптичних носіїв, є ключовим завданням для інтеграції технології оптичного 

зберігання даних з тенденціями розвитку інформаційних технологій, такими як 

зберігання і обробка великих обсягів даних та хмарне зберігання даних. До цього 

часу не використані повністю можливості створення тривимірної оптичної (3D) 

технології зберігання даних [2]. В останні роки активно ведуться роботи зі 

створення оптичних носіїв інформації з використанням нанотехнологій. 

Головним напрямком створення оптичних носіїв з надщільним записом стало 
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використання плазмонних резонансів у металевих наноструктурах для реалізації 

технології ближньопольового запису [2].  

Значна частина створеної інформації підлягає довготерміновому 

зберіганню, яке передбачає забезпечення фізичного збереження файлів з 

електронними документами та забезпечення умов для зчитування інформації в 

довготривалій перспективі. Для сворення оптичних носіїв довготермінового 

зберігання даних пропонується використання високотемпературних оптичних 

матеріалів  ̶  сапфіру, алмазу, кварцу, на поверхні яких повинні бути створені 

нанорозмірні структури. Перспективним напрямом запису нанорозмірних 

структур на таких матерілах вважається обробка фемтасекундними лазерними 

імпульсами. Проведені дослідження показали, що в кристалах кварцу такими 

імпульсами може здійснюватися 5D-вимірний запис даних у вигляді 

анізотропних наноструктур фемтосекундними лазерними імпульсами. 

Анізотропні наноструктури, які використовуються для зберігання 5D-даних, 

записують зі швидкістю запису інформації ∼225 кБ/с і щільностю зберігання 

даних, яка забезпечує ємність ∼500 ТБ/диск [3]. Було показано, що формування 

мікрорельєфних структур на поверхні сапфірових підкладок, якими кодується 

інформація, може здійснюватися плазмохімічним травленням сапфіру крізь вікна 

у двошарових масках ( хром- фоторезист), виготовлених методом лазерної 

фотолітографії [2]. Перспективним методом створення мікрорельєфних структур 

на поверхні сапфірових підкладок може виявитися запис фемтосекундними 

лазерними імпульсами . Обнадійливі результати були отримані в результаті  

створення дифракційних оптичних елементів  лазерною абляцією сапфіру 

фемтосекундними імпульсів F2-лазерів, що працюють на довжині хвилі 157 нм 

[4]. 

Перспективним для створення носіїв довготермінового зберігання даних 

виявляється оптичний запис в алмазних (типу 1b, містять атоми азоту як основну 
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домішку) підкладках на  вакансіях з негативно зарядженим азотом (NV-). NV-

центр складається з атома азоту і відповідної вакансії в алмазній ґратці [5] . Для 

запису інформації може бути використаний алмаз надвисокої чистоти, який 

містить не більше 3 ppb атомів азоту. Нові можливості для зберігання даних 

можуть бути реалізовані з використанням вакансій з негативно зарядженим 

азотом (NV-) ( комплекс зі спіном 1, утворений атомом азоту заміщення, 

прилеглим до вакантної ділянки). Ці парамагнітні центри можна створити 

оптичним накачуванням з використанням конфокальної мікроскопії та зчитувати 

за допомогою методу фотолюмінесценції. Для запису (захоплення електрона) 

використовують зелений лазерний імпульс, для видалення електрона з дефекту 

(стирання) ̶ потужний червоний лазерний імпульс. Таким чином, центр NV, 

підданий впливу зеленого світла, динамічно змінює стан заряду зі швидкістю, 

яка залежить від інтенсивності освітлення. Малопотужний червоний лазерний 

імпульс може здійснювати контроль режиму запису. Запропонований і 

експериментально досліджений оптичний метод запису на алмазі є дифракційно 

обмеженим. Використовуючи технологію NV-іонізації, можна записувати 

інформацію в різних площинах кристала алмазу без перехресних перешкод, що 

дозволяє реалізувати тривимірний запис. Змінюючи тривалість лазерного 

імпульсу запису, можливо створювати різну кількість заряджених центрів NV і, 

отже, здійснювати багаторівневий запис інформації. Оптичний запис на 

дефектах в алмазі дозволяє приблизно в 100 разів збільшити щільність запису у 

порівнянні з технологією запису DVD оптичних дисків. 

Більш перспективною технологією створення носіїв високої ємності є 

використання для зберігання даних азото-заміщених вакансій в алмазі у вигляді 

надпровідних квантових бітів (кубітів), що дозволить значно збільшити 

щільність запису [6]. Створення квантових алмазних носіїв великої ємності стало 

можливим завдяки розробці технології виготовлення алмазних підкладок 

діаметром 55 мм надвисокої чистоти. Прогнозуєьься, що 2-дюймова алмазна 
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пластина теоретично забезпечує достатньо квантової пам’яті для запису 1 

мільярда дисків Blu-ray [7]. 

Таким чином, створення оптичних носіїв інформації для довготермінового 

зберігання даних з високими технічними показниками стає можливим з 

використанням високостабільних матеріалів, які обробляються з застосуванням 

нанотехнологій. Перспективним для створення пам’яті довготермінового 

зберігання даних є поєднання технологій оптичного запису і квантового 

зберігання даних на алмазних підкладках. 

[1]  J. Wise How much data is created every day in 2022 [https://earthweb.com/how-

much-data-is-created-every-day]. 

[2] V.V. Petrov, Z. Le, А.А. Kryuchyn, S.M. Shanoylo, M. Fu, Ie.V. Beliak , 

D.Yu. Manko, A.S. Lapchuk, Ye.M. Morozov  Long-term storage of digital 

information, NASc of Ukraine, Institute for Information Recording (Kyiv: 

Akademperiodyka, 2018). 

[3] Y. Lei, M. Sakakura, L. Wang, Y. Yu, H. Wang, Gholamreza Shayeganrad, and 

Peter G. Kazansky, Optica 8, 1365 (2021). 

[4]  D. Smith, S.H. Ng, M. Han, et al. Appl. Phys. B. 127, 154 (2021).  

[5]  S. Dhomkar, J. Henshaw, Jayakumar, H., Meriles, C. A. Long-term data 

storage in diamond. Science Advances. 10, e1600911 (2016). 

[7]  K. Heshami, D.G. England, P.C. Humphreys, P.J. Bustard, V.M. Acosta, 

Nunn, J., B.J. Sussman, Journal of Modern Optics. 63, 2005 (2016).  
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SELF-COMPLEMENTARY METASURFACES – NOVEL PLATFORM  

FOR SURFACE WAVES MANIPULATION 
 

O. Yermakov 
 

V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine 

e-mail: oe.yermakov@gmail.com   

 

The planar periodic subwavelength structures, called metasurfaces, remain 

highly attractive since they promise numerous potential applications in photonics, 

opto-electronics, medicine, lensing, sensing, communications, etc. To date, the vast 

majority of research works devoted to metasurfaces are aimed to control plane 

electromagnetic waves in the far-field [1-3]. On the contrary, in this work we focus on 

the theoretical and experimental study of near-field metasurface properties, namely the 

study of surface electromagnetic waves. Modern optical technologies require the 

miniaturization and planarization of the optical devices that leads to an urgent need for 

efficient control of localized light. The propagation of strongly localized waves can be 

used to transmit optical signals at a subwavelength scale, which is highly demanded 

for antennas, optical communication and information processing systems. In this 

aspect, surface electromagnetic waves on two-dimensional structures and materials 

attract a lot of attention, and can potentially become the main information carriers in 

planar data processing optical systems.  

In this work, for the first time, we investigate theoretically, numerically and 

experimentally the properties of surface waves at the self-complementary metasurfaces 

obeying Babinet’s duality principle. These metasurfaces are widely used for the 

manipulation of plane waves [4] such as narrow band pass/stop filters, flat polarizers 

and beam splitters [5-7]. However, we investigate the near-field properties of self-

complementary metasurfaces. Namely, we study the fundamental properties of surface 

waves at the self-complementary metasurface theoretically, numerically and 

experimentally [8]. We have developed a consistent analytical model based on the 

effective surface admittance tensor approach being in excellent agreement with 

numerical and experimental results.  

In addition to the fundamental investigation of self-complementary 

metasurfaces, we raise three topical issues related to the near-field control over surface 

waves and demonstrate the benefits of self-complementary metasurfaces over general 

anisotropic ones [8]. These are: 
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(1) All-frequency hyperbolicity of the self-complementary metasurface. This 

feature is in sharp contrast to the artificial resonant two-dimensional hyperbolic 

structures where the hyperbolic regime is defined by the spectral width between the 

resonances.  

(2) Extremely canalized propagation of surface waves that can be switched 

between orthogonal directions by small frequency detuning. First, we demonstrate the 

plasmon canalization with a record minimum divergence. Second, we show the routing 

of canalized surface wave.  

(3) The polarization degeneracy of the surface waves supported by a self-

complementary metasurface. The spectrum of any isotropic medium is always double-

degenerate with respect to polarization, but for surface waves the polarization 

degeneracy is not fulfilled. In this work, we explicitly demonstrate the polarization 

degeneracy of TE- and TM-polarized surface waves paving a way to a number of 

applications from planar polarizer of surface waves to polarization demultiplexer.  

The proper comparison between the mentioned properties of surface waves for 

the anisotropic two-dimensional systems and self-complementary metasurfaces is 

shown in Table 1. 

 

Table 1. Comparison of hyperbolic regime, canalization and polarization degree of freedom of 

surface waves for the anisotropic two-dimensional systems and self-complementary metasurfaces. 
 

Properties Anisotropic 2D systems Self-complementary 

metasurfaces 

Hyperbolic 

regime  

Limited bandwith All-frequency 

Plasmon 

canalization 

- Week divergence 

- Difficult to change direction 

- Extremely week divergence 

- Automatically switching 

direction 

Polarization 

degeneracy 

Absent Present in special propagation 

directions 

 

One of the most promising result demonstrated is the simultaneous ultrafocused 

energy transfer with a broadband polarization degenerate spectrum (Fig. 1). It means 

that the proposed platform makes possible the efficient signal routing holding the 

polarization of its source. The results obtained open new opportunities for the planar 

optical and photonic devices, optical data transfer and processing systems, and 

antennas applications. 

The author acknowledges the financial support within the grant topic #1-46-22 

"Interaction of quasiparticles with nanostructures surfaces of arbitrary degree of 
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roughness" with the basic funding by the Ministry of Education and Science of 

Ukraine. The author also condemns the Russian invasion of Ukraine and thanks the 

Armed Forces of Ukraine for the protection of Ukraine. 
 

 
 

Figure 1. Artistic representation of the canalized and polarization-degenerate surface 

waves at the self-complementary metasurface. The red and blue arrows demonstrate 

the instantaneous direction of magnetic and electric fields of TM and TE surface 

plasmons excited by probe and loop dipole-like sources, respectively. The conical 

shapes schematically show the field amplitude sharply decreasing with distance from 

a metasurface. The white arrows correspond to the wave propagation directions 

emulating the canalization propagation regime of the surface plasmon-polaritons. 

 
[1] A. Kildishev, A. Boltasseva, V. Shalaev, Science 339 (6125), 1232009 (2013). 

[2] N. Yu, N., F. Capasso, Nat. Mater. 13(2), 139-150 (2014). 

[3] S. B. Glybovski et al., Phys. Rep. 634, 1-72 (2016). 

[4] Y. Nakata et al., Phys. Rev. B 88(20), 205138 (2013). 

[5] J. D. Ortiz et al., IEEE Microw. Wirel. Comp. Lett. 23(6), 291 (2013). 

[6] J. D. Baena et al., IEEE T. Antenn. Propag. 65(8), 4124 (2017). 

[7] S. A. Kuznetsov et al., Appl. Phys. Lett. 118(13), 131601 (2021). 

[8] O. Yermakov et al., Phys. Rev. X 11(3), 031038 (2021). 
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TWO PERSONAL STORIES ABOUT SIMPLE IDEAS DISCOVERING 

FUNDAMENTALLY NEW HORIZONS IN OPTICS 
 

O. Yermakov 

 

V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine 

e-mail: oe.yermakov@gmail.com   

 

It is sometimes said that serious scientific discoveries today require a huge 

experience, expensive technology and equipment. This talk is aimed showing that 

exciting scientific discoveries opening new horizons could be done even in very usual 

and standard areas. The most interesting is that the basis of these discoveries lies the 

simple idea, and the technical methods are available to the Bachelor or Master student. 

Story 1. Extended theory of optical beam shifts. 

Snell’s and Fresnel’s laws rigorously describe the reflection and refraction of 

plane electromagnetic waves at planar interfaces. However, in real world we deal with 

the beams, which could be represented as a set of plane waves with different 

wavevectors. The optical beams experience the longitudinal (in-plane) and transverse 

(out-of-plane) shifts after the interaction with planar interfaces. These phenomena are 

well-known for decades as Goos-Hänchen and Imbert-Fedorov shifts and studied by 

thousands of works [1]. However, several experiments have recently shown the 

anomalous enhancement of the photonic spin Hall effect (partial case of Imbert-

Fedorov shift) for hyperbolic metamaterials at near-normal angles of incidence (≈0.1⁰) 

[2,3]. Surprisingly, the standard theory of beam shifts fails to explain this phenomenon. 

In this work, we extend the standard theory of optical beam shifts by considering the 

special case of near-normal beam incidence and show several outstanding features not 

discussed before to the best of our knowledge [4]. 

Story 2. Boosting light collection into optical fiber in 10 000 times. 

Remote collection and analysis of light is highly important for a plethora of 

applications including spectroscopy, endoscopy, biosensing, quantum 

communications, etc. Commercial optical fibers are the best platform for this purpose 

due to their ability to operate in strongly limited and closed spaces (particularly, in-

vivo) in a wide range of environments and external conditions. The payback of this 

advantage is the low coupling of the incident light into fiber under oblique incidence. 

Practically, the efficient light coupling into fiber modes is possible only for the incident 

angles less than 15 degrees. We propose to overcome this fundamental limitation by 

upgrading the fiber tips with axial-symmetric all-dielectric nanostructure. Namely, we 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 245 

demonstrate the enhancement of the light in-coupling efficiency by several orders of 

magnitude at almost grazing incidence for the fibers empowered with coaxial silicon 

nitride nanorings [5]. This research was highlighted into top-30 “the most exciting 

research in optics and photonics in 2021” according to Optics & Photonics News 

journal [6]. 

The author acknowledges the financial support within the grant topic #1-46-22 

"Interaction of quasiparticles with nanostructures surfaces of arbitrary degree of 

roughness" with the basic funding by the Ministry of Education and Science of 

Ukraine. The author also condemns the Russian invasion of Ukraine and thanks the 

Armed Forces of Ukraine for the protection of Ukraine. 
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[2] O. Takayama et al., Opt. Lett. 43(19), 4602-4605 (2018). 

[3] M. Kim et al., ACS Photonics 6(10), 2530-2536 (2019).  

[4] M. Mazanov et al., On anomalous optical beam shifts at near-normal incidence, 

arXiv:2107.09738 (2021). 

[5] O. Yermakov et al., ACS Photonics, 7(10), 2834-2841 (2020). 

[6] O. Yermakov et al., Optics & Photonics News, December (2021). 
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MECHANISMS OF ADDITIONAL LUMINOSITY FOR A DENSE MEDIUM. 
 

E. Reznikov 
 

Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro 

e-mail: reznikovev1988@gmail.com 

 

Observation of heavy-ion collisions exposed the insufficiency of the known 

mechanisms for the generation of the background - electron-positron pairs, and 

gamma-rays. The luminosity of the plasma, measured in experiments, exceeds the 

theoretically calculated one [1].  

In a dense media violation of the Furry theorem occurs. Therefore, in the nuclear 

plasma, new types of phenomena have to have arisen. One of the prominent ones is the 

emergence of the induced charge and the generation of the corresponding classical 

potential [2,3]. As well the generation of three-photon vertexes has to be expected, 

which results in plasmon splitting into two real photons, and inelastic scattering of 

photons on the plasma. Also, the polarization tensor in dense media has corrections to 

its form, which results, in particular, that the process of the splitting of the single 

plasmon on electron-positron pair becomes permitted.  

The aforementioned processes completely change the specter of the emitted 

particles. These are some of the distinguishable signals of plasma formation. Moreover, 

the splitting of the plasmons, produced by the initial and induced charge, is one of the 

new mechanisms of the additional plasma luminosity. 

In case of the stationary and homogeneous field the vertex tensor components 

are: 
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After integration we obtain  
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π

e
  (3) 

where   22 meHμΘ   is the Heaviside step function.  

The structure of the tensor element is similar to that in [4, 5]. But in the presence 

of a magnetic field the magnitude of the tensor components changes. The function’s 
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argument is different from the case of a "pure" medium: the square of the mass is 

replaced by the sum of the magnetic field strength and the mass squared. In the case 

under consideration not only the threshold of the function is shifted, but also its value 

in the allowed regions changes. Thus, at zero temperature and in the presence of strong 

magnetic field, the induced charge generation is partially or completely suppressed, 

dependently on the field strength and medium parameters 

In a general case of nonzero temperature tensor temporal component can be 

calculated in the form of the sum 
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where λ is the function of the mass, magnetic field, chemical potential, and β, 
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in case 0  the Heaviside function equals zero. Then the analytical term tends to the 

expression    
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In the case of high temperature asymptotic, β approaches to zero, hyperbolic 

sinuses can be replaced by their arguments and cosines tend to one. Then integration 

of non-analytic part of (4) can be fully performed and yields 
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Combining this result and the analytical part of (7), we obtain the exact expression 

for the temporal element. 
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In the case of T>>μ this is simplified to 
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In high temperature approximation, λ tends to  
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Therefore, the contribution of the sum of squared masses is strongly diminished, and 

the allowed region for the tensor component is any non-zero μ. Thus, we have a linear 

dependence on the temperature with the addition of a small imaginary correction. The 

influence of high temperature ensures the generation of the induced charge even for 

small values of the chemical potential. 

Aforementioned results obtained in paper [2]. We used them here to obtain the 

density of the induced charge. In the low temperature approximation, we get 
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and in high temperature approximation, we obtain 
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We plotted the dependence of induced charge density on temperature for several 

values of chemical potential and magnetic field. 

In the case when the sum of the squared fermion mass and the magnetic field 

strength is lower than the square of the chemical potential, the approximation of the 

low temperature gives a substantial density for the induced charge in the field of 

applicability. But its contribution decreases rapidly at a temperature increase. In the 

opposite case, the low temperature approximation gives zero for the induced charge 

density and the high temperature approximation has a threshold. At some temperature, 

dependent on chemical potential and magnetic field, induced charge density occurs 

sharply. Thus, by changing the magnetic field, we can control at what temperature the 

induced charge generation begins. 
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Fig. 1. The temperature dependence of the induced charge density. 

The solid line presents the plot for high temperature approximation; 

the dashed line shows the plot for low temperature approximation. 

 

Generation of induced charge is the root cause of the three mechanisms of the 

additional luminosity of dense plasma: 

The first mechanism is simple induction – on the short time of nuclei collision 

(10-14-10-15 sec) induced charge of some density is generated, which, in turn, produces 

electromagnetic waves as any charge density change do. 

The second mechanism is the process of the splitting of the single plasmon on 

electron-positron pair. This effect becomes permitted because polarization tensor 
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changes and thus massless virtual photons of an electrostatic field transform into 

plasmons with some effective mass. 

The third mechanism is the process of the plasmon splitting into two real 

photons. This process is permitted because the violation of the Furry theorem made the 

occurrence of three-photon vertexes possible. 

These are also the distinguishable signals of plasma formation. 

 
[1]  A. Adareet al., Phys. Rev.Lett. 109, 122302 (2012).  

[2]  E. Reznikov, V.V. Skalozub, Induced Charge in Dense Magnetized Fermionic 

Medium at Finite Temperature Nonlinear Phenomena in Complex Systems, 22, 305 

(2019). 

[3]  E. Reznikov, V.V. Skalozub, Journal of Physics and Electronics, 27, 9 (2019). 

[4]  V.V. Skalozub, A.Yu. Tishchenko, Zh. Eksp. Teor. Fiz. 104, 3921 (1993). 

[5]  V.V. Skalozub, A.Yu. Tishchenko, Journal of Experimental and Theoretical Physics 
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RELATIVE ROLE OF LONG-LIVED EXCITED NITROGEN AND 

OXYGEN MOLECULES IN KINETIC PROCESSES IN BARRIER 

DISCHARGE PLASMA IN AMBIENT AIR  

OF DIFFERENT HUMIDITY 
 

A.G. Kalyuzhnaya1, V.V. Tsiolko1, V.Yu. Bazhenov1, V.V. Naumov2 

 

1Institute of Physics NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 
2Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

e-mail: tsiolko@iop.kiev.ua 
 

The results of calculating the effect of excited molecules N2(A
3Σu

+), N2(B
3Пg), O2(a

1Δg), 

O2(b
1Σg

+) on the concentration of products of plasma-chemical reactions in a volume 

barrier discharge in ambient air of different humidity at atmospheric pressure are 

presented. It has been found that excited N2 molecules have a more pronounced effect 

on the kinetic processes in the discharge than O2 molecules. It is also shown that the 

degree of influence of the considered excited molecules on the plasma component 

composition depends significantly on the residence time of the gas mixture in the 

discharge gap. 

 

1. Introduction 
 

In recent decades intensive researches on barrier discharges of various types and 

designs are associated with promising prospects for their practical commercial 

applications in modifying the surface properties of materials, creating thin films, 

cleaning exhaust gases, in biomedicine, etc. When processing surfaces and creating a 

variety of coatings, either He, Ar, N2, O2, and mixtures thereof, or mixtures of these 

carrier gases with appropriate precursors (NH3, hexamethyldisiloxane, C2H2, etc.) are 

used. At present, all devices based on barrier discharges are open, so almost the entire 

carrier gas is irretrievably lost, which is unacceptable from an economic point of view 

(especially if expensive He is used). However, as shown in [1], ambient air can be a 

cheap and effective alternative to the above carrier gases in many cases. At the same 

time, ambient air is a “natural” carrier gas in exhaust gas cleaning, biological 

decontamination, superficial wound and burn treatment, photovoltaic panel surface 

cleaning, etc.  

Typically, model of plasma-chemical reactions in a barrier discharge takes into 

account the kinetics of the initial components of the discharge, nitrogen and oxygen, 

in their main energy states. At the same time, an analysis of the cross sections for 

inelastic collisions of these components with electrons indicates the active formation 

of nitrogen and oxygen molecules in the discharge in excited states N2(A
3Σu

+), 

N2(B
3Пg) и O2(a

1Δg), O2(b
1Σg

+), respectively. In this paper, we calculated the kinetics 

of these excited states in the plasma of a barrier discharge in atmospheric pressure 

ambient air with different humidity. The effect of kinetic processes involving the 

considered excited molecules on the time dependences of the concentrations of 
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derivative products - ozone, hydroxyls, and nitrogen-containing components - was also 

studied. 
 

2. Calculation model 
 

In this work, the effect of excited nitrogen and oxygen molecules on the 

component composition of the plasma of a filamentary barrier discharge was calculated 

using a numerical model in which the power introduced in the discharge is immediately 

averaged over the discharge volume [2]. This approach correctly describes processes 

that are linear in electron concentration, as well as nonlinear processes with 

characteristic reaction times longer than the diffusion time (t > 10-3 s). 

The calculation of the component composition of the gas mixture inside the 

discharge gap was carried out with the following parameters: relative humidity of the 

air supplied to the discharge gap, RH = 20, 80% at a temperature of 393 K; electric 

field in the discharge plasma E = 20 kV/cm; specific power in the discharge 1.5 W/cm-

3, temperature of the gaseous medium in the discharge Tg = 425 K; the pressure of the 

gaseous medium is 1 atm. It was also assumed that the gas mixture is permanently 

inside the discharge gap during the discharge glow time. 

Calculations were performed taking into account the elementary processes listed 

in [2]. To analyze the effect of excited states of molecular nitrogen and oxygen on the 

plasma kinetics in the barrier discharge, the reactions [3, 4] were added to the kinetic 

model. In the calculations, the processes on the barrier discharge electrodes were not 

taken into account. 
 

3. Results 
 

Fig. 1 shows that the concentrations of the components N2(A
3Σu

+), N2(B
3Пg) very 

quickly reach the stationary values. This character of the time dependences is explained 

by the specific nature of the ongoing 

kinetic processes. Excited states 

N2(A
3Σu

+), N2(B
3Пg) are formed as a 

result of electron collisions with 

molecular nitrogen. The main 

channel deactivation N2(A
3Σu

+) are 

processes involving O2, while the 

deactivation due to collision with N2  

does not play a significant role. In 

turn, N2(B
3Пg) molecules are 

deactivated mainly in collisions with 

molecular nitrogen and oxygen. 

These rates significantly exceed the 

deactivation rates of the state 

N2(A
3Σu

+). This provides a 

significant gap between the 

 

Fig. 1. Concentration dependences of excited 

molecules N2 (A
3Σu

+), N2 (B
3Пg) and 

O2(a
1Δg), O2(b

1Σg
+)  on residence time τ. RH 

= 20%. 
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stationary values of the concentrations of excited states of nitrogen N2(A
3Σu

+) and 

N2(A
3Σu

+).  

The temporal dynamics of the concentrations of excited oxygen molecules 

O2(a
1Δg), O2(b

1Σg
+) are more complex. The main channels of O2(a

1Δg) deactivation are 

collisions with NO and O3 molecules and O2(b
1Σg

+) – with ozone. So, the time 

dependences of the concentrations of molecules O2(a
1Δg), O2(b

1Σg
+) are determined by 

a behavior of O3 and NO components. 

Calculations also show that air humidity does not significantly affect both the 

nature of time dependences and stationary values of concentrations N2(A
3Σu

+), 

N2(B
3Пg), O2(a

1Δg), O2(b
1Σg

+) due to the absence or very low rates of deactivation 

reactions involving water or hydrogen-containing components. 

Let us now consider the effect of these excited nitrogen and oxygen molecules on 

the concentration of other plasma 

species. As one can see in Fig. 2a, 

taking into account excited nitrogen 

molecules leads to an almost twofold 

increase in the peak values of [O]. 

Introduction to the calculation model 

of excited molecules N2(A
3Σu

+) also 

leads to an increase in the maximum 

values of [H] by approximately one 

and a half times. One can state that the 

main “primary” effect from the 

introduction of excited states of 

molecular nitrogen into the kinetic 

model is a significant increase in the 

concentration of atomic oxygen, which 

should lead to a change in the 

concentrations of oxygen-containing 

products of plasma-chemical reactions, 

primarily ozone and nitrogen oxides. 

Since the main channels of H 

destruction are interactions with O3 

and O2 with the formation of OH and 

HO2, respectively, it is possible that an 

increase in [H] can in principle affect 

the concentrations of the latter 

components. 

As for the excited states of 

molecular oxygen, the result of their collisions with the components of the mixture is 

predominantly their deactivation, which is not accompanied by a qualitative change in 

the reactants. An increase in air RH from 20 to 80% has practically no effect on the 

 

 
Fig. 2. Concentration dependences of 

atomic oxygen O and hydrogen H on time τ. 

Air RH 20%. 
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concentration of atomic oxygen due to the low rates of H2O dissociation by excited 

nitrogen and oxygen molecules, but leads to an increase in the maximum values of the 

H concentration by about a factor of three.  

As can be seen from the figure 3a, the introduction of excited molecular nitrogen 

into the kinetic model leads to an increase in the ozone concentration. This effect is 

due to a significant increase in the 

density of atomic oxygen, which is 

the main factor in the formation of 

ozone in a barrier discharge. In the 

case of adding to the kinetic model of 

processes involving excited oxygen 

O2(a
1Δg), O2(b

1Σg
+), on the contrary, 

there is a decrease in the ozone 

concentration in the discharge 

volume. Deactivation reactions 

involving excited oxygen molecules 

do not lead to the dissociation of the 

O2 molecule and, therefore, do not 

contribute to the efficient formation 

of ozone. In addition, the processes 

of direct reactions of ozone 

"breakdown" in collisions with 

excited oxygen molecules also make 

their contribution. An increase in air 

RH from 20 to 80% does not change 

the qualitative nature of the 

dependences under study and 

practically does not affect the [O3] 

value. 

In contrast to the [O3] case, 

taking into account reactions 

involving both excited N2 and O2 

molecules leads to a decrease in the 

concentrations of HO2 and H2O2 

(Fig. 3a), and in the case of excited N2 this effect is stronger (dependencies behavior 

[HO2] and [H2O2] on τ generally coincides, since the main mechanism for the formation 

of H2O2 is collisions between HO2 hydroxyls with the participation of the third body 

M. Also, we note that an increase in relative air humidity from 20% to 80% leads to an 

increase in the absolute values of the concentrations of these components, but does not 

significantly affect the nature of the time dependences.  

Let us briefly dwell on the effect of excited nitrogen and oxygen molecules on 

behavior of the [HNO2] and [HNO3]. Nitrous (HNO2) and nitric (HNO3) acids are 

 

 
Fig. 3. Ozone O3 (air RH 20%) and H2O2 (air 

RH 20% and 80%) concentrations 

dependence on time τ . 
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formed by the interaction of nitrogen oxides with OH radicals with the participation of 

a third body. In the case of nitrous acid, this oxide is NO, and in the case of nitric acid, 

NO2. The death of these acids also occurs mainly in collisions with OH hydroxyl. The 

difference between these processes is in the fact that the rate of formation of HNO2 

acid is relatively small compared to the rate of its decomposition, while the opposite 

ratio is typical for nitric acid. This difference leads to a number of consequences: a) the 

concentration of HNO2 in the discharge is about 1014 cm-3, while the concentration of 

HNO3 at τ = 5 s reaches 1016 cm-3 and is far from reaching the stationary state; b) with 

an increase in air humidity, the concentration of HNO2 practically does not change, 

while the concentration of HNO3 in the volume of the discharge increases by more than 

2 times.  

4. Conclusions 
 

It was shown that the concentrations of excited molecular oxygen reach 

significant values compared to the concentrations of excited nitrogen molecules. So, 

stationary densities N2(A
3Σu

+), N2(B
3Пg) are ≈ 31010 cm-3 and ≈ 1108 cm-3, 

respectively, whereas densities of O2(a
1Δg), O2(b

1Σg
+) can reach maximum values ≈ 

81013 cm-3 and ≈ 61011 cm-3. At the same time, excited N2 molecules generally have 

a more pronounced effect on the concentrations of plasma chemical reaction products 

in the volume of the barrier discharge due to their participation in the dissociation of 

molecular oxygen, water, and a number of oxides. Excited O2 molecules are mainly 

deactivated in collisions with mixture components without causing their chemical 

transformation; therefore, the effect of these molecules on the barrier discharge kinetics 

is less pronounced. 

It should be noted that the degree of influence of excited N2 and O2 molecules 

on the concentrations of the discharge plasma components depends significantly on the 

time τ. First of all (for τ greater than ≈ 10-4 s), taking into account the excited states of 

N2 and O2 results in an almost twofold increase in the density of atomic oxygen. This, 

in turn, further affects the behavior of the densities of more complex components. 

Particularly, at time τ > 10-1 s, this results in an increase of O3 density. The 

concentrations of more complex compounds (HO2, H2O2, NO, HNO, HNO2, HNO4) 

are significantly affected by taking into account excited N2 and O2 molecules only at 

times τ > 1 s. 
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ЕЛЕКТРИЧНИЙ ФОРМ-ФАКТОР І ЗАРЯДОВИЙ  

РАДІУС ПРОТОНА 
 

В.І. Жаба 
 

Інститут теоретичної фізики ім. ММ. Боголюбова НАН України, Київ 

e-mail: viktorzh@meta.ua 

 

Вимірювання радіуса протона в експериментах електрон-протонного 

розсіяння в 1960 ̶ 2010 рр. встановили результат GEp=0.8751(61) fm (дані 

CODATA-2014 [1]). Однак у 2010 році перші експериментальні вимірювання 

зарядового радіуса протона за допомогою Лембівського зсуву в мюонному водні 

дали менший результат 0.84184(67) fm [2]. Різниця між експериментами 

становила близько 4%. Подальші експерименти Лембівського зсуву в атомі 

водню дали значення радіуса протона 0.833(10) fm [3]. 

Експерименти PRad для пружного електрон-протонного розсіяння в 2019 

році дали результат GEp=0.831(7) fm [4]. У даних CODATA-2018 [5] зафіксовано 

значення GEp=0.8414(19) fm.  

В теоретичному описі електрон-протонного і електрон-дейтронного розсіянь 

[6] введено поняття ізоскалярного електричного EN Ep EnG G G   і магнітного 

MN Mp MnG G G   нуклонних формфакторів,  де GEp і GEn – протонний і нейтронний 

ізоскалярний електричний формфактори; GMp і GMn – протонний і нейтронний 

ізоскалярний магнітний формфактори. Тобто для опису електромагнітної 

структури нуклонів необхідно знати форму і поведінку двох пар формфакторів (GEp, 

GEn) і (GMp, GMn). Згідно огляду [7] електричні формфактори нуклонів 

представляються за допомогою теоретичних моделей або апроксимацій 

експериментальних даних. В [8] наведено п’ять моделей електромагнітних 

нуклонних формфакторів: 1) оригінальне дипольне наближення; 2) модифіковане 

дипольне наближення; 3) модель релятивістського гармонічного осцилятора на 

основі кваркової моделі з релятивістським осциляторним потенціалом; 4) 9- 

резонансна U&A нуклонна модель з 12 вільними параметрами. 

Експериментальні відомості про дослідження електричного формфактора 

протона приведено в Таблиці 1. Вказано колаборації, які проводили 

експериментальні вимірювання, а також процес визначення електричного 

формфактора протона (зокрема електрон-протонне розсіяння), кількість 

отриманих даних Ndata  та інтервал переданих імпульсів Q2, в якому знаходилися 
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значення. Зауважимо, ці експерименти проводилися при малих переданих 

імпульсах. 

Таблиця 1.  

Експериментальні дані про електричний формфактор протона 
 

Рік Лабораторія Процес Ndata θe, deg. Q2, (GeV/c)2 Література 

2017 MAMI ep 22 15.21 0.00133-0.01548 [9, 10] 

2019 A1 (MAMI) ep 25 15.25 0.00134-0.01704 [11, 12] 

2019 PRad ep 71 0.7-7.0 0.000215-0.05819 [4, 13, 14] 
 

Апроксимація експериментальних даних електричного форм-фактора 

протона здійснена з використанням наступних форм: 

1) диполь (надалі позначення як Dipole) [15]: 
2

2

1

1dipole

Q
G

a



 
  
 

; 

2) диполь (Dipole2) [16]: 

0
2 2 2

1(1 )
dipole

a
G

a Q



; 

3) подвійний диполь (Double dipole) [15]: 
2 2

2 2

 0 0

1 2

1 (1 ) 1double dipole

Q Q
G a a

a a

 

   
       

   
; 

4) квадратична форма (Quadratic fit) [16]:  
2

2

.

0

i

quadr i

i

G a Q


 ; 

5) простий поліном (Simple polynomial) [15]: 

2

.

1

1
n

i

poly i

i

G a Q


  ; 

6) сума диполя і простого полінома (Polyn.+std. dipole) [15]: 

2

.

1

n
i

poly dipole D i

i

G G a Q



  ; 

7) добуток диполя і простого полінома (Polyn.×std. dipole) [15]: 

2

.

1

1
n

i

poly dipole D i

i

G G a Q



 
  

 
 ; 

8) обернений поліноміальний підхід (Inv. polyn.) [15]: 

. .
2

1

1

1
inv poly n

i

i

i

G

a Q





; 

9) параметрична раціональна функція (Rational (1,1)) [4]: 
2

1
(1,1) 2

2

1

1
Rat

a Q
G

a Q





; 
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10) двополюсна формула (Two-poles formula) [17, 18]: 

1 1

2 2

2 3

1

1 1
Ep

a a
G

a Q a Q


 

 
; 

11) неперервний дріб (continued fraction) [19]: 

2

1

2

2

1

1

1
1 ...

CFG
b Q

b Q








; 

12) параметризація Фрідріха-Вальчера (Friedrich-Walcher) – феноменологічний 

підхід для параметризації формфакторів у виді суми подвійного диполя і двох 

гаусіанів [20]: 
2

N s b bG G a Q G  , 

де 10 20

2 2 2 2

11 21(1 ) (1 )
s

a a
G

Q a Q a
 

 
; 

2 2

1 1
exp exp

2 2

b b
b

b b

Q Q Q Q
G

 

          
         

         

. 

Тут використано позначення для стандартного диполя: 

2
2

2
1

0.71( / )
D

Q
G

GeV c



 
  
 

. 

Для перевірки якості апроксимації електричного формфактора протона 

можна провести розрахунок зарядового радіуса протона [21]: 

2

2

2

0

( )
6

Ep

Ep

Q

dG Q
r

dQ


  . 

Із доволі великого числа різноманітних апроксимацій електричного 

формфактора протона слід вибрати такі, що мають не тільки простий і зручний 

запис, але в першу чергу ті, що забезпечують одержання на основі них фізичних 

характеристик (наприклад, зарядового радіуса протона), близьких до 

експериментальних значень. Контроль точності апроксимації базується на 

розрахунку величини χ2, яка враховує особливості вибраних форм апроксимації. 

Якщо у нас (exp)

if  – експериментальні значення з статистичними похибками (exp)

if

, а (approx)

if  – значення апроксимаційної функції, то для оцінки точності 

апроксимації можна використати зменшену величину χ2: 

 

 

2
(exp) (approx)

2

2
(exp)

1

1 dataN
i i

red

idata i

f f

N p f








 , 

де Ndata – загальна кількість експериментальних значень для експериментів [4, 9 ̶ 

14];  p – кількість параметрів апроксимаційної функції. Чим менше значення 2

red , 

тим кращою буде апроксимаційна функція. Враховуючи мінімальні значення  2

red

, найкращими апроксимаційними залежностями експериментальних даних GEp є 
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параметрична раціональна функція, квадратична форма і диполь (Dipole). 

Зарядовий радіус протона, розрахований для цих апроксимацій, становить: 

rEp=0.849598 fm, 0.845416 fm і 0.827564 fm відповідно. Найближчим із них до rEp 

(CODATA-2018 [5])=0.8414(19) fm буде значення, отримане на основі 

квадратичної форми. Значення радіуса протона rEp для всіх інших апроксимацій 

приведено в Таблиці 2, де величина R2 – коефіцієнт кореляції. 
 

Таблиця 2. 

 Результати апроксимації 
 

Апроксимаційна форма 2

red  R2 rEp, fm 

Dipole 2.31832 0.975726 0.827564 

Dipole2 2.37876 0.97571 0.823858 

Double dipole 2.33926 0.97681 0.865235 

Quadratic fit 2.27156 0.976371 0.845416 

Simple polynomial, n=10 2.52018 0.977594 0.746521 

Poly.+std. dipole, n=10 2.52018 0.977594 0.746505 

Poly.×std. dipole, n=10 2.47972 0.977515 0.732513 

Inv. poly. 2.48129 0.977509 0.716321 

Rational(1,1) 2.26488 0.976555 0.849598 

Two-poles formula 2.32676 0.976741 0.862286 

Continued fraction, n=5 2.31877 0.976252 0.829556 

Friedrich-Walcher 3.27554 0.972453 0.788048 
 

На Рис. 1 приведено порівняння поведінки трьох найкращих отриманих 

апроксимаційних залежностей електричного формфактора протона і відповідні 

значення експериментальних даних колаборацій A1 (MAMI) і PRad з робіт [4, 9 ̶ 

14]. Для наочної ілюстрації звично приводять величину електричного 

формфактора протона, розділену на стандартний диполь. 
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Рис. 1. Електричний форм-фактор протона, розділений на стандартний диполь 

Отже, використовуючи апроксимаційні залежності для формфактора GEp, 

отримано відповідний параметр – радіус протона rp. У загальному 

апроксимаційні залежності досить добре описують наявні експериментальні дані 

в інтервалі ∆Q2=0.000215-0.05819 (GeV/c)2 [4, 9  ̶ 14]. 

Отримані параметри апроксимаційних залежностей для ізоскалярного 

електричного формфактора протона GEp та інші наявні в літературі форми 

формфакторів нуклонів GEn, GMp і GMn можна застосувати для розрахунку 

зарядового формфактора дейтрона GC(p) [6], структурних функцій A(p), B(p) [6], 

компонент тензорної і векторної дейтронних поляризацій tij(p) [6], тензорної 

аналізуючої здатності Ауу [22] та інших поляризаційних спостережуваних в 

процесах за участю дейтрона. Для цього слід використати хвильову функцію 

дейтрона в координатному представленні (наприклад, для потенціалів Reid93 і 

CD-Bonn). 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКСИПЛЕКСНИХ ГАЗОРОЗРЯДНИХ ЛАМП  
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Ексиплексні газорозрядні лампи на сумішах парів дийодиду кадмію і 

цинку з інертними та молекулярними газами є унікальними. Вони мають високу 

питому потужність  випромінювання у спектральних смугах і лініях у видимому 

й ультрафіолетовому спектральних діапазонах, високий ККД, володіють 

можливістю зміни довжини хвилі випромінювання,  чутливі до зовнішніх 

чинників, зокрема зміни приведеної напруженості електричного поля, частоти 

слідування імпульсів збудження і  їх тривалості, можуть працювати при 

синусоїдальній формі напруги живлення. Будова ексиплексних ламп приведена 

в наших працях [1, 2]. 

На рис. 1 a,б,в представлені оглядові спектри випромінювання ексиплекної 

газорозрядної лампи на суміші парів дийодиду кадмію з гелієм, суміші парів 

дийодиду кадмію, гелію з малою добавкою азоту та ксенону при частоті 

слідування імпульсів накачки 20 кГц, амплітудою напруги на електродах і 

амплітуді струму через газорозрядний проміжок 10 кВ і 300 А , 10 кВ і 310 А та 

10 кВ і 304 А  для суміші парів дийодиду кадмію з гелієм і суміші парів дийодиду 

кадмію, гелію з малою добавкою азоту і ксенону відповідно.  

 

 
 

Рис.1. Оглядові спек-

три випромінювання 

ексилампи на сумі-

шах СdI2: Не = 0, 024: 

250 кПа (а), СdI2: N2: 

Не = 0, 024: 9, 7: 250 

кПа (б), СdI2 : Xe: Не = 

0.024: 4.05: 250 кПа 

(в). Частота слідуван-

ня імпульсів накачки  

f = 20 кГц, амплітуда 

напруги і струму 10 

кВ, 300А, 310, 304 

відповідно [1 ̶ 3].    

 

Характерною для сумішей є наявність системи спектральних смуг 

електронно-коливального переходу ексиплексних молекул монойодиду кадмію 
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(CdІ*) з максимумом випромінювання на довжині хвилі λ= 650 нм, υ '= 0-2 → υ''= 

61,62, круте зростання інтенсивності цих спектральних смуг з боку 

довгохвильової ділянки і повільний спад у короткохвильовій області. Канти 

спектральних смуг перекривають діапазон довжин хвиль 470  ̶ 700 нм. Крім цих 

спектральних смуг спостерігається також випромінювання на лініях   λ= 479.991 

нм та λ= 508.582 нм атомів Cd, переходи 5p3P0-6s3S (J=1-1) та 5p3P0-6s3S (J=2-1). 

Зі зміною частоти слідування імпульсів накачки від 18 кГц до 20 кГц 

інтенсивність випромінювання в спектральних смугах і лініях зростає на 10%. 

Інтенсивність випромінювання молекул CdI* в максимумі випромінювання на 

довжині хвилі λ = 650 нм перевищує інтенсивність випромінювання атомів 

кадмію на довжинах хвиль λ = 479.991 нм і λ = 508.582 нм в 3.4 і 1.8 разів 

відповідно. В суміші парів дийодиду кадмію з азотом та гелієм лінії атомів 

кадмію λ = 479.991 нм і λ = 508.582 нм спостерігалися тільки при підвищенні 

вдвічі чутливості експериментальної апаратури. В суміші парів дийодиду 

кадмію, гелію та малою добавкою ксенону (1 в),  крім  спектральної смуги 

молекул молекул CdI* та  лінії атомів кадмію, спостерігаються лінії атомів Xe 

λ=823 нм, λ=458 нм і λ=450 нм . 

На рис. 2а представлена залежність середньої потужності випромінювання 

від парціального тиску гелію. При підвищенні парціального тиску гелію від 120 

кПпа до 260 кПа спостерігається зміна середньої потужності випромінювання: 

збільшення в діапазоні 120 ̶ 250 кПа, досягнення максимального значення при 

250 кПа і зменшення її величини при подальшому збільшенні тиску гелію. 

Парціальний тиск парів дийодиду кадмію складав  24 Па. При підвищенні 

парціального тиску дийодиду кадмію до 1000 Па спостерігається зміна середньої 

потужності випромінювання: збільшення значень в діапазоні 1 ̶ 100 Па, 

досягнення максимального значення 55 Вт при величинах парціального тиску 

парів дийодиду кадмію 100 ̶ 110 Па (рис.2 б) і зменшення його значення при 

подальшому збільшенні парціального тиску парів дийодиду кадмію. Залежність 

середньої потужності випромінювання від парціального тиску дийодиду кадмію 

досліджувалася при застосуванні підігріву джерела випромінювання зовнішнім 

електронагрівачем після досягнення парціального тиску парів дийодиду кадмію 

24 Па. Результати  залежності потужності випромінювання ексиплексних 

молекул монойодиду кадмію від парціальних тисків молекулярного азоту і 

ксенону представлені на рис. 3 а, б. Найбільш інтенсивне випромінювання 

молекул відбувається при парціальному тиску азоту 11 кПа і ксенону 4 кПа. 

Виникнення емісії спектральних смуг з максимумом на довжині хвилі 

 = 650 нм електронно-коливального переходу В2+
1/2  Х2+

1/2 молекули CdI* в 

газорозрядній плазмі на сумішах парів дийодиду кадмію з гелієм відбувається 

внаслідок процесів, що призводять до утворення та руйнування 
2/1

2B - стану 

монойодиду кадмію, основними з яких є [4]: 

 

 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 263 

 
де М  ̶  концентрації молекул CdI2,  He, Xe, N2 ; E – різниця енергії в реакції. 

 

 
 

Рис. 2. Залежність середньої потужності випромінювання ексилампи від 

парціального тиску: гелію (а), дийодиду кадмію при парціальному тиску гелію 

250 кПа (б). Амплітуда напруги і струму U = 10 кВ та I = 300 А, відповідно. 

Частота слідування імпульсів накачки f = 20 кГц [1 ̶ 3].  

 
Рис. 3. Залежність потужності випромінювання ексиплекних молекул 

монойодиду кадмію від парціального тиску: молекулярного азоту в суміші парів 

дийодиду кадмію з гелієм і азотом (а), ксенону в суміші парів дийодиду кадмію 

з гелієм і ксеноном (б). Парціальний тиск парів дийодиду кадмію 24 Па, гелію 

250 кПа.  
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Реакції (1) і (2) є основними джерелами утворення ексиплексних молекул 

CdI*. Електронно-коливальні переходи 


21

2

/
B

  
 2/1

2X  молекул CdI* призводять 

до емісії спектральних смуг з максимальною інтенсивністю на довжині хвилі 

λмакс. = 650 нм (реакція 3). У реакції гасіння (4) відбувається електронно-

коливальний перехід молекули монойодиду  кадмію в основний стан без 

випромінювання.  

Емісія спектральних ліній кадмію і ксенону відбувається за рахунок 

реакцій [5]:   

CdI2 + e  Cd(5p3P0) + I + I-               (5) 

Cd(5p3P0)  Cd(6s3S 0
, J=1-1)  + h    (6) 

λ =479.991 нм 

Cd(5p3P0)  Cd(6s3S 0
, J=2-1)  + h    (7) 

λ = 508.582 нм 

Xe + e→ Xe*+ e                                    (8) 

Xe*→ Xe+ h      

=458 нм, 823 нм . 

Питомий внесок потужності розряду в збудження B2Σ


21 / -стану 

ексиплексних молекул CdI* був на рівні 0.05% для приведеної напруженості 

електричного поля 55.9 Тд,  при якому проводилися дослідження [2], що не могло 

забезпечити значення ККД = 4.3%, яке досягалося в експерименті. У зв'язку з 

цим необхідно передбачити додаткові процеси заселення B2Σ


21 / -стану 

ексиплексних молекул CdI*: 

 

CdI2+e CdI2 (D)  CdI l(С 2Π1/2, D
2Π3/2) + Cl +e ,                                (9) 

CdI (С 2Π1/2, D
2Π3/2) + CdI2 ( He) → CdIl(

 2/1

2B ) + CdI2 ( He)  + E 1,2.     (10) 

  

 Процес (9)  ̶  це процес збудження молекул CdI2 електронами у стан D. Цей 

стан молекули дийодиду кадмію є сумою всіх станів, які розташовані між 

енергією порога (5 еВ) та енергією іонізації 11 еВ) [2]. З D-стану емісія молекули 

CdI2 не спостерігається, оскільки даний стан швидко переддисоціює з 

утворенням молекули монойодиду кадмію в (С, D) станах. Емісія з С і D-станів 

молекули монойодиду кадмію в наших умовах експерименту не спостерігається 

через високу ефективність процесу гасіння (10). Населеність цього стану 

передається на 


21

2

/
B - стан молекул CdI або в інші не оптичні канали.  

Різке збільшення інтенсивності з боку ділянки у спектрі з великими 

довжинами хвиль і повільне її зменшення в області коротких довжин хвиль (рис. 

1) пояснюється ходом потенціальних кривих (збуджений B2Σ+
1/2-стан зміщений 

в бік великих між’ядерних відстаней відносно X2Σ+
1/2-стану) та процесами 

релаксації заселеності верхніх коливальних рівнів збудженого електронного 
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стану, які відбуваються швидше, ніж електронно-коливальний перехід на 

основний X2Σ+
1/2 -стан. 

Вищі значення потужності випромінювання ексиплексних молекул 

монойодиду кадмію у двохкомпонетних сумішах (парів дийодиду кадмію з 

гелієм, рис.2 а, б)   порівняно з  трьохкомпонтними сумішами (рис.3 а, б) 

пояснюється більшим значенням потужності розряду, яка вкладається у 

збудження їх B2Σ+
1/2 -стан [1 ̶ 3].  

Наявність оптимального значення парціального тиску для гелію, азоту та 

ксенону (рис.2а, 3а,б), при якому спостерігається максимальна величина  

потужності випромінювання, визначається динамікою процесів нагрівання 

робочої суміші та залежністю константи швидкості збудження B2Σ+
1/2 -стану 

молекул монойодиду від приведеної напруженості електричного поля (Е /N) і 

процесом гасіння (4) [2, 3]. При збільшенні загального тиску в суміші 

зменшується Е/N. Це призводить до підвищення питомих втрат потужності 

розряду на пружне розсіяння електронів на атомах та молекулах, що призводить 

до нагрівання суміші і, відповідно, до підвищення парціального тиску парів 

дийодиду кадмію та потужності випромінювання молекул CdI*. Зменшення 

приведеної напруженності електричного поля  призводить у свою чергу до 

зменшення константи швидкості дисоціативного збудження електронами B2Σ+
1/2 

-стану молекул CdI* [1 ̶  

3], а також до збільшення гасіння B2Σ+
1/2 -стану молекул монойодиду 

кадмію гелієм, азотом, ксеноном (реакція 4). 

  Залежність середньої потужності випромінювання від парціального тиску 

парів дийодиду кадмію (рис.2 б) пояснюється як процесом підвищення 

концентрації молекул у стані B2Σ+
1/2 зі зростанням їх парціального тиску, так і 

процесом їх гасіння. Оптимальні парціальні тиски для дийодиду кадмію 

визначаються динамічною рівновагою між цими процесами. Вище певного 

значення парціальних тисків дийодиду кадмію процес гасіння 
 

CdI(


21

2

/
B )+CdI2CdI(

 2/1

2X )+CdI2+E,                                   (11) 

де E –різниця енергії в реакції, що виділяється у виді тепла, буде відігравати 

велику роль, в зв'язку з чим і відбувається зменшення потужності 

випромінювання.  

 

[1] A.A. Malinina, International Journal of Photonics and Optical Technology, 5 

(2019). 

[2] А.О. Малініна, О.К. Шуаібов, О.М. Малінін, УФЖ, 66, 141 (2021). 

[3] А.А. Малинина. А.Н. Малинин, Журнал “Problems of Atomic Science and 

Technology» 6,140 (2020). 

[4] А.Н. Коноплев, Н.Н. Чаварга, В.Н. Славик, В.С. Шевера, Письма в ЖТФ, 

15 (1989). 

[5] Смирнов Ю.М., Химия высоких энергий, 34, 405 (2000).  
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THE APPLICATION OF KINETIC MODELS TO THE DESCRIPTION  

OF THEINTERACTION OF HEAVY METAL CATIONS  

WITH THE ADSORBENT’S SURFACE 
 

O. Sych, S. Vuchkan, H. Vasylyeva, Kh. Savka 
 

Uzhgorod National University, Uzhgorod, Ukraine 

e-mail: podushkkii@gmail.com 

 

Simulation is used for analysis. The interaction mechanism between Me-ions 

and the surface of sorbent can be examined by fitting the sorption kinetic data into 

mathematical models. Sorption of Me-ions increased with time until the equilibrium is 

achieved between the amount of absorbed Me and the amount of Me that remained in 

the solution. Generally, sorption reactions take place rapidly at the initial stage and 

gradually slow down in reaching their equilibrium state. To investigate the mechanism 

of sorption and its potential rate-controlling steps that include mass transport and 

chemical reaction process, kinetic models are exploited. The use of kinetic models is 

reduced to the fact that the experimental data are represented in certain coordinates, in 

which the kinetic adsorption curve is transformed into linear dependence. The linear 

approximation coefficient (linear regression coefficient) shows the degree of reliability 

of the applied assumption to the experimental data. The results obtained from the model 

help in developing suitable adsorbent materials for industrial applications [1-3].  

The purpose of this work is to determine the peculiarities of the application of 

kinetic models based on Pseudo-first-order and Pseudo-second order equations as well 

as Elovich and Intra-particle diffusion kinetic models to the experimental data of 

adsorption of divalent cations by inorganic sorbents. Then we want to determine how 

correlates Lagergren’s constants and the Langmuir equation parameter.  The value of 

adsorption is calculated by the formula (1): 

 

,                                                 (1) 

 

were C0 (mg/L) - Ce (mg/L) initial and residual (equilibrium) concentration of 

adsorbate in solution, respectively; V (L) - solution volume, m (g) –the dried mass of 

used adsorbent.  

Analytical equations by which modeling is carried out are shown in Table 1. 
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Table 1. Linear and nonlinear analytical equations of kinetic models (2)-(8) [1-3]. 

 

 

Were qo and qt - adsorption capacity at equilibrium and time t, respectively, mg/g; 

k1(min-1), k2 (g·mg-1 min-1 ) rate coefficients of pseudo - first order equation and 

pseudo-second order equation. Dipd (mg/g min0,5 ) – coefficient of intra-particle 

diffusion; β (mg/g)- desorption constant, α (mg/g ‧min) – rate coefficients of Elovich 

kinetic model equations. 

The typical adsorption kinetic dependence is shown in Fig.1. 

 
 

Fig. 1. The effect of contact time on adsorption of Sr2+ ions (kinetic of adsorption) onto 

(1) Titanium Phosphate, and (2) Zirconium Silicate, according to ref. [4]. 
 

The intra-particle diffusion model or Elovich kinetic model can be useful for 

identifying the reaction pathways and predicting rate-controlling steps. A simplified 

version of the Elovich equation is shown in Table 1. If the principal adsorption 

mechanism is chemical interaction, the qe = f (lnt) plot is a straight line, whose slope 

and intercept determine rate coefficient α (mg/g min) and desorption constant β (mg/g). 
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Fig.2. Elovich equation (a), Diffusion model equation for sorption of Sr2+ ions onto 

Titanium Phosphate, according to ref. (b) [4]. 
 

𝑞𝑡 = 𝐷𝑖𝑝𝑑 × 𝑡1/2 + 𝐶                                                         (6) 
 

The high C (mg/g) indicates the effect of the limiting boundary layer in the 

adsorption process. At this stage, diffusion into the adsorbent particles is a limiting 

stage of the whole adsorption. Sometimes, the qt = f (t0,5) curve gives multiple linear 

regions for heavy metal adsorption. In this case, we can conclude that adsorption occurs 

according to a multistage mechanism. The constant C in equation (6) can indicate the 

thickness of the double electric layer on the surface of the adsorbent. 
 

  
(a)                                                                 (b) 

 

 Fig.3. Results of linear approximation of experimental data of adsorption of 

Со2+ by mesoporous ТіО2:(а) Lagergren kinetic model based on pseudo-first-order 

equation; (b) Lagergren kinetic model based on pseudo-second-order equation 

according to ref. [5]. 
 

Pseudo-first-order and Pseudo-second order equations are shown below and in 

Table 1. 
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𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘1 (𝑞𝑜 − 𝑞𝑡)                                                           (3) 

     
𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘2(𝑞𝑜 − 𝑞𝑡)

2                                                          (4) 
 

Constants of these equations k1(min-1), and k2 (g·mg-1 min-1 ) are the rate 

coefficients of the pseudo-first-order equation and pseudo-second-order equation. The 

constant k1(min-1) is associated with the desorption of adsorbate ions from the surface 

of the adsorbent. The constant k2 (g·mg-1 ‧min-1) can estimate the speed of adsorption. 

The ratio of correctly calculated constants k2/ k1 can be equal to the Langmuir constant 

KL. According to the monograph [3], the equations of the pseudo-first and pseudo-

second-order coincide with the expressions for adsorption and desorption in the kinetic 

derivation of the Langmuir equation (9): 
 

𝐴𝑒 =
𝐴𝑚𝑎𝑥𝐾𝐿𝐶𝑒  

1+𝐾𝐿𝐶𝑒
                                                              (9) 

 

Were А∞ – is maximal adsorption value, which corresponds to filling in the whole 

adsorption centers, mg/g; КL – is Langmuir equation’s constant, L/mg; Се – is adsorbate 

equilibrium concentration, mg/L; qe – is the amount of adsorbate uptake at equilibrium, 

mg/g 

Although the pseudo-first or pseudo-second kinetic models do not reveal the 

adsorption mechanism. 

 
[1] I. Mironyuk et al., Journal of Environmental Chemical Engineering 7 (6), 103430 

(2019).  

[2] I. Mironyuk et al., Journal of Molecular Liquids, 316 (10) 113840 (2020).  

[3] Adamson Arthur W., Physical Chemistry of Surfaces 568 (1979). 

[4] H. Vasylyeva, Yu. Kilivnik, S. Vuchkan, et al., Kinetic of sorption of Sr2+ ions from 

aqueous solutions by synthetic inorganic sorbents (2018). 

[5] H.V. Vasylyeva, I.F. Mironyuk, I.M. Mykytyn, Chemistry, physics, and technology 

of surface. 10, 446-457 (2019). 

[6]  S. Banerjee, P. Kumar Gautam, R. Kumar Gautam, A. Jaiswall Recent Trends and 

Advancement in nanotechnology for Water and Wastewater Treatment: 

Nanotechnological Approach for Water Purification. A volume in the Advanced in Civil 

and Industrial Engineering (ACIE) Book series, 208-252 (2016).  
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КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ МОНОАТОМНИХ МЕТАЛЕВИХ  

РОЗПЛАВІВ ПІД ДІЄЮ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ 
 

В. А. Татаренко, І. М. Мельник, В. С. Харченко 
 

Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України, Київ 

e-mail: kokailo_v@ukr.net, iramel@ukr.net  

 

Дослідження металевих розплавів у рамках концепції їх кластерної будови 

наразі стрімко розвиваються. Однак залишається не до кінця зрозумілим 

механізм кластероутворення. З огляду на малий час життя і велику швидкість 

обертання кластерів експериментально виміряти їх точні розміри неможливо. 

Оцінити розміри кластерів дозволяють наближені теоретичні методи. Нами 

розвинуто новий підхід [1–3], який базується на теоретичних викладках робіт [4, 

5] і дозволяє врахувати одночасно вплив температури та тиску на динамічну 

в’язкість і самодифузію рідин. 

В рамках даної роботи досліджено моноатомні рідкі метали (Cs, K) під 

дією зовнішнього впливу. Проведено чисельні розрахунки і порівняльний аналіз 

їх кластероутворення для трьох можливих представлень кластерної будови 

речовини: 1) структурними частинками якої є кристалоподібні атомні 

угруповання (кластери), що здійснюють обертальний Броунів рух, і поодинокі 

атоми, що заповнюють пори між ними; 2) структурними частинками якої є 

поодинокі атоми, що рухаються поміж кластерів; 3) структурними частинками 

якої можуть бути одночасно як поодинокі атоми, так і кластери. 

 Розглянемо більш детально перший випадок. Рідину представимо як 

термодинамічну систему, в якій структурними частинками є кластери. Форму 

кластерів вважатимемо сферичною, щоб вони могли вільно обертатися. При 

цьому будемо вважати, що рідина є щільноупакованою структурою, яка 

складається з наборів кластерів різного розміру, пори між якими заповнені 

поодинокими атомами. Коефіцієнт упаковки при цьому близький до одиниці. 

За таких уявлень Смірновим А.А. запропоновано термодинамічну теорію 

самодифузії і в’язкості для простих рідин. Вона ґрунтується на припущенні про 

неперервність спектра значень довжин перескоків дифундуючих частинок 

(кластерів) і не використовує модельних уявлень про механізм перескоків. 

Ймовірності перескоків визначаються через підвищення термодинамічного 

потенціалу, пов’язане з появою флуктуації щільності рідини в околі частинки, що 

перескакує. Такого типу теорія, що враховує зазначені термодинамічні флуктуації, 

дозволяє одержати наступні вирази для коефіцієнтів в’язкості ƞ(p, T) і самодифузії 
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D(p, T) рідини під дією зовнішнього впливу температури T і тиску p: 

 
5*

4

B e vp sT

T

 
 , 

 

5
*

5

T
D A

e vp sT


 
,   (1) 

де B*, A* — додатні константи; s, e, v (питомі ентропія, енергія й об’єм рідини) 

— термодинамічні змінні. 

Застосувавши формулу Стокса для рухливості сферичної частинки 

u = (6πrclƞ)-1 у рідких середовищах і співвідношення Ейнштейна u = D/(kBT), 

вираз для коефіцієнта в’язкості набуває вигляду: 

                                                     
cl

6

B
k T

r D



,                                                                  (2) 

де rcl — середній радіус дифундуючих частинок; kB — стала Больцмана. 

З (1, 2) одержуємо вираз для оцінки значення rcl: 

                                                        
1

* *

cl
6

B
k

r A B





.                                                        (3) 

 Розглянемо другий випадок, коли структурними частинками рідини є 

поодинокі атоми, що рухаються поміж кластерів. Вважатимемо, що атоми мають 

сферичну форму різних розмірів і здійснюють обертальний Броунів рух. На 

відміну від вище описаного термодинамічного підходу за Смірновим А.А., 

класична теорія дифузії в кристалах (або так звана теорія псевдокристалічної 

дифузії в рідинах) передбачає дискретний характер розподілу довжин перескоків 

дифундуючих частинок (у цьому випадку атомів), що призводить до 

експоненціальних функцій від T-1 у виразах для коефіцієнтів самодифузії і 

в’язкості. Врахувавши ще й вплив зовнішнього тиску p на рідину, одержуємо такі 

вирази для ƞ(p, T) і D(p, T): 

                                                    
2

cl
0 exp

B

A pv

k T

  
    

 
,                                            (4) 

                                                 
2

cl

ion 0

exp
6

B

B

k T A pv
D

r k T

  
  

   
,                                  (5) 

де ƞ0 — деякий коефіцієнт; Aξ2 — енергія активації, яка безпосередньо пов’язана 

з енергією збудження динамічного кластера;  А — деяка константа;  ξ3 — 

кількість атомів в одному кластері; rion — радіус іона; vcl — об’єм сферичного 

кластера, тобто 
3

cl cl

4

3
v r  . 

Оцінити об’єм кластера можна також шляхом сумування об’ємів іонів, що 

входять до його складу, з урахуванням коефіцієнта нормування для щільної 
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упаковки іонів у кластері: 

                                           

3 3

ion
cl

4

3 0,7404

r
v

 
 , 

3
3 cl

3

ion

0,7404
r

r
  .                             (6) 

Число атомів в кластері ξ3 вважається мало змінним з ростом температури. 

Розглянемо  третій випадок, коли структурними частинками рідини 

можуть бути одночасно як поодинокі атоми, так і кластери. Тобто об’єднаємо 

вищеописані два «крайні» випадки, врахуємо наявність одночасно двох потоків 

переносу мас: рух кластерів у рідині з атомів і рух атомів у середовищі кластерів. 

Тоді дифузію можна записати в такому вигляді: 

                                   
1 1 2 2D w D w D  ,                                                         (7) 

де w1, w2 — питома вага, причому w1 + w2 = 1,  1 1 1 21D w D w D   . 
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— рух кластерів у рідині з атомів (1), 
2
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B
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— рух атомів у середовищі кластерів (5). 
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Використовуючи співвідношення 
ion

1

6

Bk T

r D



 одержимо вираз для 

в’язкості з урахуванням двох потоків переносу мас: 

 

   

* 2
5 cl

04

2 *
5cl

1 0 1 4

exp

exp 1

B

B

B A pv
e vp sT

T k T

A pv B
w w e vp sT

k T T

  
    

  
  

     
 

.  (11) 

Шляхом апроксимації (згідно (11)) наявних експериментальних даних [6–

7] по в’язкості рідких Cs, K для змінних параметрів тиску і температури 

проведено чисельні розрахунки «поверхонь» η–p–T, що відповідають трьом 

описаним випадкам (рис. 1, 2), оцінено середні розміри кластера rcl і кількість 

атомів ξ3 у ньому для різних інтервалів зміни температури і тиску (табл. 1). 
 

 

 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 273 

Таблиця 1 

Значення rcl, ƞ0, Aƞ2/kB, и ξ3 для рідких цезія, калія 

Метал 
Інтервал 

T, К 
Інтервал p, Па 

ƞ0,10−5 

Па∙с 

Aξ2/kB, 

К 
rcl, Å rion, Å ξ3

 Tпл, К 

Cs 

[550; 

1050] 
[170; 2,59·105] 

7,29 

747,12 5,095 

1,67 

21 

301,85 
[1050; 

1573] 

[2,59·105; 

3,56·106] 
734,27 4,871 18 

K 

[603; 993] [107,3; 7,08·104] 

5,97 

791,13 9,25 

1,33 

249 

336,8 
[1000; 

1300] 

[7,65·104; 

7,38·105] 
786,17 5,49 52 

 

З одержаних результатів видно, що зі збільшенням температури і тиску 

кластери зменшуються. Це пояснюється зростанням теплових коливань іонів, що 

порушує стійкість нанокристалів, якими є кластери, і призводить до зменшення 

їх розмірів. З ростом тиску атоми рідини прагнуть до більш щільної упаковки, 

що стає можливим за часткового руйнування кластерів. 

Аналізуючи одержані три поверхні η–p–T для Cs, K бачимо, що в області 

температур трішки вищих за температуру плавлення Tпл металу важливо 

враховувати наявність двох потоків (рух кластерів і поодиноких атомів), зокрема 

внесок у дифузію (10) (і в’язкість (11)) потоку кластерів у цьому випадку є 

значним. З подальшим збільшенням температури в’язкість досить точно 

описується формулою (1) степеневого виду. В області же високих температур 

внеском кластерного потоку в дифузійну складову можна знехтувати, а в’язкість 

розраховувати за експоненційним законом (4). Пояснюються такі результати 

наступним чином. Відомо, що дифузія — це тепловий рух структурних частинок 

в речовині. Інтенсивність такого руху вочевидь залежить від температури рідини 

та розміру самих частинок. В кластерному уявленні будови речовини остання 

складається з двох типів структурних частинок — поодиноких атомів і кластерів. 

За температур дещо вищих температури плавлення металу в його розплаві 

спостерігаються кристалоподібні угруповування (кластери) відносно великих 

розмірів. Наявність у рідині потоку великих частинок обмежує рух потоку з 

поодиноких атомів, а значить внесок кластерів у дифузію і в’язкість розплаву в 

цьому випадку є суттєвим. З подальшим нагріванням рідини зростають теплові 

коливання атомів, що призводить до поступового руйнування кластерів, а саме 

до зменшення їх розмірів. При цьому кількість поодиноких атомів зростає, тобто 

збільшується потік переносу їх мас і, відповідно, внесок у дифузію розплаву. Тим 

часом, в області високих температур внесок у дифузію і в’язкість потоку 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 274 

кластерів дуже малих розмірів прямує до нуля. Одночасне ж зростання з 

температурою ще й зовнішнього тиску призводить також до зменшення розмірів 

кластерів і зменшення їх впливу на в’язкість рідини. 
 

 

  
 

Рис. 1 Апроксимація даних [6, 7] (·) для в’язкості Cs за виразом (11): 1 — рух 

кластерів у рідині з атомів (w1 = 1, w2 = 0); 2 — рух атомів у середовищі 

кластерів (w1 = 0, w2 = 1); 3 — є два потоки переносу мас (w1 = 0,15, w2 = 0,85). 

 

 

  
 

Рис. 2 Апроксимація даних [6, 7] (·) для в’язкості K за виразом (11): 1 — рух 

кластерів у рідині з атомів (w1 = 1, w2 = 0); 2 — рух атомів у середовищі 

кластерів (w1 = 0, w2 = 1); 3 — є два потоки переносу мас (w1 = 0,3, w2 = 0,7). 
 

Проаналізувавши η–p–T залежності в’язкості від зміни тиску і температури 

для розплавів Cs, K бачимо, що розвинена нами кластерна модель будови 

моноатомних рідин дозволяє якісно і кількісно описати експериментальні дані 

по в’язкості, а також спрогнозувати структурні зміни в умовах зовнішнього 

впливу. 
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Показано, що зі збільшенням температури та тиску кластери зменшуються. 

Це відбувається через зростання теплових коливань іонів і їх прагнення до більш 

щільної упаковки, що і призводить до часткового руйнування нанокристалів, 

тобто кластерів. 

Отже, встановлено загальні закономірності кластероутворення у 

металевих розплавах в умовах дії зовнішнього тиску і температурних змін. 

Одержані результати дозволяють прогнозувати структурні зміни та досягати 

потрібних характеристик матеріалів на реальних виробництвах. 
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ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ЕФЕКТИ ПРИ ТУНЕЛЮВАННІ  

СПІН-ПОЛЯРИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОНІВ  

У МОЛЕКУЛЯРНОМУ ТРАНЗИСТОРІ 
 

А.Д. Шкоп 

Фізико-технічний інститут низьких температур  

ім. Б.І. Вєркіна НАН України,Харків 

e-mail: shkop@ilt.kharkov.ua 

 

Розглядається транспорт тепла в молекулярному транзисторі з вібруючою 

молекулою, розміщеною між двома повністю спін-поляризованими 

електродами, що тримаються при різних температурах. Враховано електрон-

вібронну взаємодію між електронами та коливаннями молекули [1, 2]. 

Прикладено зовнішнє магнітне поле, що спрямоване перпендикулярно площині 

векторів намагніченостей. Проблему розв’язано методом матриці густини в 

наближенні теорії збурень при слабкому тунельному зв’язку. 

У першій частині аналізу розраховано струм тепла при довільній різниці 

температур електродів за відсутності тягнучої напруги. Встановлено, що 

спінтронний молекулярний транзистор характеризується від’ємним 

диференціальним термокондактансом, що зумовлено дисипацією енергії в 

процесі теплопередачі з причини термічної активації коливань молекули. 

Далі у лінійному відгуку за різницею температур та тягнучою напругою 

знайдено термоелектричні коефіцієнти (зарядовий струм знайдено автором зі 

співавторами в [3]). Показано, що на залежності термоелектрорушійної сили S 

від відхилення енергії на молекулі від енергії Фермі спостерігається збільшена 

кількість точок зміни знака та точок перегину функції порівняно з такою у 

звичайного молекулярного транзистора. Це пов’язано з зеєманівським 

розщепленням електронного рівня та вібронними ефектами. 

Крім того, знайдено оптимальні параметри, які забезпечують найвищу 

термоелектричну потужність при максимальній ефективності Pme для 

спінтронного молекулярного транзистора. Розраховано залежності 

добротності ZT та Pme від температури і зовнішнього магнітного поля. 

Досліджено вплив кулонівської взаємодії на термоелектричні властивості. 

Виявлено появу режиму, що характеризується безперервним інтервалом 

магнітних полів, що дають найбільшу термоелектричну потужність. Такий 

режим може бути корисним з міркувань більш зручного застосування 
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термоелектричного пристрою. Він відрізняється від звичайного режиму 

магнітного пристрою, де залежність Pme від магнітного поля має два максимуми 

і локальний мінімум (див. також [4]). Цей більш зручний режим досягається, 

коли енергія відхилення береться ближче до точки електрон-діркової симетрії 

системи. Ефект зумовлений появою інтервалу енергій відхилення, що дають 

ненульову термоелектрорушійну силу S для широкого діапазону зовнішніх 

магнітних полів, коли враховується кулонівська взаємодія. 

Зауважимо, що наявність не повної, а часткової поляризації електродів 

якісно не вплине на знайдені ефекти. Вони дозвляють отримати оптимальні 

термоелектричні характеристики і контролювати термоелектричні властивості 

нанорозмірних термомашин за допомогою зовнішнього магнітного поля. Крім 

того, результати дозволяють врахувати зміни термоелектричних характеристик 

за впливу електрон-вібронного зв'язку. 

[1] S. Braig, K. Flensberg, Phys. Rev. B 68 (2003) 205324. 

[2] J. Koch, F. von Oppen, Y. Oreg, E. Sela, Phys. Rev. B 70 (2004) 195107. 

[3] A. Shkop, O. Bahrova, S. Kulinich, I. Krive, Superlattices Microstruct. 37 (2020) 

106356 

[4] Y.D. Zubov, O.A. Ilinskaya, I.V. Krive, A.A. Krokhin, J. Phys.: Condens. Matter 30 

(2018) 315303. 
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БАР'ЄРИ ПОДІЛУ ЯДЕР 
197,195Au, 196,198,199,200Hg, 201Tl, 207,209Bi, 208,210,211,212Po, 213At 

 

О.І. Давидовська, В.Ю. Денисов 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

e-mail: v.yu.denisov@gmail.com  

 

Важливою характеристикою різних ядерних реакцій, пов'язаних з 

розпадом сильно збуджених важких ядер,  є відношення ( ) ( ) / ( )f nR E E E    

ширини поділу ( )f E  до ширини емісії нейтронів ( )n E  [1–5]. Це відношення 

отримується в різних експериментах і показує конкуренцію між емісією 

нейтронів та поділом. Ширини ( )f E  і ( )n E  залежать від густини 

енергетичних рівнів ρ(ε), висоти бар'єра поділу ядра Bf, енергії зв’язку нейтронів 

Bn і повної енергії збудження ядра E [1–5]. 

Бар'єр поділу залежить від температури Т або від енергії теплового 

збудження ε = a(ε)T2 складеного ядра. Тут a(ε) — параметр густини енергетичних 

рівнів. Бар’єр поділу може обчислюватися в рамках методу оболонкових 

поправок Струтинського. Значення бар'єра поділу в рамках цього методу має два 

внески: рідинно-крапельний та оболонковий. Температурна залежність 

константи рідинно-крапельної моделі є незначною при Т≤ 2 МеВ, отже, рідинно-

крапельний внесок у висоту бар'єра поділу Bld слабко залежить від енергії 

теплового збудження в цьому температурному інтервалі. На відміну від цього, 

оболонкові поправки сильно затухають зі збільшенням ε при             T≤ 2 МеВ і 

наближаються до нуля при T≥ 2 МеВ. В результаті, внесок оболонкових поправок 

у бар'єр поділу експоненційно спадає зі збільшенням теплової енергії Bshell(ε)= 

Bshell(0) exp(-γε), де γ –  коефіцієнт. Отже, повна висота бар'єра поділу Bf (ε) ≈ Bld 

+Bshell(ε) значно зменшується зі збільшенням ε за рахунок затухання внеску 

оболонкових поправок у бар'єр поділу при T≤ 2 МеВ. 

Ширина поділу і, відповідно, відношення R(E) пов’язано з висотою бар'єра 

поділу складеного ядра. Новий вираз для ширини поділу, який враховує 

залежність бар'єра поділу від теплової енергії збудження ε, було отримано в [5]: 
max ( )

0

2( ) )
2 ( )

sadl

tot

N

f N
E d

E




 


   . 

Тут 
max

0
)totN d



    – загальна кількість станів, доступних для поділу, у 

випадку енергетично залежного бар'єра поділу, 
( )

0
( ) )

fE B

sadlN d


  


   – 

кількість станів, доступних для поділу при енергії теплового збудження ε. εmax – 

максимальне значення енергії теплового збудження складеного ядра в сідловій 

точці, яке визначається з рівняння:  
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max max( )fE B   . 

Це рівняння пов’язане з законом збереження енергії, тобто сума теплової εmax і 

потенціальної Bf(εmax) енергій у сідловій точці дорівнює повній енергії збудження 

E.  

Ширина нейтронної емісії записується у вигляді:  

0

1( ) )
2 ( )

nE B

n dE d
E

 




   , 

де ( )d   – густина енергетичних рівнів дочірнього ядра, яке утворюється після 

нейтронної емісії.  Ми вважаємо, що енергія зв’язку нейтронів Bn не залежить від 

ε при T≤ 2 МеВ. 

Отже, в даній роботі [6] було розраховано відношення ( ) / ( )f nE E   для 

ядер 197,195Au, 196,198,199,200Hg, 201Tl, 207,209Bi, 208,210,211,212Po та 213At. Зауважимо, що 

значення параметрів статистичної моделі, використані в нашому аналізі, взято з 

роботи [7] без будь-яких змін. Значення параметрів, отриманих шляхом підгонки 

відношення Γf(E)/Γn(E) у нашому підході, близькі до відповідних параметрів з 

інших робіт.   

На рис. 1 представлено розраховані в нашому підході значення відношення  

R(E) та відповідні експериментальні дані, які було взято з роботи [2]. Як видно з 

рисунка, розраховані значення добре узгоджуються з експериментальними  

даними.  
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Рис.1. Енергетична залежність відношень R(E) для ядер 197,195Au, 196,198,199,200Hg, 
201Tl, 207,209Bi, 208,210,211,212Po, 213At. Експериментальні дані (точки) взято з [2]. 

Результати наших теоретичних розрахунків показано суцільними лініями. 
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Використовуючи опис експериментальних значень відношення 

( ) ( ) / ( )f nR E E E    в рамках нашого підходу було отримано значення повного 

бар'єра поділу Bf(0) для ядер 197,195Au, 196,198,199,200Hg, 201Tl, 207,209Bi, 208,210,211,212Po та 
213At. Знайдено, що отримані нами значення висоти бар’єра поділу Bf(0) близькі 

як до експериментальних значень бар'єра поділу 
exp

fB
  [1, 2, 8, 9, 10], так і до 

теоретичних 
th

fB
[11],  див. табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Отримані значення повного бар'єра поділу Bf(0) для ядер 197,195Au, 196,198,199,200Hg, 

201Tl, 207,209Bi, 208,210,211,212Po, 213At. 
exp, , , , ,d i j s v

fB
– експериментальні значення 

сумарного бар'єру поділу, взяті з робіт [8], [2], [9], [10] та [1], відповідно. 
th

fB
 – 

значення теоретичних висот бар'єра поділу [11]. Значення подано в МеВ. 
 

Ядро Bf(0) exp,d

fB
 

exp,i

fB
 

exp, j

fB
 

exp,s

fB
 

exp,v

fB
 

th

fB
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
195Au 21.76 18.6 

21.6±0.8 

18.6    20.54 

197Au 22.89 20.6 

24.7±0.7 

20.6    22.31 

196Hg 21.37 18.7 

20.7±0.8 

18.7 

 

 16.9 

 

 19.65 

198Hg 22.80 19.5 

21.8±0.8 

19.5  16.6 21.8±1.5 21.45 

199Hg 23.38 20.2 

23.9±0.7 

20.2  18.2  22.24 

200Hg 23.49 21.2 

24.5±0.6 

21.2  17.7 

 

 23.23 

201Tl 23.20 22.3±0.5 

19.9±2.0 

22.5±1.5 

22.3±1.0 

19.5 

23.5 

19.5  23.1 

 

22.5±1.5 22.23 

207Bi 22.61 19.9 

23.3 

19.9  22.8 

 

21.2±1.5 22.28 

209Bi 23.68 21.9 

24.5 

21.9  24.3 

 

22.6±1.5 23.88 

208Po 20.88 17.9 

20.2 

17.9  19.9 

 

 20.81 
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Продовження Таблиці 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
210Po 23.34 18.6±2.0 

20.4±0.5 

20.5±1.0 

19.1±0.8 

19.2±0.8 

18.2 

21.3 

18.2 23.91±0.02 

23.77±0.01 

24.04±0.02 

21.2 

 

20.4±1.5 22.14 

211Po 20.68 19.7±1.0 

17.2 

20.5 

17.2 21.49±0.02 

21.36±0.01 

21.61±0.02 

20.6 

 

 21.33 

212Po 19.85 18.6±0.5 

19.5±1.0 

16.3 

19.7 

16.3 21.97±0.01 

21.78±0.02 

22.11±0.02 

 

19.6 

 

18.6±1.5 

 

20.27 

213At 18.94 15.8±2.0 

16.8±0.5 

17.0±1.0 

14.3 

17.2 

14.3  17.3 

 

16.8±1.5 18.56 

 

Таким чином, експериментальні значення відношення 

( ) ( ) / ( )f nR E E E    добре описані для ядер 197,195Au, 196,198,199,200Hg, 201Tl, 207,209Bi, 
208,210,211,212Po, 213At. За допомогою знайдених відношень R(E) було отримано 

значення висот бар'єрів поділу для цих ядер. Розраховані значення висоти бар'єра 

поділу добре узгоджуються з наявними експериментальними даними та 

теоретичними значеннями. 
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ПОПЕРЕЧНІ ПЕРЕРІЗИ ПІДБАР'ЄРНОГО ЗЛИТТЯ ТА 

ПРУЖНОГО РОЗСІЯННЯ ДЛЯ СИСТЕМ 16O+92Zr ТА 16O+116Sn У 

РАМКАХ МОДИФІКОВАНОГО ПІДХОДУ ТОМАСА-ФЕРМІ  

З СИЛАМИ СКІРМА 
 

В.О. Нестеров, О.І. Давидовська, В.Ю. Денисов 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

e-mail: v.nest.v@gmail.com  

 

Для дослідження властивостей основних станів атомних ядер і ядерних 

реакцій за їх участю у даній роботі [1] було використано модифікований підхід 

Томаса-Фермі. При цьому в квазікласичному розкладі кінетичної енергії по 

ступенях ħ враховуються всі можливі доданки з точністю до ħ2, а як нуклон-

нуклонна взаємодії використовуються сили Скірма, що залежать від густини. В 

рамках такого підходу розподіли нуклонної густини у ядрах, що взаємодіють, 

також визначалися за допомогою модифікованого методу Томаса-Фермі, а для 

сил Скірма в обох випадках ми використовували параметризацію SkM*. 

Потенціали розраховано в наближенні «заморожених густин», яке цілком може 

бути застосовано при енергіях зіткнення, що лежать в околі бар'єра. Зазначимо, 

що модифіковане наближення Томаса-Фермі з силами Скірма добре описує 

енергії зв'язку ядер, розподіли нуклонної густини, середньоквадратичні радіуси 

та багато інших характеристик основних та збуджених станів ядер. Таким чином, 

використовуваний підхід надає змогу детально досліджувати властивості 

ядерно-ядерної взаємодії в околі точки дотику ядер.  

На основі отриманих потенціалів розраховано перерізи підбар’єрного 

злиття для систем 16O+92Zr та 16O+116Sn. Для обрахування перерізів ми 

використовували програму CCFULL, що виконує розрахунок з урахуванням 

зв'язку каналів з низьколежачими мультипольними вібраційними поверхневими 

збудженнями в обох ядрах. Також у програмі враховуються нелінійні ефекти 

зв'язку з багатофононними мультипольними збудженнями поверхні  ̶  параметри 

збуджень 2+ і 3-, необхідні для розрахунку перерізу за допомогою програми 

CCFULL, які було взято з відповідних компіляцій експериментальних даних.  

При цьому ядерна частина потенціалу ядерно-ядерної взаємодії 

параметризується за допомогою потенціалу Вудса-Саксона (1), оскiльки 

бiльшiсть вiдомих кодiв для розрахунку перерiзiв ядерних реакцiй враховує 

потенцiал взаємодiї саме у такiй формi:  

0

1/3 1/3

0 1 2 0

( )
1 exp[( ( )) / ]

WS

V
V R

R r A A d




  
.                                    (1) 

Основну увагу ми будемо придiляти якостi параметризацiї в околi точки 

дотику ядер, оскiльки ця область є найбiльш важливою для опису як пружного 

розсiяння, так i пiдбар’єрного злиття. Отриманi параметри потенцiалу Вудса–



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 283 

Саксона для систем 16O+92Zr та 16O+116Sn наведено у табл. 1, а на рис. 1 можна 

побачити ядернi частини потенцiалiв взаємодiї та їх апроксимацiю за допомогою 

потенцiалу Вудса–Саксона. 
 

Таблиця 1. Параметри потенцiалiв Вудса–Саксона (1), за допомогою яких 

апроксимовано ядернi частини потенцiалiв взаємодiї, одержані в рамках 

модифiкованого пiдходу Томаса–Фермi 
 

Реакція V0 , МеВ r0, Фм d0, Фм 

16O +92Zr 65.9523 1.1052 0.6769 

16O+116Sn  67.6512 1.1023 0.7184 
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Рис. 1. Ядерні частини потенціалу взаємодії для систем 16O+92Zr та 16O+116Sn, 

одержані у модифікованому наближенні Томаса-Фермі (ETF), а також їх 

апроксимація потенціалом Вудса-Саксона (WS). 

 

 

 
 

Рис. 2. Перерізи підбар’єрного злиття для систем 16O+92Zr та 16O+116Sn, 

одержані на основі потенціалів ядерно-ядерної взаємодії, отриманих у 

модифікованому наближенні Томаса-Фермі. 
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Одержані за допомогою програми CCFULL перерізи підбар’єрного злиття 

наведено на рис. 2. Як бачимо, вони цілком задовільно описують наявні 

експериментальні дані. 

Використовуючи отримані потенціали ядерної частини ядерно-ядерного 

потенціалу для дійсної частини взаємодії, в рамках оптичної моделі було 

одержано перерізи пружного розсіяння для систем 16O+92Zr та 16O+116Sn. 

Результати розрахунків перерізів пружного розсіяння для системи 16O+92Zr за 

енергії пучка Elab=56 MеВ та для системи 16O+116Sn за енергії пучка Ecm=64 MеВ 

представлено на рис. 3. Як видно з рисунка, знайдені нами перерізи пружного 

розсіяння добре узгоджуються з наявними експериментальними даними.  
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Рис. 3. Перерізи пружного розсіяння для систем 16O+92Zr та 16O+116Sn, 

одержані на основі потенціалів ядерно-ядерної взаємодії, отриманих у 

модифікованому наближенні Томаса-Фермі. 
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Таким чином, в рамках модифікованого методу Томаса-Фермі нами було 

отримано ядерно-ядерні потенціали для реакцій 16O+92Zr та 16O+116Sn. На основі 

цих потенціалів одержано перерізи підбар'єрного злиття та пружного розсіяння, 

що добре узгоджуються з експериментальними даними. 

 

[1] O.I.Davydovska, V.Yu.Denisov, V.A.Nesterov, Nuclear Physics A 1018, 

122372 (2022).  
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УТВОРЕННЯ СТРУКТУРОВАНИХ ПЛІВОК ПРИ ОПРОМІНЕННІ 

ВОДНОГО РОЗЧИНУ МІДНОГО КУПОРОСУ ПОТУЖНИМ  

ЛАЗЕРНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ 

 
І.І. Бондар1, В.В. Суран1, О.Й. Миня1, А.К. Шуаібов1,  

І.В. Шевера1, В.М. Красилинець2 

 
1Ужгородський Національний Університет, Ужгород 

2Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

e-mail: vasylsuran@gmail.com  

 

Проведено дослідження формування плівок на поверхні скла при 

опроміненні однопроцентного водного розчину мідного купоросу (CuSO4) 

лазерним випромінюванням. Використовувалося випромінювання лазера на 

ітрій-алюмінієвому гранаті з довжиною хвилі генерації λ = 1,06 мкм.  

Основним вузлом експериментальної установки служив оптичний 

квантовий генератор з модульованою добротністю резонатора. Він 

випромінював імпульси інфрачервоного світла з довжиною хвилі 1,06 мкм. 

Тривалість лазерного імпульсу була 40 нс. Частота слідування лазерних 

імпульсів складала 1 Гц.  

Випромінювання від генератора направлялося у підсилювальний каскад, 

який складався з трьох однопрохідних підсилювачів лазерного випромінювання. 

Енергія в лазерному імпульсі після підсилення складала 0,05Дж. Після виходу з 

підсилювального каскаду випромінювання направлялося на предметний столик, 

на якому розміщувалася скляна пластинка з двома практично ідентичними за 

об’ємами та розмірами краплями та водного розчину мідного купоросу. Під час 

експерименту одна з цих крапель опромінювалася лазерним випромінюванням, 

а інша – залишалася контрольною (вона не опромінювалася лазерним 

випромінюванням і висихала при нормальних атмосферних умовах). Для 

збільшення діаметра пучка лазерного випромінювання (4 мм) до діаметра 

крапель розчину (15мм) в експерименті використовувалася розсіювальна лінза. 

Cередня густина потужності лазерного випромінювання на поверхні 

досліджуваної краплі розчину складала приблизно 1,81010 Вт/м2.  

В експерименті використовувався однопроцентний водний розчин мідного 

купоросу. Тривалість опромінювання лазерним випромінюванням 

досліджуваної краплі дорівнювала тривалості повного висихання контрольної 

краплі і складала 210 хв. Зазначимо, що крапля, яка опромінювалася лазерним 

випромінюванням, висохла приблизно за 150 хв. Так що  решту часу лазерне 
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випромінювання уже діяло на пляму, що висохла. При цьому з обох крапель на 

поверхні скла утворилися  плівки, які за структурою суттєво відрізняються між 

собою.  

З допомогою оптичного мікроскопа було здійснено фотографування обох 

цих плівок. На рис. 1 наведені фотографії, які відображають характерні 

особливості структур отриманих плівок. Підсвічування плівок у мікроскопі 

здійснювалося лампою розжарювання. Збільшення мікроскопа було рівним 1500. 

Ширини наведених на рис.1 фотографій відповідають розміру  2 мкм на 

відповідних плівках. 

Як слідує з рис.1, отримані плівки за структурою сильно відрізняються між 

собою. Так, контрольна плівка не містить кристалічної структури. Вона досить 

однорідна з дуже дрібними вкрапленнями частинок темного червоно-

коричневого кольору. Судячи з кольору ці вкраплення, ймовірно, є 

мікроскопічними частинками оксидів міді.  

 

  
(а)                                                            (б) 

 

Рис.1. Мікрофотографії контрольної (а) та отриманої під дією  лазерного 

випромінювання (б) плівок. 

 

Що ж стосується плівки, отриманої під дією лазерного випромінювання 

(рис.1б), то, на відміну від контрольної, вона сильно неоднорідна і має чітко 

проявлену структуру. Покриття поверхні скла цією плівкою досить щільне. Ця 

плівка також, як і контрольна, не містить об'єктів з чіткими прямолінійними 

формами, які характерні для кристалічних структур. Але характерною 
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особливістю структури цієї плівки є те, що її структура складається з ряду 

видовжених плям листоподібної форми, які розділені чіткими темними 

криволінійними межами. У свою чергу деякі листоподібні плями мають чітко 

проявлені впорядковані структури.  

Ці упорядковані структури складаються з темних та світлих ліній та смуг, 

які в межах однієї плями розміщені паралельно одна одній, і разом з тим, під 

різними кутами до структур, що відповідають сусіднім плямам. Розміри 

елементів як упорядкованих, так і неупорядкованих структур складають близько 

0,5 – 2 мкм. 

Нами було проведено дослідження спектрів пропускання отриманих 

плівок у ближній ультрафіолетовій та видимій областях спектра. Загальний 

діапазон довжин хвиль складав 300 – 800 нм. Детальна методика дослідження 

пропускання світла плівками на цій установці приведена в [1]. Нами 

досліджувалося інтегроване пропускання плівок – пропускання ділянок плівок 

діаметром приблизно 2 ̶ 3 мм, відповідних центральних частин плівок. Очевидно, 

що в ці ділянки потрапляє значна кількість об'єктів структури плівок, які 

наведені на рис. 1. Результати цих досліджень спектрів пропускання 

представлені на рис. 2.  
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Рис. 2. Спектри пропускання утвореної під дією лазерного 

випромінювання (1) та контрольної (2) плівок. 

 Із даних рис.2 випливає, що пропускання контрольної плівки незначно 

зменшується при переході до  світлових хвиль з великими довжинами хвиль. Що 
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стосується плівки, утвореної під дією лазерного випромінювання, то її 

пропускання в залежності від довжини хвилі приблизно в 2,5 ̶3 рази менше від 

пропускання контрольної плівки. Разом з тим, її пропускання у всьому 

досліджуваному спектральному діапазоні практично не залежить від довжини 

хвилі світла. 

В цілому результати досліджень, наведені в цій роботі, вказують на 

принципову можливість отримання відносно прозорих плівок з упорядкованими 

структурами методом опромінення потужним наносекундним лазерним 

випромінюванням розчинів хімічних сполук. 

 

[1]. О.Й. Миня, В.М. Красилинець, О.К. Шуаібов, І.В. Шевера, З.Т. Гомокі, М.М. 

Чаварга, А.М. Соломон, В.І. Мікла, Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія фізика 46, 84 (2019). 
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REALIZATION OF TWO-ELECTRON MECHANISM OF TWO 

CHARGED IONS CREATION UPON MULTIPHOTON IONIZATION 

OF BARIUM ATOMS BY INFRARED LASER RADIATION 

 
I.I. Bondar, V.V. Suran 

 

Uzhgorod National University, Uzhgorod, Ukraine 

e-mail: vasylsuran@gmail.com  

 

The creation of the doubly charged ions (A2+) upon the multiphoton ionization 

of atoms was observed for the first time in [1]. Two mechanisms (cascade and two-

electron) were proposed in to account for the creation of doubly charged ions upon the 

multiphoton ionization of the alkaline-earth elements. In the cascade mechanism, 

doubly charged ions are created owing to the multiphoton ionization of singly charged 

ions that appear in the presence of the same laser pulse due to the multiphoton 

ionization of atoms. The two-electron mechanism leading to the creation of doubly 

charged ions involves the simultaneous detachment of two outer electrons from neutral 

atom. So, the neutral atoms serve as targets upon the creation of the doubly charged 

ions in case of two-electron mechanism realization. 

Our experimental investigations was aimed at the analysis of the effect of atomic 

concentration on the creation of the two-charged ions in the infrared spectral range 

(IR). In the experiments, the concentration of neutral atoms was varied both over the 

duration of the laser pulse needed for the creation of the Ba2+ ions and prior to the 

pulse. 

In the first case, a variation in the atomic concentration results from an increase 

in the atomic ionization probability due to the additional excitation. The Ba2+ ions are 

created owing to the IR irradiation with the fixed frequency 1 = 9395 cm-1 (the 

radiation of the laser on yttrium-aluminum garnet (LYAG)) or 1 = 8620 cm-1 (the 

radiation of the laser on colour centre (CCL)). The dye-laser radiation (DL) with the 

frequency tuning in the range 2 = 17860-18160 cm-1 is employed for the additional 

excitation of the Ba atoms. The action of the DL radiation on the Ba atoms in the 

ground 6s21S0 state leads to either one-photon excitation of the 6s6p lP1° state (2 = 

18060 cm-1) or two-photon excitation of the 6s7d 3D2 state (2 = 17881 cm-1) and 5d6d 
3D2 state (2 = 18100 cm-1). We compared the yields of the Ba+ and Ba2+ ions created 

under the simultaneous and separate action of the IR and DL beams on the Ba atomic 

beam. Figure 1 demonstrates the results obtained in the case when the creation of the 

ions Ba2+ is induced by the LYAG radiation. 
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In contrast to the Ba+ ion yield, the Ba2+ ion yield is lower in the case of the 

simultaneous action of the two laser beams. Note that the minimum Ba2+ ion yields are 

observed in the vicinity of the DL frequency, which corresponds to the excitation of 

neutral atoms. The strongest decrease in the Ba2+ ion yield is observed in the vicinity 

of the DL frequency  = 18060 cm-1. Recall that the maximum increase in the Ba+ ion 

yield is also observed in the vicinity of this frequency. Such simultaneous decrease in 

the Ba2+ ion yield and increase in the Ba+ ion yield cannot be interpreted in the 

framework of the cascade model of the creation of doubly charged ions.  

The above behavior of the ion yields caused by the additional excitation of the 

Ba atoms indicates that neutral Ba atoms serve as targets upon the creation of the Ba2+ 

ions in the presence of the LYAG irradiation. In particular, an increase in the ionization 

probability of the Ba atoms under the saturation conditions for this process can lead to 

a significant decrease in the concentration of the Ba atoms in the interaction region. A 

decrease in the Ba atomic concentration during the laser pulse prior to the moment at 

which the effective creation of the Ba2+ ions is started must result in a decrease in the 

ion yield. Such a scenario is in agreement with the experimental data. 
 

 

Fig. 1. Plots of Ba2+(a) and  Ba+ (b) ion yields vs. the DL frequency for the ionization 

process involving the simultaneous action of the LYAG and DL radiations (solid lines), 

the ionization induced by the DL radiation (dashed lines), and the ionization induced 

by the LYAG radiation (dashed horizontal lines), The vertical dashed lines indicates the 

DL-radiation frequencies that correspond to the resonant transitions in the spectrum of 

the Ba atom . 
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We have described the effect of the additional excitation of the Ba atoms on the 

creation of the Ba2+ ions under the action of the LYAG radiation. Note that the same 

results were obtained for the creation of the Ba2+ ions under the action of the CCL 

radiation with the frequency  = 8620 cm-1. 

Thus, the results show that neutral Ba atoms serve as targets upon the creation 

of the Ba2+ ions induced by the IR radiation. 
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Fig. 2. Plots of the Ba2+ ion yield resulting from the action of the LYAG radiation in 

the case when the LYAG radiation pulse is delayed relative to the pulse of additional 

radiation (a), the Ba+ ion yield resulting from the action of the fundamental LYAG 

radiation in the case when the LYAG radiation pulse is delayed relative to the pulse of 

additional radiation (b), and the Ba+ ion yield resulting from the action of the additional 

LYAG  radiation (c). The dashed horizontal lines show the mean Ba+ and Ba2+ ion yields 

resulting from the action of the fundamental LYAG radiation in the absence of the 

preliminary irradiation of the Ba atoms using the additional radiation. 
 

We also performed experiments in which a variation in the concentration of 

neutral atoms in the beam preceded the arrival of the laser pulse creating the doubly 

charged ions. Under such conditions, we studied the creation of the Ba2+ ions under the 
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action of the linearly polarized LYAG radiation. A variation in the atomic concentration 

is implemented with the aid of an additional laser beam. The LYAG radiation serves as 

the additional radiation whose parameters are chosen in such a way that the ionization 

of the Ba atoms in the beams occurs under the saturation conditions or close to the 

saturation. For the correctness of the experiments, we employ the circularly polarized 

additional radiation, since the Ba2+ ion yield is strongly suppressed in the presence of 

the circularly polarized LYAG radiation (in comparison with the case of the linearly 

polarized radiation). The additional radiation pulse acts upon the Ba atomic beam 

earlier (by 410-8 s) than the main LYAG pulse that induces the creation of the Ba2+ 

ions. 

The action of the additional radiation prior to the action of the main radiation 

pulse makes it possible to substantially increase the Ba+ ion concentration and to 

decrease the concentration of the neutral Ba atoms. In the experiments, the intensity of 

the additional radiation is varied and the intensity of the main radiation remains 

constant. We determine the yields of ions created due to the action of the additional and 

main beams.  

Figure 2 shows the results. It is seen that an increase in the intensity of the 

additional radiation leads to an increase in the amount of the Ba+ ions in the interaction 

region. Note a decrease in the yields of the Ba+ and Ba2+ ions created by the main 

radiation pulse delayed relative to the additional pulse. Such a behavior of the Ba2+ ion 

yield cannot be interpreted in the model of the cascade creation of the doubly charged 

ions and can easily be explained using the two-electron model. Under the conditions 

for the cascade process, the preliminary increase in the Ba+ ion concentration in the 

interaction region due to the action of the additional radiation must lead to an increase 

in the amount of the Ba2+ ions created by the main radiation. At least, the amount of 

the Ba2+ ions must not decrease. In the case of the two-electron process (when neutral 

atoms serve as targets upon the creation of the doubly charged ions), a decrease in the 

concentration of the neutral Ba atoms in the interaction region must result in a decrease 

in the Ba2+ ion yield. This scenario is in agreement with the experimental data. 

Thus, the experimental results show that neutral atoms serve as targets upon the 

creation of the doubly charged ions at multiphoton ionization of Ba atoms in the IR 

spectral range. Therefore the two-electron mechanism of the creation of the Ba2+ ions 

is realized upon the ionization of the Ba atoms by the IR radiation. 

 
[1] V.V.Suran and I.P.Zapesochnyi, Sov. Tech. Phys. Lett. l, 420 (1975).  
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КОМПЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУР  

БІООРГАНІЧНИХ СПОЛУК: АМІНОКИСЛОТИ 
 

В.Т. Маслюк1, В.П. Ганулич2, Н.І. Сватюк1, О.М.Поп1,  

О.І. Симканич2, А.М. Завілопуло1, С.Ф. Гончарова2 
 

1Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 
2ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород 

 

Відомою є важливість біоорганічних молекул, складовими яких є хімічні 

елементи C, N, O та H, для існування біоти. Базовий набір { C, N, O, H} дозволяє 

конструювати значні масиви складних біологічних макромолекул та 

біополімерів, які мають різні хімічні властивості та біологічну активність. 

Особливим інтересом для дослідників є вивчення мономерів – елементарних 

блоків різного функціонального призначення, що можуть з’єднуватися та 

перебудовуватися у довільні структурні комбінації, забезпечуючи цим 

лабільність та адаптацію біоти.  

Амінокислоти є представниками класу біологічних мономерів та базовими 

елементами для побудови більшості білків [1]. Як правило, вони містять 20 ̶30 

атомів, що дозволяє проводити першопринципні розрахунки їх структурних та 

енергетичних параметрів. Наявність в амінокислотах сильних та слабих гомо-, 

гетерозв’язків, ізольованих аміно- та карбоксильних груп важливо для їх 

перебудови як при  функціонуванні в білках, так і під дією радіації чи 

температури [2]. Такі зміни породжують нові біологічні макромолекули з 

іншими властивостями. Відкритим є питання механізмів реалізації та стійкості 

таких об’єктів, що можна здійснити шляхом їх структурного моделювання [3].  

В даній роботі представлено результати таких досліджень із 

використанням апарату кольорової статистики, запропонованої раніше для 

описання неорганічних полімерів. У даній роботі враховується статистична 

нееквівалентність атомів із різними енергіями зв’язку в структурі органічної 

макромолекули [5, 6].  

Розрахунки зручно проводити в рамках Ball-and-Stick моделі, яка дозволяє 

відображати 3D положення атомів та зв’язки між ними. Енергія зв’язку атома в 

такій моделі дорівнює сумі енергій розриву його хімічних зв’язків. Тому навіть 

атоми одного сорту з різним співвідношенням гомо- та гетерозвязків вважаються 

статистично нееквівалентними. Це враховується введенням для атомів умовних 

кольорів, тоді конфігураційна ентропія самої ж структури має розраховуватися 

через комбінаторику кольорових куль. Введемо наступне правило для 

позначення «кольорових наборів» (КН): сам атом із базового 

набору{C,N,O,H}позначається, відповідно, c, n, j, h; інші символи позначають 

його хімічні зв’язки з атомами-сусідами цього ж набору. Число зв’язків 

визначається його валентністю. В таблиці 1 наведено КН для найбільш 
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поширених амінокислот, а також універсальний КН, отриманий їх 

узагальненням. 

 

Таблиця 1  

Кольорові набори атомів, що утворюють вказані амінокислоти 

 

Молекула, 

формула 

КН для атомів С КН для 

атомів N 

КН для 

атомів O 

КН для 

атомів H 

глутамін, 

C5H10N2O3 

Cc2oo, cccnh, 2 ccchh, 

ccoon 

2 nchh 2 o2c, och 5 hc, 4 

hn, ho 

валін 

C5H11NO2 

Cc2oo, cccnh, cccch, 

2cchhh 

 

nchh o2c, och 8 hc, 2 

hn, ho 

гліцин 

C2H5NO2- 

ссnhh,Cc2oo nchh o2c, och 2 hc, 2 

hn, ho 

аланін 

C3H7NO2 

cchhh,cccnh, cc2oo nchh o2c, och 4 hc, 2 

hn, ho 

лейцин 

C6H13NO3 

2 cchhh, cccch, ccchh, 

cccnh, cc2oo 

nchh o2c, och 10 hc, 2 

hn, ho 

серин 

C3H7NO3 

ccohh, cccnh, cc2oo nchh o2c, 2och 3hc, 2hn, 

2ho 

треонін 

C4H9NO3 

cchhh,cccoh,cccnh,cc2oo nchh o2c, 2och 5hc, 2hn, 

2ho 

аспергінова 

кислота 

C4H7NO3 

2cc2oo, cccnh, ccchh nchh 2o2c, 2och 3hc, 2hn, 

2ho 

глутамінова 

кислота 

C5H9NO4 

2cc2oo, cccnh, 2 ccchh nchh 2o2c, 2och 5 hc, 2hn, 

2ho 

лізин 

C6H14N2O2 

cc2oo, ccnhh, 3ccchh, 

cccnh 

2nchh o2c, och 9hc, 4hn, 

ho 

Аргінін 

C6H14N4O2 

cc2oo, c2nnn, ccnhh, 

2ccchh, cccnh 

n2ch, ncch o2c, och 7hc, 6hn, 

ho 

гістидин 

C6H9N3O2 

cc2oo, cccnh, ccchh, 

c2nnh, c2ccn 

n2cc, ncch. 

nchh 

o2c, och 5hc, 3hn, 

ho 

аспаргін 

C4H8N2O3 

cc2oo, cccnh, ccchh, 

ccn2o 

2nchh 2o2c, och 3hc, 4hn, 

ho 

Універсальний КН, спільний для вказаних амінокислот 
 

КН для атомів С КН для атомів N КН для 

атомів O 

КН для 

атомів H 

cc2oo, cccnh, ccchh, cc2on, 

cccch, cchhh, ccohh, cccoh, 

ccnhh, c2nnn, c2cnh, c2nnh, 

c2ccn, ccn2o 

nchh, n2ch, ncch, 

n2cc 

och, o2c hc, hn, ho 
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Для прикладу, тут позначено карбон КН сссhn, що має два зв'язки з С та Н, 

N; карбон сссhh, що має два зв'язки з С та Н+Н; карбон сс2оn, що має один зв'язок 

з С, подвійний зв'язок з О та одинарний з N. Аналогічний зміст мають інші атоми 

КН. В Таблиці 1 приведено також універсальний кольоровий набір, який може 

бути використаний для вказаних амінокислот.  

Структурне моделювання дозволяє встановлювати всі КН для даного 

хімічного складу амінокислоти формулою Cа1Hа2Nа3Oа4 (а1+а2+а3+а4=1) та 

дослідити параметри їх стабільності. Введемо позначення числа зв’язків C-C, C-

N, C-O, C-H, відповідно, як х1 - х4; N-O, N-H, - у2, у3; О-Н як z2. Тоді КН, 

універсальний, наприклад, для амінокислот глутаміну та валіну визначається з 

наступних систем рівнянь:  

 

2x1+x2+x3+x4+х11=m1*a1*M 

z2+y3+x4=m2*a2*M  

y2+y3+x2+y22=m3*a3*M. 

z11+z2+x3+y2+z22=m4*a4*M 

 

x1=1/2(cc2oo+2cccnh+2ccchh+cc2on) 

x2=cccnh+cc2on; x2=nchh 

x3=3cc2oo+2cc2on; x3=och+2o2c    (1) 

x4=cccnh+2ccchh; x4=hc 

y3=2nchh; y3=hn 

z2=och; z2=ho 

Тут М – число атомів амінокислоти. Дані для числового моделювання для 

випадку молекули глутаміну наведено в таблиці 2. 

 

Таблиця 2  

Результати комп’ютерного моделювання структурних комбінацій для 

глутаміну 

 

  x1      x2    x3   x4     y3    z2     E   (Summ)            

   3.0   2.0   6.0   6.0   4.0   0.0  77.0  21.  

 cc2oo cccnh ccchh cc2on  cccch  cchhh  hc    hn    ho   och   o2c  nchh 

    0        0         0         0         0          0      0      0      0      0       0     0 

    x1      x2    x3   x4     y3    z2     E   (Summ)   

   4.0   2.0   5.0   5.0   4.0   1.0  77.6  21.0    

 cc2oo cccnh ccchh cc2on  cccch  cchhh  hc    hn    ho   och   o2c  nchh 

    0.    1.    2.    2.        0.       0.       5.        4.     1.    1.     2.       2.   20. 

    0.    1.    0.    2.         1.      1.       5.         4.    1.    1.     2.       2.   20. 

    1.    1.    2.    1.         0.      0.        5.        4.    1.    1.     2.       2.   20. 

    1.    1.    0.    1.         1.      1.        5.        4.    1.    1.     2.       2.   20. 

    2.    1.    2.    0.         0.      0.        5.        4.    1.    1.     2.       2.   20. 

    2.    1.    0.    0.         1.       1.       5.        4.    1.    1.     2.        2.   20. 

 

 

Отримані дані дозволяють встановити всі «кольорові» набори атомів {ki} для 

даного значення питомої енергії зв’язку структури амінокислоти, яка 
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встановлюється через число її гомо- та гетерозвязків {хi}, а також розрахувати 

конфігураційну ентропію S: 

 

                 (2) 

 

Цікавою є можливість візуалізація структурних моделей амінокислот, 

використовуючи КН атомів, приклади яких приведено в Таблиці 2. Такі 

можливості надає пакет Unity  ̶  багатоплатформовий інструмент для розробки 

різноманітних відеозастосунків, а також рушій, на якому вони працюють. Серед 

наявних його технологій можна виділити 2D, 3D-інструменти, Web, а також VR 

(віртуальна реальність) та AR (доповнена реальність). Маючи підтримку DirectX 

та OpenGL, Unity дозволяє вирішувати задачі візуалізації структурних моделей 

амінокислот.  

Для даної задачі використані можливості Unity для візуалізації 

біоорганічних молекул: атоми представлені у вигляді сфер, з’єднаних стрічками. 

Сфери, що позначають атоми різного сорту, як Карбон та Оксиген, відрізняються 

зовнішнім виглядом (матеріалом), що дозволяє уникнути плутанини, а радіуси їх 

сфер пропорційні реальним радіусам атомів. Робота комп’ютерної програми 

складається з трьох етапів: знаходження всіх можливих комбінацій, таблиця 2 та 

їх фільтрація, побудова структурного графу молекули, реалізація молекули в 3D-

просторі. 

Фільтраційний алгоритм. Алгоритм передбачає знаходження всіх 

можливих наборів зв’язків між атомами молекул. Після цього проводиться 

фільтрація наборів з огляду на кількість атомів та молекулярну формулу. 

Отримані результати передаються на наступний етап конвеєра. 

Структурний граф. Перед тим, як реалізувати тривимірну модель 

молекули, потрібно підготувати інформацію про взаємозв’язки атомів. Для цього 

будується структурний граф. До обраного «стартового» атома поступово 

приєднуються інші, даний процес відбувається на основі даних, отриманих на 

попередньому етапі конвеєра. Фактично динамічна побудова графа здійснюється 

з використанням алгоритмів DFS (deep first search, пошук у глибину) та 

backtracking (перебір із поверненням). Отримана структура передається на 

фінальний етап конвеєра. 

3D-модель. Маючи інформацію про взаємозв’язки атомів, Unity з’єднує 

відповідні сфери, створюючи зв’язки за допомогою методу Instantiate (самі сфери 

вже попередньо розміщені на сцені). Після цього починається процес пост-

обробки, який передбачає зсув кратних зв’язків між атомами (щоб вони не 

накладалися один на одного), та фарбування атомів у різні кольори в залежності 

від їхніх зв’язків із іншими атомами. Власне, дана диференціація кольорів атомів 

з огляду на утворені ними зв’язки й лягла в основу назви «кольорові набори». 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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Після завершення трьох фаз конвеєра програма дає можливість оглядати 

утворену молекулу з різних боків, рухати атомами,  наприклад, для демонстрації 

зміни кутів між атомами та перемикатися на інші «кольорові набори», отримані 

після першої фази конвеєра (при цьому друга та третя фази виконуються заново). 
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ФОТОІОНІЗАЦІЯ ВАЖКОГО ВОДНЕПОДІБНОГО ІОНА  

КОРОТКИМ ЛАЗЕРНИМ ІМПУЛЬСОМ 
 

О. Новак, М. Дяченко, Р. Холодов 
 

Інститут прикладної фізики НАН України, Суми 

e-mail: novak-o-p@ukr.net  

 

Актуальність дослідження взаємодії лазерного випромінювання з 

речовиною підтримується значним прогресом лазерної техніки. Сучасні лазерні 

установки здатні досягати напруженості поля, що перевищує кулонівське поле, 

яке утримує внутрішні електрони в більшості атомів. Зростання досяжної 

інтенсивності тісно пов’язане зі зменшенням тривалості лазерного імпульсу, яка 

може складати лише кілька оптичних циклів. З іншого боку, очікується 

можливість збільшення енергії фотонів як завдяки проєктам з лазерами на 

вільних електронах, так і за рахунок доплерівського зсуву частоти в 

експериментах на прискорювачах. Остання можливість, зокрема, буде 

реалізована в рамках проєкту FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research, 

Darmstadt, Germany) [1]. Вказані нові можливості вимагають використання 

релятивістської теорії при описі процесів атомної фізики [2].  

В даній роботі одержано імовірності фотоіонізації важкого воднеподібного 

іона в рамках релятивістської теорії збурень. Кулонівський потенціал ядра 

враховано точно шляхом використання точних розв’язків рівняння Дірака для 

електрона в полі кулонівського центра [3]. Лазерний імпульс враховано в 

дипольному наближенні як збурення до потенціалу ядра. 

В рамках теорії збурень для іонізації з основного стану дозволені два 

канали, що відрізняються значенням повного моменту імпульсу електрона в 

кінцевому стані, відповідно 

 .2/3,2/1j  (1) 

Відповідна диференціальна імовірність іонізації в інтервал енергій поблизу 

значення   має вигляд:  

   ,)(

2

)(2
0







 dtetEfg

d

dw
ti

j

j 





 (2) 

(використано релятивістську систему одиниць, 1 cm ). Тут   – стала 

тонкої структури, E(t) – напруженість поля лазерного імпульсу, 
0

  – енергія 

основного стану, а також позначено  

 
  

   ,Re11

,Re11

0

0

BAf

BAg












 (3) 
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де  zF ;;,
12

  – гіпергеометрична функція Гауса, а також  Z  і   
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Число   означене так, що 
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jl , (9) 

де l – азимутальне квантове число. Величина j
  в (2) для дозволених значень 

моменту j дорівнює 

 .
9

2
,

9

1
2/32/1
  (10) 

Повна імовірність іонізації може бути одержана інтегруванням (2) за енергією: 

 



1




d
d

dw
w

j

j
. (11) 

Для прикладу розглянемо іонізацію воднеподібних іонів коротким 

лазерним імпульсом тривалістю 5 оптичних періодів. Залежність напруженості 

поля від часу оберемо у вигляді: 

   )5,0(,sin
5

sin)( 2

0
Ttt

T

t
EtE 








 


. (12) 

Введемо характерні величини частоти та напруженості електричного поля: 

 
,3'

,2'

2rZE

bind








 (13) 

де 
bind
  та 

2r  – енергія зв’язку та середній квадрат координати в основному 

стані. Як відомо, в нерелятивістській теорії величини (13) зводяться до 2)( Z  та 
32/5 Z , а ймовірність фотоіонізації залишається незмінною при однакових 

значеннях '/ EE  та '/  для всіх значень заряду ядра. В релятивістському 
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випадку імовірність (2) не має такої властивості, однак, для зручності порівняння 

імовірності іонізації іонів з різним значенням заряду ядра, будемо масштабувати 

напруженість та частоту відповідно до (13). 

Зауважимо, що максимальна амплітуда поля E0 входить до імовірності (2) 

у вигляді множника 2

0
E . Очевидно, що значення напруженості повинно бути 

достатньо малим, щоб забезпечити можливість застосування теорії збурень. 

Оберемо максимальну напруженість поля рівною '01.0 EE  . 

На рис 1 зображено графік залежності імовірності фотоіонізації іона 

18Ar17+, важкого іона 86Rn85+, а також, як ілюстрацію, іона найважчого відомого 

елемента 118Og117+. Імовірність фотоіонізації максимальна для частоти близько 

bind
 . Канал іонізації з j = 3/2 є основним та наближено інваріантний відносно 

заряду ядра з урахуванням співвідношень (14). З іншого боку, канал j = 1/2 

містить локальний мінімум на частоті, близькій до 
2mc .  

Рис.1. Залежність повної імовірності фотоіонізації від частоти випромінювання. 
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84 (2012). 

[3] W. Greiner, B. Müller, and J. Rafelski, Quantum Electrodynamics of strong fields. 
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СПЕКТРОСКОПІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЕКЗОТИЧНОГО АТОМА 

ГЕЛІЮ У ГІПЕРСФЕРИЧНОМУ АДІАБАТИЧНОМУ ПІДХОДІ  

В ОДНОВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ2 
 

М.І. Гайсак1, І.І. Гайсак2, М. Надь3, В.В. Онисько2 

 
1Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород, 

2Ужгородський національний університет, Ужгород, 
3Інститут фізики САН, Братислава 

e-mail: mykhaylo.haysak@gmail.com 

 

У даній роботі наводяться результати розрахунків спектроскопічних 

параметрів тричастинкових квантових систем, зокрема, екзотичного атома гелію 

 3 2 3, ,He e H . Розрахунки проведені у рамках нерелятивістської квантово-

механічної моделі для задачі трьох тіл, що взаємодіють за законом Кулона. 

Вступ. Взаємодія матерії та антиматерії має велике теоретичне та 

прикладне значення для сучасної квантової фізики, а також для вирішення 

експериментальних і прикладних задач, які стоять перед нею. Відомо, що у 1947 

році Фермі та Теллер [1] розглянули роль дипольної взаємодії матерії та 

антиматерії. Після експериментального отримання атомів антиводню та 

антигелію значний інтерес представляє знаходження спектроскопічних 

параметрів квантових систем з участю античастинок. Такі системи у стандартній 

моделі описуються нерелятивістським рівнянням Шредінгера [2]. Для задачі 

двох тіл дане рівняння можна розв’язати аналітично, для трьох тіл аналітичний 

розв’язок існує лише для певного вигляду потенціалів взаємодії між частинками, 

а для загального випадку цієї задачі розв’язок можна знайти лише чисельним 

методом. Одним із ефективних числових методів є метод змішування 

конфігурацій [3]. 

Теоретичний підхід. Розглянемо тричастинкові молекули (іони), які 

складаються з ізотопів атомів гелію (3He, 4He) та ізотопів атомарного водню (1H, 
2H, 3H) та їх античастинок. Зокрема, мова йде про екзотичний атом гелію 

 3 2 3, ,He e H  – ізотоп 2+ іона гелію, електрон та ізотоп антиводню (тритію). 

 Нерелятивістське рівняння Шредінгера для тричастинкової системи з 

довільними масами (mі) та зарядами (zі), які взаємодіють за парною кулонівською 

взаємодією в атомній системі одиниць, має наступний вигляд: 

                                                 
2 Представлені у даному дослідженні числові результати є досить дивними за своєю 

величиною - великі енергії та дуже малі відстані. Тому Оргкомітет конференції 

наполягає, щоб автори обов'язково направили матеріали цієї статті у рецензований 

фаховий науковий журнал. 
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m х m х m х

    
        

    
  (1) 

де хі – положення і-ої частинки, Е – та х1, х2, х3 ̶ повна енергія та повна 

хвильова функція системи відповідно, V(х1, х2, х3) – оператор потенціальної 

енергії, який має вигляд: 

  1 3 2 31 2
1 2 3

1 2 1 3 2 3

, ,
z z z zz z

V х x x
x x x x x x

  
  

 .     (1a) 

 Оскільки ми розглядаємо лише парну взаємодію між частинками, то рівняння 

(1) допускає відокремлення руху системи центра мас. Для цього необхідно 

ввести відносні координати Якобі [4] 

              
2 2 3 3 1 1 2 2 3 3

2 3 1

2 3 1 2 3

, , .
m x m x m x m x m x

x x x
m m m m m

 
  

     
  

     (2) 

 Введення відносних координат Якобі (2) та відокремлення змінних у рівнянні 

(1) еквівалентне наступній системі рівнянь: 
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    (3) 

Перше рівняння системи (3) описує відносний рух системи, а друге – рух 

системи центра мас. Константа ε – енергія відносного руху системи, а μ1 та μ2  ̶ 

відносні маси: 

                                               
321

321
2
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  .     (4) 

Відокремивши рух системи центра мас у рівнянні (1), ми тим самим звели 

задачу від трьох до двох незалежних змінних, які описують відносний рух 

системи та рух системи центра мас. У змінних (2) рівняння відносного руху 

набуде вигляду: 

                                              
2

2 2

1 1 1
, , 0.

2
R V R R

R R R R
   

 

     
       

     
   (5) 

Частинні розв’язки рівняння відносного руху (5) зручно знаходити в 

еліптичній системі координат. У цій системі кутова змінна (α) змінюється в 

обмеженій області [0, β], а радіальна змінна (R) належить напівобмеженому 

проміжкові [0, ∞): 
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  (6) 

Адіабатичні потенціали (U(R)) одержані при розв’язанні узагальненої 

крайової задачі на власні значення та власні функції ((R,α)) оператора, який 

одержується із оператора Гамільтона для відносного руху частинок при 

фіксованій радіальній змінній. Для усунення розбіжностей у матричних 

елементах оператора потенціальної енергії використано ідею масштабованого 

множника, запропонованого Гіроші Накатсуї [5]. Масштабований множник є 

функцією лише кутової змінної α і має наступний вигляд:  

  sin( )sin( )sin( )g          .     (7) 

де β – сингулярнa точка рівняння (1), яка визначається масами частинок системи. 

Адіабатичні потенціали та каналові функції знаходяться в результаті 

розв’язання узагальненої крайової задачі (5) при фіксованій радіальній змінній 

   
   

2
21 3 2 31 2

2

sinsin
2 2 , 0

sinsin sin

z z z zz z
R R U R R 


   

    

  
      

      

 .  (8) 

У рівнянні (8) каналові функції (R,α) представляються у вигляді лінійної 

комбінації базисних функцій, які є розв’язками рівняння відносного руху (5) при 

нульовому значенні радіальної змінної R=0: 

                                              
  
 

sin 4 2 , 1,2,3

cos 4 , 0,1,2...
n

n n

n n


 



  
 


 .    (9) 

Ці періодичні функції є розв’язками кутового рівняння при радіальній змінній 

R=0, які задовольняють граничним умовам Діріхле та Неймана. Таким чином, ми 

маємо дві множини базисних функцій (непарну (odd) та парну (even)).  

Числові значення адіабатичних потенціалів Uν(R) [6,7] одержують для 

різних розмірів базису (9), за якими розкладаються каналові функції (R,α), що 

параметрично залежать від радіальної змінної:  

                                                     
1

, ( )
N

n n

n

R C R    


  .      (10) 

 Використавши розклад (10), з рівняння (8) отримуємо систему алгебраїчних 

однорідних рівнянь, розв’язок якої дає значення адіабатичних потенціалів Uν(R) 

та коефіцієнтів Cnν(R), і тим самим  ̶ каналові функції (10). Маючи адіабатичні 

потенціали, можемо знайти енергії основного та збуджених квантових станів та 

їх радіальні хвильові функції, які задовольняють рівнянню 
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Із визначених адіабатичних потенціалів у наближенні Борна-Оппенгеймера у 

двоканальному наближенні обчислені спектроскопічні параметри розглядуваних 

тричастинкових систем.  

Результати числових розрахунків. Числові значення спектроскопічних 

параметрів для двох синглетних серій екзотичного атому гелію представлено в 

таблиці. У лівому стовбчикуі позначено непарно-парні та парно-парні серії 

станів, а у правому наведено енергію зв’язаного стану, характеристики мінімуму 

адіабатичного потенціалу даної серії, інтервал зміни радіальної змінної та 

величину середнього радіуса стану, середній радіус системи: 

 

Таблиця 1 

 Розраховані характеристики системи  3 2 3, ,He e H  

Стан 

Енергія 

стану, ГеВ 

(109 еВ) 

Характеристики мінімуму 

адіабатичного потенціалу 

Інтервал 

зміни 

радіальної 

змінної, а.о. 

Середній 

радіус 

стану,  

а.о. 

Середній 

радіус 

системи, м 
Енергія, а.о. Координата, а.о. 

1Soe ε00:  

1395.27479 
-1.0389133371013 5.49644763010-7 [0, 1/200000] 110-6 5.2910-17 

1Soe ε01: 

535.8780388 

– – [0, 

9/1000000] 
0.2510-5 1.322510-16 

1Soe ε02:  

244.496226 

– – [0, 

13/1000000] 
0.510-5 2.64510-16 

1Soe ε03: 

124.8114457 

– – [0, 

19/1000000] 
0.60510-5 3.2004510-16 

1See ε00: 

2089.200523 
-5.8799116071013 6.80387005310-8 [0, 1/250000] 910-6 2.11610-17 

1See ε01: 

412.3373748 

– – [0, 1/125000] 0.210-5 1.05810-16 

1See ε02: 

128.7652912 

– – [0, 9/500000] 0.510-5 2.64510-16 

 

Як слідує із наведених даних, значення енергій для основних та відповідно 

для збуджених станів парної серії (ее) значно більші, ніж у непарній серії (ое). 

При цьому значення енергії для третього збудженого стану серії (ое) 124.81 

співпадає з масою бозона Гіґґса, одержаного експериментально на Великому 

гадронному колайдері у 2012 році (МН =125.09 ±0.24 ГеВ).  

Радіальну поведінку хвильових функцій основного та третього збудженого 

станів 1Soe антитритієвого гелію  3 2 3, ,He e H  представлено на рис. 1 та 2. Бачимо 

характерні особливості цих функцій. 

Висновок. Нами проведені розрахунки спектральних характеристик для 

двох синглетних серій (1Soe, 1See) антитритієвого гелію  3 2 3, ,He e H . Одержані 
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результати знаходяться в області величин експериментальних значень власної 

енергії бозона Гіґґса, що вказує на особливість таких розрахунків для 

тричастинкових квантових систем. 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Радіальна хвильова функція 

основного стану антитритієвого гелію 

 3 2 3, ,He e H  

Рис. 2. Радіальна хвильова функції 

для третього збудженого стану анти-

тритієвого гелію  3 2 3, ,He e H  
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АТОМНИМИ ЯДРАМИ ТА ЇХ ЧУТЛИВІСТЬ ДО СЕРЕДНІХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЗБУДЖЕНИХ ЯДЕРНИХ СТАНІВ 
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1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна 
2Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ, Україна 

e-mail: gorbachenko@univ.kiev.ua  
 

Дослідження гамма-випромінювання, що виникає при поглинанні 

нейтронів, дозволяє отримати інформацію про ймовірності гамма-переходів, 

схеми розпаду ядер, властивості енергетичних рівнів ядер тощо [1]. Значення 

перерізів реакцій радіаційного поглинання нейтронів є необхідними у 

практичних застосуваннях, наприклад, для розвитку ядерних технологій, що 

застосовуються в реакторобудуванні, зокрема для дослідження радіаційної 

стійкості елементів конструкції реактора та розрахунків захисту реакторів. Слід 

також зазначити, що гамма-спектри з реакцій поглинання теплових нейтронів 

важливі для точної оцінки гамма-спектрів від швидких нейтронів, оскільки у 

експериментах, що проводяться у приміщенні, є можливість повторного 

розсіяння швидких нейтронів до теплових енергій на конструкційних елементах 

експериментальних установок [2]. Незважаючи на велику кількість 

експериментів, проведених зі швидкими DT нейтронами, все ще існують 

розбіжності як між ядерними даними різних авторів, так і між 

експериментальними результатами та теоретичними розрахунками. Зокрема, 

такі розбіжності були виявлені і в експериментах для кадмію [3]. Відповідні 

спектри представлені на рис. 1.  

 
а)     б) 

Рис. 1. Гамма-спектр зразка кадмію природного ізотопного складу, індукований нейтронами 

14.1 МеВ (реакція natCd (n,xγ)). Зліва (а) представлені експериментальні дані: заповнені 

квадрати з [3], відкриті трикутники - [4], заповнені кола - [5], відкриті зірочки - [6]. Справа  (б) 

показано порівняння експериментальних даних із [3] (заповнені квадрати) з теоретичними 

розрахунки за кодами EMPIRE [7] (суцільна лінія) та TALYS [8] (штрих пунктирна лінія) з 

роботи [3]. 
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З рис. 1 видно, що різниця у спектрах особливо проявляється в області 

енергій гамма квантів 5 ̶ 10 МеВ. Для аналізу причин такої неузгодженості в [2] 

був врахований  внесок у спектр гамма-квантів від нейтронів, сповільнених за 

рахунок їх розсіювання на стінах зали вимірювання та конструктивних 

елементах генератора нейтронів.  

В даній роботі проаналізовано вплив на теоретичний гамма-спектр 

поглинання для  нейтронів ядром 113Cd (n,xγ)) при використанні різноманітних 

моделей фотонної силової функції (ФСФ)[9], густини ядерних рівнів (ГЯР) [9] та 

коефіцієнта підсилення (
vibrK ) густини ядерних рівнів від присутності 

вібраційних станів [9,10]. В роботі [11] було показано, що використання різних 

моделей для ФСФ та ГЯР  не суттєво впливає на гамма-спектр для теплових 

нейтронів. Тому далі представлено тільки  вплив ФСФ та ГЯР  на гамма-спектр 

для швидких нейтронів з енергією 14 МеВ.   

На рис. 2 ̶ 4 продемонстровано чутливість теоретичних спектрів гамма-

квантів з реакції 113Cd (n,xγ)), обчислених з використанням коду EMPIRE. За 

домовленістю в цьому коді використовується модель MLO1 для ФСФ та EGSM 

модель для ГЯР[7,9]. Моделі для ФСФ [7,9], що використовувалися при 

обчисленнях: MLO1, MLO4, SMLO – різні варіанти моделі модифікованого 

лоренціану (MLO) з різними виразами для ширин, SLO ̶ стандартний Лоренціан, 

EGLO ̶ підсилений узагальнений Лорентціан, GFL ̶ узагальнена модель фермі-

рідини. Для ГЯР [7,9] були використані:  EGSM  ̶  модель густини ядерних рівнів 

за надплинною моделлю (так звана характерна модель EMPIRE), GSM  ̶  

узагальнена надплинна модель, GC  ̶  модель Гільберта та Камерона зі сталою 

температурою, HFB  ̶  мікроскопічна модель Хартрі-Фока-Боголюбова. 

 

 
а)     б) 

Рис. 2. Порівняння розрахованих за кодом EMPIRE гамма-спектрів (a) та відносних відхилень 

, , ,( ) /m the the        (б) при поглинанні швидких нейтронів ядром 113Cd з  різними ( m ) 

виразами  для ФСФ, 
,the - розрахунок за кодом EMPIRE з моделями за домовленістю (MLO1, 

EGSM для ФСФ і ГЯР). Експериментальне   визначалось як 
,exp , ,( ) /the the       , де 

,the  

з рис. 1 (б) [3]. 
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При розрахунку впливу різних виразів для 
vibrK  використовувалась ГЯР за 

моделлю EGSM з модифікаціями 
vibrK  та модель MLO1 для ФСФ, а також такі 

моделі Kvibr [9,10]: BAN – усереднені числа заповнення бозонів, BANT –

усереднені числа заповнення бозонів з врахуванням зміни температури ядра, DN 

 ̶  загасаючі числа заповнення бозонів, EM – гідродинамічне наближення з коду 

EMPIRE, Kvibr=1  ̶  без вібраційного підсилення.  

 

 
а)     б) 

Рис. 3. Порівняння розрахованих за кодом EMPIRE гамма-спектрів (a) та відносних відхилень 

, , ,( ) /m the the        (б) при поглинанні швидких нейтронів ядром 113Cd з  різними ( m ) 

виразами  для ГЯР, 
,the  ̶ розрахунок за кодом EMPIRE з моделями за домовленістю (MLO1, 

EGSM для ФСФ і ГЯР). Експериментальне   визначалось як 
,exp , ,( ) /the the       , де 

,the  

з рис. 1 (б) [3]. 

 

 
а)     б) 

Рис. 4. Порівняння розрахованих за кодом EMPIRE гамма-спектрів (a) та відносних відхилень 

, , ,( ) /m the the        (б) при поглинанні швидких нейтронів ядром 113Cd з різними виразами 

( m )  для коефіцієнта вібраційного підсилення густини ядерних рівнів, 
,the  ̶  розрахунок за 

кодом EMPIRE з моделями за домовленістю (MLO1, EGSM для ФСФ і ГЯР). 

Експериментальне   визначалось як 
,exp , ,( ) /the the       , де 

,the  з рис. 1 (б) [3]. 
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На рисунках 2 ̶ 4 представлено відхилення , , ,( ) /m the the        гамма- 

спектрів від розрхунків з параметрами за замовчування , ( ) /the thed E dE    , тут  

індекс m  відповідає моделям для ФСФ, ГЯР, різним виразам для 
vibrK [10] в 

рамках модифікації моделлі EGSM[7]. 

Як видно з рисунків 2 ̶ 4 чутливість обчислених спектрів гамма-квантів до 

моделей ФСФ, ГЯР та 
vibrK  є суттєвою. Найкраще узгодження з 

експериментальними даним у області  енергій гамма-квантів 5 ÷ 10 МеВ 

досягається при використанні моделі SLO для ФСФ та GC, HFB для ГЯР. 

На рис.5 порівнюються експериментальні та теоретичний спектри гамма-

квантів з реакції 113 ( , )Cd n x , а також  представлено внески у відсотках до гамма-

спектра від теплових нейтронів (рис.5а) та максимально можливі невизначеності 

теоретичних спектрів, розрахованих з використанням різних моделей ФСФ та 

ГЯР (рис.5б). 
 

 
а)     б) 

Рис.5. Порівняння спектрів гамма-квантів з реакції 113 ( , )Cd n x : 
exp /d dE - 

експериментальний спектр [2,3] без врахування внеску від теплових нейтронів; /thed dE - 

теоретичні гамма-спектри для швидких нейтронів із [3];  ( , ) /B

Cd dE

  і ( , ) /B

Pd dE

  - 

перераховані спектри з вилученням внеску від теплових нейтронів з використанням 

експериментальних даних [12] для комбінованого спектра та середнього нормалізованого 

спектра [11] з інтервалом усереднення 0.8h   MeВ. Прямокутні стовпці - різниці у відсотках 

між виміряним гамма-спектром, викликаним швидкими нейтронами, 
exp /d dE  і новою 

оцінкою гамма-спектра з вилученням внеску ( , ) /B

Cd dE

  від теплових нейтронів (рис. 5а); рис. 

5б  - відхилення  
,max , ,( ) / 100%the the         у відсотках при розрахунках за різними 

виразами для ФСФ і ГЯР, де 
,max  ̶  значення гамма-спектра, який максимально відрізняється 

від обчисленого з виразами за домовленістю.. 
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З рис. 5 видно, що після врахування внеску, викликаного тепловими 

нейтронами, перераховані гамма-спектри для швидких нейтронів менші за 

попередні, але в діапазоні енергій гамма-квантів ~ 3.5 ÷ 6.5 МеВ відмінності між 

цими спектрами можуть становити ~ 30%. Нова оцінка для гамма-спектра в 

цілому краще узгоджується з теоретичними розрахунками для швидких 

нейтронів, але локальне збільшення експериментального спектра в 

енергетичному інтервалі 5.5 ÷ 10 МеВ залишається. Врахування 

невизначеностей у розрахунках за рахунок використання різних виразів для 

ФСФ та ГЯР покращує опис експериментальних даних, але все одно 

залишаються неузгодженості в області 5.5 ÷ 10 МеВ.  

На нашу думку, основні причини двох широких локальних піків у спектрі 

гамма-квантів поблизу енергії відділення  нейтронів можуть бути результатом 

впливу колективного підсилення густини ядерних рівнів [9,10] та можливої 

присутності низькоенергетичного пігмі-резонансу у ФСФ [13]. Також було б 

важливо виконати нові виміри гамма-спектра в умовах зменшення внеску від 

нейтронів, сповільнених до теплових енергій.  

 
[1] G.A. Bartholomew, Ann. Rev. Nucl. Sci. 11, 259 (1961). 

[2] B.M. Bondar et al.,  Nuclear Physics A 1010, 122192(2021). 

[3] Б.М. Бондар та ін.,  Ядерна фізика та енергетика 12, 129(2011).  

[4] Ю.Я. Нефедов и др., Вопросы атомной науки и техники. Сер. Ядерные 

константы. Вып. 1., 7(2000). 

[5] В.М. Безотосный и др.,  ВАНТ Серия ядерные константы 3/30,  21(1978). 

[6] Г.О. Прокопець та ін., Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Фіз.-мат. науки. Вип. 3, 423 (1997). 

[7] M. Herman et al., Nuclear Data Sheets 108, Issue 12, 2655(2007). 

[8] A.J. Koning, et al., In: Proc. Intern. Conf. Nuclear Data for Science and Technology 

(ND2007), Nice, France, April 22 - 27, 2007. Ed. by O. Bersillon et al. CEA, EDP 

Sciences, 211(2008). 

[9] R. Capote et al., Nuclear Data Sheets 110 (12), 3107 (2009). 

[10] V.A. Plujko et al., Nuclear Data Sheets 118(1), 240 (2014). 

[11] V.A. Plujko et al., Nuclear Physics and Atomic Energy 22 (3), 221(2021). 

[12] T. Belgya et al., EPJ Web of Conferences 146, 05009 (2017).  

[13] M. Igashira et al., Nuclear Physics A 457,  301(1986).  

  



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
 Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  

 

 312 

ДВОЕЛЕКТРОННИЙ РОЗПАД ДИПОЛЬНО-ЗВ’ЯЗАНОГО  

АНІОНА В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ 

 

М.І. Карбованець, М.Я. Євич, В.Р. Євич 

 

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний 

університет», Ужгород 

e-mail: myroslav.karbovanets@uzhnu.edu.ua 

 

При потраплянні дипольно-зв’язаного аніона (ДЗА) в стале однорідне 

електричне поле виникає можливість всім зв’язаним з цією частинкою 

електронам відірватися від неї шляхом тунелювання через потенціальний бар’єр. 

У даній роботі теоретично досліджено двоелектронний розпад ДЗА у слабкому 

(в атомних масштабах) полі напруженості ..1 оаF   для різних механізмів 

електронних переходів.  

Розглянемо спочатку режим тунелювання двох електронів. Відривання 

двох і більше електронів від ДЗА може відбуватися як в результаті двох 

незалежних підбар’єрних електронних переходів (послідовний або каскадний 

режим тунелювання), так і шляхом одночасного тунелювання електронів. При 

постадійному тунелюванні спочатку відривається електрон з меншою енергією 

зв’язку, а потім – з більшою. Для ймовірності послідовного двоелектронного 

тунелювання справедливе таке представлення (тут і нижче вказано лише 

функціональну залежність відповідних ймовірностей від напруженості 

електричного поля F ): 

  FEE
E

F

E
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пост 3/222exp
44

~
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2
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1

1

2

1

1
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,    (1) 

де 21, EE  –  енергії зв’язку відповідно першого та другого активних електронів 

аніона. У виразі (1) 1W  і  2112 EEWW   – ймовірності тунелювання 

відповідно першого та другого електронів. Імовірності одноелектронного 

тунелювання 1W  і 2W  були обчислені як інтегральний потік імовірності через 

площину, перпендикулярну до осі X . При цьому аксіально-симетричне поле 

ДЗА моделювалося потенціалом точкового диполя, а хвильова функція в 

класично дозволеній області після тунелювання була знайдена за допомогою 

функції Гріна однорідного поля. У границі об’єднаних атомів одержаний вираз 

для 1W  переходить у відомі результати для від’ємного атомного іона. 

Імовірність двоелектронного розпаду ДЗА при одночасному тунелюванні 

двох електронів ( однW ) було обчислено методом, розробленим у праці [1]. Для 

цього двоелектронна тунельна іонізація розглядалася як відривання від ДЗА 

двоелектронного «згустка» – своєрідної квазічастинки, маса якої em2 , заряд – 

 e2 , а потенціал іонізації – 21 EE  . У області конфігураційного простору, 
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яка визначає процес іонізації, відстань між електронами в згустку вважається 

набагато меншою, ніж відстань до молекулярного залишку. Одержаний 

результат для ймовірності одночасного тунелювання двох електронів має 

вигляд: 

 
  FEE

EE

F
W

m

одн 3/222exp
4

~
2/3

21

1

21




















.                (2) 

Відрив декількох електронів від багатоелектронної атомної (чи 

молекулярної) частинки з більшою, ніж розглянуті вище, ймовірністю 

відбувається в результаті іншого фізичного процесу, який вперше був 

запропонований у роботі [2] для випадку двоелектронного розпаду від’ємного 

атомного іона. У цьому процесі тунелює лише один, найбільш слабко зв’язаний, 

електрон з енергією Е1 (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Атомна частинка в однорідному 

електричному полі 

 

Набравши в однорідному полі енергію 

Е2, він, відлітаючи від молекулярного 

залишку, іонізує (або збуджує) його. 

Цей двоелектронний процес, який 

можна класифікувати як Оже-іонізацію 

ДЗА в електричному полі, має чисто 

кореляційний характер. Імовірність 

такої іонізації мала і, згідно теорії 

збурень, визначається квадратом 

модуля матричного елемента від 

взаємодії іонізованого електрона з 

електроном залишку. 

 

У межах запропонованої моделі обчислено ймовірність двоелектронного 

Оже-розпаду ДЗА в сталому однорідному електричному полі, який має 

найбільшу ефективність серед досліджених нами механізмів двоелектронних 

процесів. З’ясовано, що у слабких полях залежність імовірності двоелектронного 

розпаду ДЗА від орієнтації дипольного моменту відносно напрямку зовнішнього 

поля незначна. 

Результати, одержані для випадку сталого однорідного електричного поля, 

узагальнено на випадок тунельної іонізації ДЗА у змінному електричному полі 

  tFtF cos0 , де   – частота лазерного поля.  

 

[1] Б.А. Зон. ЖЭТФ 116, 410 (1999). 

[2] М.И. Карбованец, В.Ю. Лазур, М.И. Чибисов. ДАН СССР 275, 1384 (1984). 
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НЕАДІАБАТИЧНІ ЕФЕКТИ ТА ПРОЦЕСИ У СИСТЕМАХ 

З КІЛЬКОМА ЧАСТИНКАМИ З КУЛОНІВСЬКОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ   
 

М.В. Хома 
 

Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

e-mail: m.khoma@gmail.com  

 

Поняття неадіабатичності відіграє ключову роль у описі різноманітних 

квазімолекулярних процесів та ефектів важливих у молекулярній спектроскопії, 

теорії розсіювання, фізики верхніх шарів атмосфери, астрофізиці, тощо. Навіть 

зараз, коли доступним є широкий спектр програмних пакетів для обчислення 

“точних” (із перших принципів) електронних енергій квазімолекул, врахування 

неадіабатиних ефектів залишається складною задачею, яка піддається 

розв´язанню лише для систем з невеликим числом взаємодіючих частинок. Один 

з найбільш відомих прикладів неадіабатичних процесів є переходи між 

адіабатичними рівнями у рамках наближення Борна-Оппенгеймера або 

адіабатичного наближення. Такі переходи відбуваються найбільш ефективно при 

енергетичному зближенні адіабатичних станів при певній геометрії 

квазімолекули.  

Обмежимося далі розглядом квазімолекул з трьома ядрами та N 

електронами, маси ядер позначимо через  𝑚1, 𝑚2 та 𝑚3 а масу електрона 𝑚𝑒. 

Сукупність координат, які описують відносне положення ядер позначимо 

символом 𝑄, 𝑄 = {𝑟, 𝑅, 𝜃}, де 𝑟 – відстань між деякими двома ядрами 

(двоатомний фрагмент), 𝑅 – відстань від центра мас двоатомного фрагмента до 

третього ядра, 𝜃 – кут між векторами 𝑟 та �⃗⃗�. Прикладом такої системи є стійкий 

молекулярний іон 𝐻3
+ з енергією дисоціацїї (на фрагменти   𝐻+ +𝐻2)  ~4,39 еВ.   

Рівняння Шредінгера (з відокремленим рухом центра мас) для повної 

хвильової функції 𝜓 такої системи має наступний вигляд 

(𝑇𝑛 + 𝑇𝑒 + 𝑉(𝑄, 𝑞) − 𝐸)𝜓(𝑄, 𝑞) = 0,                                     (1) 

тут символи 𝑇𝑛, 𝑇𝑒 позначають оператори повної кінетичної енергії ядерного та 

електронного руху і даються наступними виразами 

𝑇𝑛 = −
ℏ2

2𝜇𝑅
∇𝑅
2 −

ℏ2

2𝜇𝑟
∇𝑟
2,    𝑇𝑒 = −

ℏ2

2𝑚𝑒
∑ ∇𝑖

2𝑁
𝑖=1 ,                             (2) 

𝜇𝑟
−1 = 𝑚1

−1 +𝑚2
−1,  𝜇𝑅

−1 = (𝑚1 +𝑚2)
−1 +𝑚3

−1,                        (3) 

де𝑞 – повний набір електронних координат, 𝑉 – потенціал кулонівської взаємодії 

усіх частинок у системі, Е – повна енергія системи, яка знаходиться як власне 

значення задачі (1). Розкладемо хвильову функцію 𝜓(𝑄, 𝑞) за повним набором 

електронних 𝜑𝜆(𝑞|𝑄) ≝ ⟨𝑞|𝜆⟩ та ядерних  𝜒𝑘(𝑄) ≝ ⟨𝑄|𝑘⟩ хвильових функцій: 
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𝜓 = ∑ 𝐶𝜆𝑘|𝜆𝑘⟩𝜆𝑘 . Підкреслимо, що 𝜑𝜆(𝑞|𝑄) залежить від координат 𝑄 

параметрично. Підкладаючи розклад для 𝜓 у рівняння (1) приходимо до 

формулювання задачі про рух ядер у адіабатичному наближенні [1]: 

𝜑𝜆(𝑇𝑛 + 𝐸𝜆
𝑎𝑑(𝑄) − 𝐸)𝜒𝑘 +𝑊𝜑𝜆𝜒𝑘 = 0.                                (4)  

Тут 𝐸𝜆
𝑎𝑑(𝑄) – адіабатичний потенціал (повна електронна енергія), який 

визначається з рівнняння Шредінгера при фіксованих значеннях 𝑄 

(𝑇𝑒 + 𝑉(𝑄, 𝑞) − 𝐸𝜆
𝑎𝑑(𝑄))𝜑𝜆(𝑞) = 0.                                  (5) 

𝑊 є оператором неадіабатичності, який дається наступним виразом 

𝑊 = −
ℏ2

𝜇𝑅
∇𝑅
𝑛∇𝑅

𝑒 −
ℏ2

𝜇𝑟
∇𝑟
𝑛∇𝑟

𝑒,                                               (6) 

де верхній індекс означає, що даний оператор діє тільки на ядерну (𝑛) або на 

електронну (𝑒) хвильову функцію. Нехтування оператором 𝑊 приводить до 

рівняння Шредінгера для ядерного руху у адіабатичному наближенні: 

(𝑇𝑛 + 𝐸𝜆
𝑎𝑑(𝑄) − 휀𝜆𝑘

𝑎𝑑)𝜒𝑘 = 0.                                             (7)  

Фактично, як видно з виразу (6), під неадіабатичністю у даному випадку 

розуміється врахування зв‘язку між ядерним та електронним рухом при описі 

обертально-коливного руху молекулярної системи. Розглядяючи р-ння (4) за 

теорією збурень за оператором 𝑊, можна отримати ефективний ядерний 

гамільтоніан (а точніше – оператор кінетичної енергії) 𝑇𝑛𝑎, який із самого 

початку буде враховувати неадіабатичні ефекти [1]. Алгоритм побудови 

оператора 𝑇𝑛𝑎 полягає у знаходженні аналітичного виразу для другої поправки 

𝐸𝜆𝑘
(2)

 (перша поправка тотожньо рівна нулю) до енергії 𝐸 обертально-коливного 

стану (4):    

𝐸 = 휀𝜆𝑘
𝑎𝑑 + 휀𝜆𝑘

𝑛𝑎,    휀𝜆𝑘
𝑛𝑎  𝐸𝜆𝑘

(2)
,                                              (8) 

далі припускається, що  𝐸𝜆𝑘
(2)

 відповідає поправці першого порядку шуканого 

оператора 𝑇𝑛𝑎: 𝐸𝜆𝑘
(2)
~⟨𝑘|𝑇𝑛𝑎|𝑘⟩ . Останнє співвідношення і слугує для побудови 

ефективного ядерного гамільтоніана. Результат для системи трьох ядер доволі 

громіздкий і отриманий у [2]. Наведемо тут результат 𝑇𝑛𝑎 для двоатомної 

молекули (для зручності покладемо 𝜇𝑟 = 𝜇) 

𝑇𝑛𝑎 = −
ℏ2

2𝜇
(𝐺2(𝑟)

𝜕2

𝜕𝑟2
+ 𝐺1(𝑟)∆Ω),                                     (9) 

де ∆Ω – кутова частина оператора Лапласа, а функції 𝐺1,2(𝑟) даються сумами 

𝐺1(𝑟) =
2ℏ2

𝜇
∑

⟨𝜆|𝜕𝑥𝜆′⟩⟨𝜆′|𝜕𝑥𝜆⟩

𝐸𝜆′−𝐸𝜆
𝜆≠𝜆′ ,     𝐺2(𝑟) =

2ℏ2

𝜇
∑

⟨𝜆|𝜕𝑧𝜆′⟩⟨𝜆′|𝜕𝑧𝜆⟩

𝐸𝜆′−𝐸𝜆
𝜆≠𝜆′ .         (10) 

Тут 𝑥, 𝑦, 𝑧 декартові координати вектора 𝑟. Оператор 𝑇𝑛𝑎 , (див. р-ння (9)), є 

сумою радіальної та кутової частин, які можна умовно вважати коливною та 
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обертальною частинами, відповідно: 𝑇𝑛𝑎 = 𝑇𝑛𝑎
∥ + 𝑇𝑛𝑎

⊥ . Як бачимо, масові 

множники при коливній та обертальній частині є різними, що можна 

інтерпретувати як ефективні коливну 𝜇∥ та обертальну 𝜇⊥ приведені ядерні маси 

𝑇𝑛𝑎
∥ =

1

2𝜇∥
𝜕2

𝜕𝑧2
,   𝑇𝑛𝑎

⊥ =
1

2𝜇⊥
(
𝜕2

𝜕𝑥2
+

𝜕2

𝜕𝑦2
),                                (11) 

 
1

𝜇∥
=

1

𝜇
(1 +

𝐴

𝑚
),   

1

𝜇⊥
=

1

𝜇
(1 +

𝐵

𝑚
),                                  (12)  

де 𝑚 – маса ядра, функції 𝐴, 𝐵 однозначно виражаються через 𝐺1(𝑟) та 𝐺2(𝑟). 
Різниця між коливною та обертальною  приведеними масами і є проявом ефекту 

неадіабатичності.  

 

 

 
Рис. 1. Ефективні коливна 𝑚∥ та обертальна 𝑚⊥ ядерні маси молекулярного іона 

водню 𝐻2
+(1𝑠𝜎); 𝑚𝑝 – маса протона, 𝑚𝑒 – маса електрона.  

 

На рисунку 1 зображено результати розрахунку 𝜇∥ та 𝜇⊥ для молекулярного іона 

водню 𝐻2
+ у основному електронному стані в залежності від відстані між ядрами. 

Для зручності використано співвідношення між приведеними та абсолютними 

ядерними масами для гомоядерної двоатомної системи 𝜇∥ = 𝑚∥/2,  𝜇⊥ = 𝑚⊥/2. 

Видно, що у границі об‘єднаного атома маса ядра співпадає з масою протона а 

на великих відстанях ефективна маса ядра є сумою мас протона і електрона (див., 

також [3]).  

Матричні елементи типу ⟨𝜆|𝜕𝑧𝜆′⟩ та ⟨𝜆|𝜕𝑥𝜆′⟩ = ⟨𝜆|𝜕𝑦𝜆′⟩, які входять до 

виразів для коливної та обертальної ефективних ядерних мас використовують 
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також для опису неадіабатичних процесів електронних переходів між атомними 

остовами у розглядуваних двоатомних кулонівських системах. На рисунках 2 і 3 

зображено радіальні та обертальні матричні елементи відповідальні за 

електронні переходи (перезарядку) у зіткненнях 𝐻(𝑛𝑙) + 𝐻+.  
 

 
Рис. 2. Матричні елементи радіального зв‘язку ⟨𝜆|𝜕𝑅𝜆′⟩ у системі 𝐻2

+.  
 

 
Рис. 3. Матричні елементи обертального зв‘язку ⟨𝜆|𝑖𝐿𝑦𝜆′⟩ у системі 𝐻2

+. 

Пунктирна пряма – асимптотичне значення матричного елемента 16𝑅 81⁄  між 

станами 2𝑝  та 2𝑝  [4]. 

Матричні елементи розраховані за допомогою точних хвильових функцій 

квазімолекулярної системи 𝐻2
+ при довільних відстанях між ядрами. Для 
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позначення електронних станів використано квантові числа об‘єднаних атомів. 

Пунктирна пряма на Рис.2 відповідає асимптотичним значенням матричного 

елемента ⟨2𝑝|𝑖𝐿𝑦|2𝑝⟩  при великих між‘ядерних відстанях 𝑅 [4]. 
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БАГАТОФОТОННА СПЕКТРОСКОПІЯ СКЛАДНИХ АТОМІВ 
 

О. Гомонай, Є. Ремета 
 

Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

e-mail: alekgomonai@gmail.com  

 

Ініціатором створення в Інституті електронної фізики НАН України 

наукового напряму з вивчення багатофотонних процесів під дією лазерного 

випромінювання був доктор фізико-математичних наук, професор Іван 

Прохорович Запісочний. Під його керівництвом було створено сучасну 

експериментальну лабораторію з дослідження таких процесів та одержано цілий 

ряд нових результатів при взаємодії лазерного випромінювання з атомами 

складних атомів, зокрема з рідкісно-земельними ітербієм [1–3] та самарієм [4–6].  

Так, при дослідженні трифотонної іонізації атома ітербію у спектральному 

діапазоні 16814–18100 см–1 нами були виявлені максимуми, пов’язані з 

трифотонним збудженням автоiонiзацiйних рівнів атома ітербію (див. рис. 1). Ці 

максимуми за амплітудою на декілька порядків поступаються максимумам, що 

відповідають двофотонному збудженню зв’язаних станів, а за шириною значно 

їх перевищують. Було виявлено два невідомих у науковій літературі непарних 

автоіонізаційних рівня, енергії яких становлять 51866.1 см–1 та 51914.1 см–1, а 

можливі значення повного кутового моменту J = 1, 3. 

 

 

 

Рисунок 1. Спектр трифотонної іонізації атома ітербію. Вертикальні риски – 

частоти одно- та двофотонного збудження зв’язаних рівнів (нижні) і трифотонного 

збудження автоіонізаційних рівнів (верхні). Стрілки – нові автоіонізаційні рівні. 
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Одним з найбільш вагомих досягнень досліджень багатофотонної 

спектроскопії в Інституті електронної фізики НАН України є розроблення 

методики одноколірної трифотонної резонансно-іонізаційної спектроскопії, яка 

була використана для вивчення спектра парних рівнів атома самарію [4]. Саме 

парні рівні, з огляду на можливість їх практичного застосування в різноманітних 

схемах селективного збудження при розв’язанні широкого кола прикладних 

задач (розділення та вивчення властивостей ізотопів, вимірювання наднизьких 

концентрацій, спектроскопія високого розділення тощо), становлять найбільший 

інтерес. На сьогоднішній день з використанням цієї методики визначено енергії 

та повні кутові моменти понад 400 парних збуджених рівнів атома самарію, а 

також виявлено 30 нових рівнів, дані про які були відсутні у літературі. 

Складність досліджень саме атома самарію зумовлена специфікою його 

електронної будови – [Xe]4f66s2 7F0. Відмінною особливістю спектра 

енергетичних рівнів цього атома є основний парний септетний терм 7F0–6, усі 

рівні якого заселяються при робочій температурі атомного джерела (930 К). З 

цієї причини резонансна структура спектрів трифотонної іонізації атома самарію 

включає максимуми, зумовлені резонансними переходами, переважно 

двофотонними, з усіх семи рівнів основного терму [4]. Основним методом 

тлумачення таких спектрів є об'єднання спостережуваних максимумів у групи, 

пов’язані зі збудженням тих самих верхніх рівнів з різних початкових рівнів 

основного терму 7F [5].  

Однак, однозначна ідентифікація резонансних максимумів у багатьох 

випадках є складною задачею, що головним чином пов’язано з двома факторами. 

По-перше, внаслідок надзвичайно високої щільності резонансної структури 

спектрів трифотонної іонізації атома самарію має місце накладання максимумів, 

зумовлених різними переходами, а також випадковий збіг частот 

спостережуваних максимумів з частотами можливих переходів. Для прикладу на 

рис. 2 наведено фрагмент спектра трифотонної іонізації атома самарію у 

спектральному діапазоні 200 cм–1, який містить 125 максимумів. Тобто, середня 

щільність резонансної структури становить 0.6 макс./см–1. При цьому на окремих 

ділянках вона може бути значно вищою і сягати 2–3 макс./см–1. 

По-друге, суттєва, до декількох порядків, різниця між ймовірностями 

двофотонних переходів, що відповідають збудженню певного парного рівня з 

різних початкових рівнів основного терму 7FJ, призводить до того, що не всі 

двофотонні переходи, що попадають у досліджувану область і дозволені 

правилами відбору, проявляються у вигляді чітких максимумів у спектрах, 

виміряних при певних значеннях інтенсивності лазерного випромінювання. 

Нами було розроблено ефективний метод ідентифікації резонансних 

максимумів у таких складних умовах. Він базується на експериментальному і 

теоретичному дослідженні залежності відношення амплітуд резонансних 

максимумів, зумовлених двофотонними переходами з різних початкових рівнів 

основного терму атома самарію, від величини напруженості поля лазерного  
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Рисунок 2. Фрагмент спектра трифотонної іонізації атома самарію. 

 

випромінювання. При цьому, один з максимумів – це максимум, який потрібно 

ідентифікувати, а інший – це однозначно ідентифікований максимум, пов’язаний 

з двофотонним збудженням рівня з добре відомою енергією. 

Кількість іонів, що утворюється внаслідок трифотонної іонізації можна 

розрахувати наступним чином: 
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см). Ймовірність іонізації пов’язана з діагональними елементами ii(t) матриці 

густини: )()(1)( 2211 tttP   . Їх визначають шляхом чисельного 

розв’язування системи диференціальних рівнянь, які описують дворівневу 

систему [7]: 
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12z  – складений матричний елемент двофотонного переходу (1→2), s 

і i – відповідно спонтанна та іонізаційна ширини резонансного рівня 2, L – 

ширина лінії лазерного випромінювання. Іонізаційна ширина i (см–1) 

розраховувалася за перерізом фотоіонізації i резонансного рівня 2: 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  
 
 

 322 

2

0

4101.2   ii . Амплітуди sij(t), які повільно змінюються з часом, пов’язані з 

елементами ij(t) матриці густини наступними співвідношеннями: )()( 1111 tst  , 

)()( 2222 tst  , )2exp()()( 1212 titst   )2exp()()( 1212 titst   ,  ̶ частота 

зовнішнього поля. Зазначимо, що система рівнянь (2) відповідає випадку 

двофотонного резонансу 0)(2 12012   EE , де E0, E – енергії 

початкового 1 і резонансного 2 рівнів, 12 – Штарківський зсув резонансного 

рівня 2 під дією поля. 

На рис. 3 (a) наведено залежність виходу іонів Sm+ від частоти лазерного 

випромінювання, виміряну при різних значеннях напруженості поля. Резонансну 

структуру цієї залежності утворюють три максимуми, зумовлені двофотонними 

переходами з різних рівнів основного терму (у см–1): 7F5 → (37641.6)3 (A), 
7F3 → (36007.5)3 (B) та 7F1 → (34812.0)3 (C).  

 

 
 

 
a b c 

 

Рисунок 3. a – залежність виходу іонів Sm+ від частоти лазерного 

випромінювання, виміряна при різних значеннях напруженості поля: 1.2105 (1), 

1.7105 (2), 2.2105 (3), 2.9105 (4), 3.9105 (5), 5.2105 (6) и 6.9105 В/см (7); b та c – 

залежності відношення амплітуд максимумів C і B та A і B від напруженості поля. 

 

На рис. 3 (b, c) наведено експериментальні (точки) та теоретично 

розраховані (криві) залежності відношення амплітуд максимумів C і B та A і B 

від напруженості поля. Зазначимо, що метою розрахунку було визначення для 

кожного досліджуваного переходу таких значень матричних елементів 
)2(

12z , 
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перерізів фотоіонізації i та заселеності n, при яких розраховані залежності 

)(/)( 00  

BA NN  і )(/)( 00  

BC NN  максимально узгоджуються з експериментально 

виміряними. 

Монотонний хід залежності )(/)( 00  

BC NN  на рис. 3 (b) вказує на те, що 

кожний з максимумів (C і B) відповідає тільки одному переходу. При цьому 

розбіжність між експериментом і розрахунком (суцільна крива 1) не перевищує 

4%. Пунктирні криві 2 і 3 демонструють хід залежності )(/)( 00  

BC NN  у випадку, 

якби максимум С був пов'язаний не з переходом з рівня 7F1, а з переходом з рівня 
7F2 (крива 2) або 7F0 (крива 3). Добре видно, що у цих випадках розбіжність 

розрахованих кривих з експериментальними є значною. 

Немонотонний хід залежності )(/)( 00  

BA NN  на рис. 3 (c) вказує на те, що 

максимум A зумовлений не одним переходом з рівня 7F5, а двома переходами, 

частоти яких з точністю до ширини лінії лазерного випромінювання збігаються, 

внаслідок чого відповідні максимуми (A1 і A2) не розділяються. Розрахунки 

показують, що найкраще узгодження з експериментом (розбіжність не 

перевищує 5%) має місце у випадку, коли другий максимум (A2) відповідає 

переходу з початкового рівня 7F4. Таким чином, проведений розрахунок дозволяє 

стверджувати, що максимум A складається з двох максимумів – A1 та A2. Один з 

них (A1) пов'язаний з двофотонним збудженням відомого стану (37641.6 см–1)3 з 

початкового рівня 7F5 (монотонно спадаюча крива A1 на рис. 3). Другий (A2) – з 

двофотонним збудженням раніше не спостережуваного стану з енергією 

E = 36789.1 см–1 з початкового рівня 7F4 (монотонно зростаюча крива A2 на 

рис. 3). Виходячи з правил відбору для двофотонних переходів (J = 2 – 6), а 

також з того факту, що даний рівень не було виявлено раніше в експериментах, 

в яких могли збуджуватися стани з J  4, можна припустити, що повний кутовий 

момент цього рівня J = 5 або 6. 
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РЕЗОНАНСНЕ РОЗСІЯННЯ НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНИХ  

ЕЛЕКТРОНІВ НА АТОМІ КАЛЬЦІЮ 
 

В.Ю. Лазур, С.В. Гедеон, О.В. Єгiазарян, А. А. Кочемба 

Ужгородський нацiональний унiверситет, Ужгород 

e-mail: alicekochemba2005@gmail.com 

 

          Вивчення елементарних процесів зіткнення електронів з атомами кальцію 

становить значний інтерес з низки причин. По-перше, вiдомостi про 

характеристики елементарних процесiв взаємодiї електронiв з атомами Ca вкрай 

необхiднi для успiшного розвитку багатьох напрямкiв сучасної фiзики i нової 

технiки, у тому числi фiзики плазми, астрофiзики, фiзики верхнiх шарiв 

атмосфери, термоядерної енергетики. Зокрема, продукований при спалахах 

наднових кальцiй є найбiльш використовуваним елементом для кiлькiсного 

аналiзу спектра зiрок [1]. Крім цього, після розгортання робіт з керованого 

термоядерного синтезу  виникла нагальна необхідність у кращому розумінні 

перебігу основних процесів взаємодії електронів з атомами Сa [2,3]. Однак  для 

більшості атомів лужно-земельних елементів, включаючи кальцій, інформація 

про перерізи пружного розсіяння та збудження енергетичних рівнів електронним 

ударом до цього часу залишається обмеженою.  

           По-друге, кальцій з його конфігурацією основного стану 

[1s22s22p63s23p6]4s2 1S  і одно- та двократно збудженими станами 

[1s2...3p6](4snℓ,3dnℓ,4pnℓ) 3,1L  багато в чому подiбний до гелiю, тобто може при 

певних умовах розглядатися в рамках моделi двох електронiв понад Ar-подiбним 

[1s2...3p6]-кором. Як для основного стану, так i для низькорозташованих 

збуджених станiв Ca, важливими є як валентні, так i кор-валентні кореляції. 

Через це у нашому підході [4 ̶ 11] кореляційні ефекти  враховуються шляхом 

включення в розклад станів і псевдостанів мішені спеціальних додаткових 

електронних конфігурацій зi збудженим кором.  

По-третє, атоми лужно-земельних елементів характеризуються великими 

величинами поляризовності. Тому виникає необхідність точного урахування 

поляризовності атома Са внаслідок її великої величини.  

І нарешті, по-четверте, в експериментальній [12] і теоретичній [13] працях 

було встановлено, що стан 4s24p 2P1/2 від’ємного іона кальцію Ca– є стабільним, 

а не резонансним, як вважалося раніше. Тому до проблеми теоретичного опису 

резонансних явищ у зіткненнях повільних електронів з атомами Ca варто 

повернутися заново.  
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Дослідження резонансної структури перерізів е+А-розсіяння є 

фундаментальною задачею фізики електрон-атомних зіткнень. Така структура 

вказує на існування квазістаціонарних автоіонізаційних станів (АІС) (а у випадку 

нейтральних атомів автовідривних станів (АВС)) системи «мішень+налітаючий 

електрон», оже-розпад яких і призводить до складної резонансної структури 

перерізів розсіяння. Експериментальним підгрунтям для з’ясування природи 

резонансної структури перерізів е+Са-розсіяння слугують пучкові експерименти 

[14 ̶ 16], в котрих вимірюються енергетичні та кутові залежності перерізів 

пружного розсіяння, збудження та іонізації атомів (іонів) електронним ударом.  

       Для вивчення резонансних ефектів у зіткненнях повільних електронів з 

атомами Са в данній праці застосовується розроблена в [4 ̶ 11, 17 ̶ 24] нова, так 

звана БСР-версія (B-Spline R-matrix (BSR) method) методу R-матриці. В рамках 

цієї версiї запропоновано новий спосіб урахування резонансних ефектів, який 

грунтується на використанні залежних від терму неортогональних орбіталей  та 

сплайн-представлень для базисних функцій.  

         Аналіз резонансів у е+А-розсіянні часто грунтується на однорівневій 

формулі Брейта-Вігнера для ізольованих резонансів, що не перекриваються. 

Однак, у випадку двох резонансних станів при близьких енергіях в одній і тій же 

парціальній хвилі визначення параметрів резонансів стає доволі складною 

справою і вимагає узагальнення однорівневого формалізму Брейта-Вігнера на 

багатоканальний випадок. З багатьох інших методів, що широко 

використовується в літературі для аналізу та розрахунку параметрів складних 

резонансних структур в багатоканальних системах, найбільш надійним виявився 

метод, розроблений в працях Шимамура та ін. [25 ̶ 28], який ґрунтується на 

концепції «повного розділення просторів резонансних і нерезонансних каналів» 

і використовує властивості суми власних фаз та її похідної по енергії. Як новітні 

розвитки цього методу [29], так і його застосування в різних областях фізики 

зіткнень (див., наприклад, [30]) засвідчують про важливе значення і актуальність  

такого підходу. Даний підхід у поєднанні з БСР-версією R-матричного методу і 

використовується в даній праці для дослідження складної резонансної структури 

перерізів e+Са-розсiяння.  

На рис.1 зображена енергетична залежність ІП пружного розсіяння 

електронів на атомі Са у метастабільному стані 4s4p 3Po. На цьому ж рисунку 

наведено внески в ІП від  4,2Se-,  4,2Pe-, 4,2De-, 4,2Fe-, 4,2Po-, 4,2Do-, 4,2Fo-парціальних 

хвиль. Вище порогу збудження рівня 4s4p 3Po основний внесок в даний ІП дають 
4,2Pe- та 4De-парціальні хвилі. Як видно з рис.1, в енергетичній залежності IП 

помiтнi явно вираженi структури, якi могли б трактуватися як резонанси.  
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Рис. 1. Інтегральний переріз пружного розсіяння 

електронів на атомі кальцію у метастабільному 

стані 4s4p 3Po (──). Внески окремих парціальних 

хвиль в ІП пружного e+Ca-розсіяння наведені в 

двох нижніх графічних вікнах. Вертикальні тонкі лінії вказують на пороги 

збудження станів атома Ca. 

 

Домінуючим процесом при E < 1.892 eB є пружне розсіяння електронів на 

атомі Ca в основному стані. Як видно з рис.2 (ліве вікно (а)),  на енергетичних 

залежностях парціальних 2De-перерізів пружного розсіяння електронів на атомі 

Ca в основному 4s2 1S – і метастабільному 4s4p 3Po – станах та збудження 

переходу 4s2 1S – 4s4p 3Po чітко виділяються три резонансно-подібні структури в 

околі енергій 1.15 еВ, 1.9 еВ та 2.004 еВ відповідно. Відстані між резонансними 

піками (з одинаковими L=D) на цих енергетичних залежностях доволі малі і 

приблизно рівні 0.1 eB та 0.75 eB. Поведінка енергетичних залежностей суми 

парціальних 2D-фаз (середнє вікно (b)) та її похідної по енергії (нижнє вікно (c)) 

також  демонструє, що у вузькому енергетичному інтервалі 1.1÷2.0 еВ має місце 

накладання трьох резонансних особливостей 4s23d  2D, 4s4p[3P]4f  2D, 4s4p2 2D, 

що є причиною чисто деструктивної картини інтерференції в околі цих 

резонансів.  

Непружне розсіяння електронів на атомах Ca стає помітним при енергіях, 

що перевищують 1.892 eB. На рисунку 2а (праве вікно) приведені результати 

BSR39-розрахунків парціальних 2De-перерізів збудження переходів  4s2 1S – 4s4p  

3Po, 4s2 1S – 3d4s 1De, 4s2 1S – 4s4p 1Po, 4s2 1S – 4s5s 3Se, 4s4p 3Po – 3d4s 3De та 4s4p 
3Po – 3d4s 1De. Як видно з цього рисунка, непружний внесок парціальної 2D-хвилі 

в перерізи збудження енергетичних рівнів атома Ca є істотним лише для 

переходів 4s4p 3Po – 3d4s 3De, 4s2 1S – 4s4p 3Po та 4s2 1S – 3d4s 1De, тоді як для решти 

преставлених на рис. 2a переходів цей внесок відносно малий.  
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Рис. 2. (а) Ліве вікно: внески парціальної 2De – хвилі в перерізи пружного 

розсіяння електронів на атомі Ca в основному 4s2 1S – і метастабільному 4s4p 
3Po – станах та збудження переходів:  ліве вікно  ̶ 4s2 1S – 4s4p 3Po; праве вікно 

 ̶ 4s2 1S – 4s4p  3Po, 4s2 1S – 3d4s 1De, 4s2 1S – 4s4p 1Po, 4s2 1S – 4s5s 3Se, 4s4p 3Po – 

3d4s 3De та 4s4p 3Po – 3d4s 1De. (b) Енергетична залежність суми парціальних 
2De-фаз в одиницях π радіан. (c) Енергетична залежність похідної по енергії від 

суми парціальних 2De-фаз. 

 

Порівняння енергетичних залежностей похідної від повних перерізів, 

виміряних в експерименті [14, 15] та розрахованих нами в наближені BSR, 

проведено на рис.3. Як видно з цього рисунка, структурованість резонансних 

особливостей в енергетичній залежності похідної 𝑑𝜎(Е) 𝑑𝐸⁄  прослідковується 

більш чітко, ніж в енергетичній залежності самого перерізу 𝜎(𝐸). Наявні в цих 

енергетичних залежностях нерегулярності (різкі стрибки та пологі максимуми і 

мінімуми) зумовлені існуванням резонансів у деяких парціальних хвилях, а 

також пороговими особливостями самого перерізу. Зокрема, в поведінці 

енергетичних залежностей похідної 𝑑𝜎(Е) 𝑑𝐸⁄  прослідковується наявність трьох 

чітко виражених особливостей у вигляді широких потужних структур в околі 

енергій  1.15 еВ, 1.9 еВ та 2.004 еВ, що могли би трактуватися як надпорогові 

резонанси форми. При цьому на два пологі виступи при 1.9 eB та 2.6 eB 

накладаються характерні вузькі піки резонансів Фешбаха. При ще вищих 

енергіях (Е>2.6 еВ) прослідковується виникнення значної кількості вузьких 

резонансних піків, які поки що неможливо ідентифікувати на експерименті. 

Зазначимо також, що енергетичні положення особливостей на енергетичних 

залежностях похідної  𝑑𝜎(Е) 𝑑𝐸⁄  від перерізу, одержаного в експерименті [15] та 

розрахованого нами в наближенні BSR39, добре корелюють між собою при зсуві 

вправо експериментальної кривої  𝑑𝜎(Е) 𝑑𝐸⁄  [15] на 0.35 еВ. В той же час, 

експериментальні результати праці [14], на нашу думку, не є надійними, оскільки 

вимірюваний сигнал пропорційний похідній від трансмісійного струму лише при 

малих тисках, що не було дотримано в експерименті [14]. Тому при з’ясуванні 
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резонансної структури ІП е+Са-розсіяння більш прийнятним є використання 

відкоригованих в [4] результатів роботи [15], а не експериментальних даних [14].  

 

Рис. 3. Похідні повних перерізів 

розсіяння електрона на атомі кальцію. 

Експеримент: (-··-··-··-) – Johnson et al 

[14]; (- - - -) – Romaniuk et al [15], 

похідні від перерізів [15] розраховані 

нами; (───) – BSR39, даний 

розрахунок.  

 

 

Iз проведеного дослiдження можна зробити висновок, що розроблена в 

наших працях [4 ̶ 11, 17 ̶ 24] БСР-версiя методу R-матрицi є вельми 

унiверсальним та ефективним методом дослiдження елементарних процесiв 

взаємодiї повiльних електронiв зi складними багатоелектронними атомами. 

Наведено результати БСР-розрахунку проінтегрованих за кутом повних та 

парціальних перерізів пружного розсіяння електронів на атомі Ca в основному 

4s2 1Se і метастабільному 4s4p 3Po станах та збуження переходів 4s2 1S – 4s4p 3Po, 

4s2 1S – 3d4s 3D, 4s2 1S – 3d4s 1D,  4s2 1S – 4s4p 1Po та 4s2 1S – 4s5s 3S. Це дало 

можливість ретельно проаналізувати вплив різних фізичних факторів – 

багатоелектронних кореляцій, резонансних ефектів, взаємодії дискретних станів 

з неперервним спектром та явища релаксації квантової орбіти збудженого 

електрона – на характеристики процесів взаємодії електронів з атомами Ca. 

Обчислено внески в проiнтегровані за кутом повні перерiзи пружного розсiяння 

та збудження найважливіших електронних переходів у атомi Ca  від 2Sе-, 2Po-, 2Dе- 

та 2Fo-парцiальних хвиль.  

Для виявлення і класифікації резонансів докладно проаналізовано 

енергетичні залежністі перерізів 𝜎(𝐸) е+Са-розсіяння та їх похідних по енергії  

𝑑𝜎(Е) 𝑑𝐸⁄  при кожному фіксованому L і фіксованій парності. Встановлено, що в 

похідних від перерізу 𝑑𝜎(Е) 𝑑𝐸⁄  резонанси виявляються більш виразно, ніж у 

самому перерізі. Це пов’язано з тим, що велика кількість резонансів різної 

симетрії перекриваються по енергії і сильно інтерферують в повному перерізі.  
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Амінокислоти причетні не тільки до зародження життя на самій планеті 

Земля, але також входять до складу космічних об'єктів. У реальних умовах вони 

існують у вигляді біполярних іонів (біполярний або цвіттер-іон має заряди на 

несуміжних атомах). У біологічних системах відбувається ряд фотофізичних 

процесів, для розуміння яких, перш за все, необхідно знати спектральні 

характеристики важливих органічних молекул, які можна отримати на основі 

вимірів спектрів випромінювання. Амінокислоти відіграють провідну роль у 

життєдіяльності організму як структурні блоки протеїнів та проміжні елементи 

процесів обміну речовинами. Окрім участі у побудові клітин та у відновленні 

тканин, вони також сприяють виробленню антитіл, що протидіють втручанню 

вірусів і бактерій у живий організм [1]. Хімічна формула метіоніну – 

HO2CCH(NH2)CH2CH2SCH3, раціональна – C5H11NO2S та структурна – 

. 

Збудження випромінювання низькотемпературної плазми на основі парів 

метіоніну здійснено газовим розрядом низького тиску з добавкою інертного газу 

аргону. Для дослідження спектрів випромінювання метіоніну у газовому розряді 

було використано газорозрядну трубку (рис. 1) з вклеєними мідними 

електродами, що охолоджувалися протічною водою. Довжина міжелектродного 

проміжку  ̶ ~150 мм, внутрішній діаметр трубки  ̶ 18 мм. Випромінювання 

виводилося через кварцові віконця на торцях трубки. Відкачка здійснювалася 

форвакуумною помпою до тиску 10-1 Торр. 

В експериментах були використані препарати метіоніну виробництва 

фірми «Sigma Aldrich» чистотою 99,5%. Досліджувана речовина в 

порошкоподібному стані розміщувалися безпосередньо вздовж газорозрядного 

проміжку між електродами. Температура у процесі вимірів контролювалася 

платино-платинородієвою термопарою. Нагрів розрядної трубки здійснювався за 

рахунок саморозігріву. 
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Рис. 1. Конструкція газорозрядної трубки 

 

Спектри випромінювання плазми розряду вимірювалися в діапазоні 250 ̶ 

600 нм за допомогою дифракційного спектрометра MS7504 i при оберненій 

дисперсії 8,78 нм/мм (гратка 150 мм-1). Ширина вхідної щілини здебільшого 

становила 30 мкм. Як детектор випромінювання була використана CCD-камера 

HS101H з кількістю пікселів 2048122 та шириною пікселя 12 мкм відповідно. 

Експозиція при цьому складала 1 с, а спектральне розділення – 0,3 нм. В роботі 

був використаний буферний газ аргон тиском біля 1 кПа. Збудження імпульсно-

періодичного розряду здійснювалося з використанням високовольтного 

випрямляча (напруга кілька кВ) та тиратронного модулятора (частота 

повторення імпульсів 5 кГц). Ємність накопичувального конденсатора становила 

1625 пФ. Більш детально основні вузли, саму експериментальну установку та 

методику вимірювань було описано в нашій праці [2]. 

В даній роботі представлено результати перших вимірів спектральних 

характеристик випромінювання низькотемпературної плазми в суміші аргон-

метіонін у повздовжньому імпульсно-періодичному розряді. 

В ході проведених досліджень було вивчено спектральний склад 

випромінювання розряду суміші аргон-метіонін. На рис. 2 і 3 приведено ділянку 

спектра випромінювання газового розряду цієї суміші в інтервалі довжин хвиль 

300–500 нм при двох температурах. 

З рисунка 2 видно, що на самому початку (близько 30 с) після включення 

електричного розряду, при низьких температурах випромінюють переважно 

атоми аргону, і лише після саморозігріву розрядної трубки з’являється 

випромінювання молекули азоту (найінтенсивніші спектральні лінії в діапазоні 

довжин хвиль 337–475 нм). В цій області довжин хвиль лінії аргону нами не  
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були зареєстровані, оскільки вони знаходяться переважно в довгохвильовій 

області спектру, а саме в області 700–950 нм. 

 
Рис. 2. Спектр випромінювання плазмової суміші пари метіоніну з аргоном для 

температури близько 180°C. 

 

 
Рис. 3. Спектр випромінювання плазмової суміші пари метіоніну з аргоном для 

температури близько 250°C. 
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З рис. 3 видно, що при нагріванні газорозрядної трубки до близько 250 °C 

(точка плавлення метіоніну 281 °C) у спектральній області 250–500 нм значно 

спадає інтенсивність люмінесценції молекул азоту. Причому випромінювання 

молекул чадного газу СО в досліджуваній області спектра суттєво зростає, а 

розряд набуває білого кольору. Як видно з порівняння рис. 2 та рис. 3 при 

розігріві газорозрядної плазми інтенсивність випромінювання молекул чадного 

газу зросла, а молекул азоту суттєво зменшилася. 

Таким чином, для більш детального розуміння процесів, які відбуваються 

у плазмі газового розряду в парах метіоніну та призводять до випромінювання, 

потрібне математичне моделювання такої плазми з використанням перерізів 

хімічних реакцій. 

Вперше в низькотемпературній плазмі поздовжнього імпульсно-

періодичного розряду в суміші інертного газу аргону з парами метіоніну  

експериментально досліджено й проаналізовано спектри випромінювання 

молекул метіоніну в спектральному інтервалі 250–1000 нм. Встановлено, що 

внаслідок фрагментації метастабільними атомами аргону молекул метіоніну, при 

енергіях близько 11 еВ утворюються збуджені стани випромінюючих 

компонентів плазми – молекул азоту N2( gu BC  33 ), N2(  ug AB 33 ) та 

чадного газу CO(  11 AB ).  

 

[1] K. Jalkanen, M. Elstner, S. Suhai, J. Mol. Struct. 675, 61 (2004). 

[2] A. Heneral, S. Avtaeva, J. Phys. D: Appl. Phys. 53, 195201 (2020). 
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ЕМІСІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ГАЗОРОЗРЯДНОЇ ПЛАЗМИ  

НА ПАРІ ХАЛЬКОГЕНІВ 
 

А. Генерал, Є. Світличний 

 

Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

e-mail: general.andriy@gmail.com  

 

Останнім часом все більшу увагу в літературних джерелах почали звертати 

на себе газорозрядні джерела низькотемпературної плазми на парах халькогенів, 

зокрема сірки, які збуджуються різнотипними електричними розрядами, 

переважно низького тиску [1]. Як добавки для створення робочих сумішей на 

основі парів сірки (випромінює молекула сірки S2, електронний перехід B→X), 

здебільшого використовуються такі благородні гази як неон, аргон або гелій. В 

одному ряді з сіркою не менш перспективними можуть бути робочі середовища 

на основі інших халькогенів, наприклад, парів селену або телуру. На 

сьогоднішній день взагалі не створено джерела випромінювання на основі 

газового розряду, в якому робочими сумішами є аргон-селен, аргон-телур чи 

гелій-телур, гелій-селен. 

Саме тому в представленій праці вперше було розроблено та виготовлено 

газорозрядні конструкції, які створюють низькотемпературну плазму внаслідок 

збудження бар’єрним розрядом атмосферного тиску робочих сумішей аргон-

селен, аргон-сірка, гелій-сірка та гелій-селен. 

Для дослідження елементарних процесів була використана техніка 

оригінальної експериментальної установки «Плазма», процедури вимірів та 

обробки даних на якій повністю автоматизовані, у поєднанні з методиками 

оптичної спектроскопії газового розряду із часовим розділенням. Детально 

основні вузли, саму експериментальну установку та методику вимірювань було 

описано в нашій праці [2]. 

Вперше було отримано низькотемпературну плазму на основі робочих 

сумішей аргон-селен, аргон-сірка, гелій-сірка та гелій-селен, збуджуваних 

бар’єрним розрядом атмосферного тиску. Параметри розряду: струм не 

перевищував 0,5 А, напруга на випрямлячі до 10 кВ, а частота збудження 

газорозрядної плазми до 10 кГц.  

Нами було досліджено спектральний склад одержаного випромінювання 

низькотемпературної плазми в області довжин хвиль 200–1000 нм, а також 

розглянуті елементарні процеси, що мають місце у плазмових середовищах на 

основі парів сірки та селену.  
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На рисунку приведено спектр випромінювання низькотемпературної 

плазми суміші Ar-Se в бар’єрному імпульсно-періодичному розряді в 

спектральному діапазоні 200–1000 нм, при таких умовах експерименту: 

температура трубки  ̶ 200 С, тиск аргону  ̶  300 Тор, тиск газоподібного селену ̶  

1 Тор, частота  ̶  5 кГц, напруга  ̶  3 кВ, струм  ̶  0,2 А.  
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Рис. 1. Спектр випромінювання плазмової суміші пари селену з аргоном 

для температури близько 200°C 

 

З наведеного рисунка та таблиці видно, що крім спектральних ліній атома 

аргону (у діапазоні 700–800 нм), у спектрі наявні переходи атома селену. У всій 

області видимого випромінювання спостерігається інтенсивне 

випромінюванням молекулярного селену )( 3*

2

uBSe . Спектральних ліній 

випромінювання позитивних іонів компонентів плазми нами не спостерігалося. 

Найбільш інтенсивні атомарні переходи для обох робочих сумішей Ar-Se 

та He-Se  наведено в таблиці. 
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Таблиця 1.  

Найбільш інтенсивні атомарні переходи для робочих сумішей Ar-Se та He-Se 
 

Довжина 

хвилі, нм 

Плазмова 

компонента 

 

Електронний перехід 

488,7 Se  0

1

01

34 44 SpPp   

587,6 He  0

2,1,0

3

3,2,1

3 2131 PpsDds   

667,8 He  0

1

1

2

1 2131 PpsDds   

706,2 Se  4,3

5

3

5 65 DdPp   

706,5 He  0

2,1,0

3

1

3 2131 PpsSss   

706,7 Ar  3p5(2P°1/2)4p 2[3/2]2 →3p5(2P3/2)4s 2[3/2]  

763,5 Ar  3p5(2P°3/2)4p 2[3/2]2 →3p5(2P3/2)4s 2[3/2]  

769,7 Se   

800,0 Se   

800,6 Ar  3p5(2P°3/2)4p 2[3/2] 2 →3p5(2P°3/2)4s 2[3/2]  

844,0 Se   

927,1 Se  2

32

1

32 )(5)(5 PDpDDs   

 

Основні реакції, що призводять до прямого та дисоціаційного збудження 

атомів, молекул і кластерів селену та до інтенсивного випромінювання 

низькотемпературної плазми бар’єрного розряду на основі суміші Ar-Se, яке 

спостерігається в експериментах можна представити наступним чином: 

̶  збудження метастабільних станів (3p54s [3/2]o
2 

3Po
2 та 3p54s’ [1/2]o

0 
3Po

0) атома 

аргону (з енергіями 11,55 та 11,72 еВ і великими часами життя – 50 та 60 с [3])  

e  Ar Are  *
,  

̶ дисоціативне збудження атомів селену при фрагментації його кластерів у 

зіткненнях з метастабільним атомом аргону  
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ArSe SeSeAr nn  1

*
, n  8 

̶  збудження атомів селену метастабільним атомом аргону  

ArSeSeAr  ** ,  

̶  збудження димерів селену метастабільним атомом аргону 

ArBSeSeAr u   )( 3*

22

*
,  

̶  випромінювання димерів селену  

hX SeBSe gu   )()( 3

2

3*

2 .  

Подібні реакції та процеси відбуваються і в плазмовій суміші гелій-селен.  

На основі результатів виконаної роботи встановлено, що основним 

механізмом утворення збуджених молекул селену є передача енергії від 

метастабільних атомів інертного газу (аргону чи гелію) молекулам та атомам 

селену. Отримані експериментальні дані дозволили створити джерело 

низькотемпературної плазми на основі парів селену (подано заявку на корисну 

модель), яке може знайти практичне застосування у фізичній електроніці, 

медицині та в світлотехніці. 

 

Дана робота виконана за підтримки наукового проєкту «Фізико-хімічні 

процеси та емісійні властивості низькотемпературної газорозрядної плазми на 

парі сірки, селену і телуру» (2020–2022 рр.). 

 
[1] A. Heneral, S. Avtaeva, Plasma Chemistry and Plasma Processing 40, 839 (2020). 

[2] A. Heneral, S. Avtaeva, J. Phys. D: Appl. Phys. 53, 195201 (2020). 

[3] А.А. Радциг, Б.М. Смирнов. Параметры атомов и атомарных ионов. 

Справочник. (М., Энергоатомиздат, 1986. 344 с). 
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МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСОЦІАТИВНОЇ 

ІОНІЗАЦІЇ МОЛЕКУЛ АМІНОКИСЛОТ 

 

Л.Г. Романова1, О.В. Снігурський1, В.С. Вукстич1, Є. Тамулієне2, О.В. Папп1 

 
1Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

2Інститут теоретичної фізики і астрономії Вільнюського 

університету, Литва 

e-mail: romanova.iep@gmail.com  

 

У відділі електронних процесів і елементарних взаємодій дослідження 

дисоціативної іонізації амінокислот методом мас–спектрометрії було розпочато 

після проведення модернізації магнітного мас-спектрометра МІ-1201 за участі 

представників заводу виробника (ОАО SELМI, Суми). Стандартні джерела іонів 

МІ 1201 призначені для аналізу ізотопного складу тільки речовини в 

газоподібному стані або пари металів та їх сплавів. Для реалізації досліджень 

енергетичних характеристик органічних сполук було здійснено конструктивні 

зміни джерела іонів, електронної гармати а також системи живлення джерела 

іонів. Це дозволило проводити дослідження припорогових енергетичних 

залежностей ефективності іонізації і фрагментації органічних сполук в області 

енергій 8–12 еВ [1]. У подальшому було проведено наступну модернізацію мас-

спектрометричної установки, а саме системи управління експериментом та 

розгортки мас-спектрів, системи детектування корисного сигналу, блоку 

стабілізації струму, джерела іонів та контролю температури робочої речовини, а 

також відповідного програмного забезпечення [2]. 

Ціль досліджень, що проводяться, полягає у вивченні процесів руйнування 

молекул амінокислот під дією іонізуючого випромінювання, зокрема, утворення 

їх уламків-фрагментів, знаходження геометричних і енергетичних параметрів 

такого руйнівного процесу, встановлення механізмів та оцінка ймовірностей 

розриву внутрішньо-молекулярних зв'язків з формуванням нових атомно-

молекулярних утворень. 

Вибір об’єктів дослідження зумовлений значним інтересом відстеження 

перетворень у живих клітинах під дією іонізуючого випромінювання. 

Найпоширенішими органічними молекулами живих організмів, які відіграють 

важливу роль у будові та функціонуванні живих клітин є білки, які побудовані з 

неповторних комбінацій 20 амінокислот. Усі протеїногенні амінокислоти є α-

амінокислотами і відрізняються будовою бічних груп (радикалів). Амінокислоти 

універсальні для всіх різноманітних білків, які синтезуються в живих організмах, 

і не мають видової специфічності. Тому інформація, отримана при вивченні 

взаємодії індивідуальних амінокислот із зовнішніми факторами, є також 

універсальною і сприяє розумінню процесів, які відбуваються на більш високому 

структурному рівні – у молекулах білків. 
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При проведенні мас-спектрометричних досліджень пучок молекул 

амінокислоти густиною порядку 1010 мол/см3 генерується ефузійним джерелом, 

у якому досліджувана речовина у вигляді дрібнодисперсного порошку 

розміщується в ефузійній комірці і нагрівається до необхідної температури. При 

отриманні пучка молекул враховується той факт, що при зовнішньому нагріванні 

амінокислоти можуть сильно потерпати від термічної деградації. З метою 

виявлення оптимальних температурних режимів генерації потоку молекул 

визначаються температурні залежності інтенсивності одного з найбільш 

виразних піків. Для більшості амінокислот у діапазоні робочих температур 50–

120о С вказані залежності у напівлогарифмічному масштабі мають лінійний 

характер, що свідчить про відсутність ефекту термодеструкції при формуванні 

вихідних потоків досліджуваних молекул. 

Експериментальні дослідження завдяки плідній співпраці з Є.Тамулієне, 

(Інститут теоретичної фізики та астрономії Вільнюського університету, Литва), 

були доповнені теоретичними розрахунками структури молекул та їх фрагментів 

в рамках теорії функціоналу густини з застосуванням підходу B3LYP [3]. 

Розрахунок порядків та довжин зв’язків атомів у конформаційних ізомерах 

молекул дозволив знаходити найбільш слабкі з них, що в першу чергу можуть 

підлягати розриву. Для моделювання процесів фрагментації оцінювалися 

можливі канали утворення аніонних та катіонних фрагментів, а також уламків з 

нульовим зарядом. Енергії дисоціації вихідних молекул розраховувалися як 

різниця між повною енергією вихідної молекули та сумою енергій утворених 

фрагментів. Розраховані значення потенціалів появи порівнювалися з 

експериментально виміряними, що дозволило встановити найбільш ймовірні 

канали виходу іонних фрагментів у припорогових ділянках енергетичних 

залежностей ефективності іонізації і фрагментації амінокислот. Порівняння 

розрахунків для всіх можливих каналів утворення позитивно заряджених іонів 

проводилося з урахуванням наявності конформаційного ізомеризму, який також 

впливає на поведінку біляпорогових ділянок функцій дисоціативної іонізації. 

Потенціали появи фрагмента з різною конформацією за розрахунками можуть 

відрізнятися на 0,3 еВ. Крім наявності рівноваги декількох конформаційних 

ізомерів в умовах експерименту, переорієнтація гнучкої групи –COOH відносно 

бічного радикала приводить до утворення внутрішньо-молекулярних водневих 

зв’язків: між неподіленою парою атомів азоту та атомом водню гідроксильної 

групи (N…H-O), або ж зв'язок між атомом водню бічної групи та атомом кисню 

карбонільної (N-H…O=C) та гідроксильної (N-H…O-H) груп. Внутрішньо-

молекулярний водневий зв'язок впливає на стабільність як нейтральної 

молекули, так і її катіонів, збільшуючи при цьому значення повної енергії. 

Загалом, водневі зв’язки призводять до більших значень (у межах до 2 еВ) 

енергій іонізації молекулярних орбіталей [4,5]. 

На даний час нами отримано мас-спектри, проведено ідентифікацію 

основних піків та виміряні енергетичні залежності перерізів іонізації та 

дисоціативної іонізації для 10 молекул амінокислот і проведено розрахунки 
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енергій зв’язку молекул, розподілу електронної густини, зарядів та міжатомних 

відстаней на структурних елементах молекул та встановлено основні механізми 

дисоціації вихідних молекул амінокислот з урахуванням розподілу зарядів на 

утворених фрагментах (аніонах, катіонах та нейтральних фрагментах).  

У таблиці наведено перелік амінокислот, які було досліджено у порядку 

зростання маси.  

№ 
Назва, 

формула, 
Структура № 

Назва, 

формула 
Структура 

1 

Гліцин 

С2Н5NO2 

[4,6] 
 

6 

Аспарагін 

C4H8N2O3 

[11] 

 

2 

Аланін 

С3Н7NO2 

[4,7] 

 

7 

Глутамін 

C5H10N2O3 

[12] 

 

3 

Пролін 

С5Н9NO2 

[8] 

 

8 

Метіонін 

C5H11NO2S 

[4] 

 

4 

Валін 

C5H11NO2 

[9] 

 

9 

Тирозин 

C9H11NO3 

[13] 

 

5 

Треонін 

C4H9NO3 

[10] 

 

10 

Триптофан 

 C11H12N2O2 

[14] 

 
 

Зазвичай інтенсивності іонних піків материнських молекул аліфатичних 

амінокислот у мас-спектрах дуже малі через високу імовірність їх розпаду. При 

цьому основним механізмом дисоціації (фрагментації) вихідних молекул 

амінокислот є декарбоксилація (1), тобто відщеплення карбоксильної групи 

внаслідок іонізації неподіленої пари електронів аміногрупи (n-орбіталі атома 

азоту). Однак, для молекул амінокислот, до складу яких входять ароматичні 
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групи, гетероатоми, гідроксильні групи, фрагментація залежить від іонізації 

молекулярних орбіталей, до складу яких входять ці структурні елементи, якщо 

їх енергія нижча ніж у n-орбіталі атома азоту. Так, через ароматичний характер 

бічного ланцюга (триптофан, тирозин), наявність атома сірки (метионін), 

молекули цих амінокислот мають достатню інтенсивність материнського піку у 

мас-спектрі, що дало можливість експериментально визначити потенціал їх 

іонізації. 

.+-e +
HOOC CHR NH2 HOOC CHR NH2 HOOC CHR NH2+

.

 

 

(1) 

Інтерпретацію мас-спектрів молекул амінокислот ускладнює наявність 

ізобарних іонів. Наприклад, іон з масою 28 а.о.м., який присутній у всіх мас-

спектрах амінокислот, можна ідентифікувати як CO+, CH2N
+ та C2H4

+. 

Порівнюючи експериментально визначені пороги появи таких іонів з 

розрахованими енергіями утворення цих фрагментів з урахуванням можливих 

конфігурацій дає змогу визначити їх атомарний склад. 

У мас-спектрах деяких молекул (гліцин, метіонін, триптофан) вперше 

спостерігалися незначні піки з напівцілими масовими числами, що вказує на 

присутність двозарядних іонів. Базуючись на теоретичних розрахунках нами 

запропоновано можливі механізми утворення таких іонів за умови найменшої 

кількості структурних перетворень вихідних молекул [4, 5]. 

Також цікаво відзначити, що у масс-спектрах деяких амінокислот були 

помічені дифузні піки, аналіз яких дає змогу підтвердити протікання 

конкретного каналу утворення фрагмента. Дифузна форма піку означає наявність 

метастабільного іона з часом життя менш ніж 10-6 с, так що він розпадається на 

шляху від джерела іонів до детектора. Оцінка мас вихідного (m1) і кінцевого(m2) 

іонів відбувається за формулою m*=m2
2/m1, де m*- маса дифузного піка [4]. 

Для більш широкого аналізу впливу іонізуючого опромінення на 

фрагментацію молекул амінокислот у співпраці зі співробітниками відділу 

фотоядерних процесів були проведені пілотні дослідження декількох 

амінокислот (валіну, глутаміну, проліну, тирозину і треоніну), які були 

опромінені високоенергетичними електронами на прискорювачі електронів 

Мікротрон М 30. Метою таких досліджень було виявлення впливу 

високоенергетичних електронів на перебіг процесів дисоціативної іонізації 

молекул, які попередньо отримали різні дози опромінення (5,0;.10,0; 20,0 кГр.). 

Аналіз мас-спектрів показав, що взаємодія високоенергетичних електронів з 

молекулами амінокислот не призводить до появи нових піків у мас-спектрах, але 

викликає помітні зміни в ефективності наявних каналів дисоціативної іонізації. 

Попереднє опромінення призводить до руйнування частки молекул, ступінь 

якого залежить від отриманої дози. [15-17]. 

Більшість результатів експериментальних та теоретичних досліджень, які 

проведені, можуть бути використані у вирішенні прикладних задач мас-

спектрометрії, у аналізі процесів, що мають місце у низькоенергетичній плазмі 

та у біофізиці. Отримані дані можуть бути використані для аналізу наслідків 
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взаємодії іонізуючого випромінювання з живою тканиною, у задачах розробки 

принципово нових терапевтичних методів лікування з використанням 

іонізуючого опромінення, а також для вдосконалення теоретичних моделей і 

підходів до аналізу характеристик процесів взаємодії електронів різних енергій 

зі складними молекулами. 
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НУКЛЕОСИНТЕЗ НАВПАКИ:  

ВІД ЯДЕРНОЇ МАТЕРІЇ ДО АТОМНИХ ЯДЕР 
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Відомо [1], що основними завданнями теорії нуклеосинтезу є зрозуміння 

фундаментальних основ енергетики, створення та еволюції твердої матерії: 

зірок, планет, а особливо – хімічних елементів, їх ядерних ізотопів, з яких вони 

утворені. Натепер, інструментами для їх вирішення є напрацьований апарат 

фізики ядра та елементарних частинок, здобутки у поясненні явища 

радіоактивності та ядерних перетворень. Важливою в таких дослідженнях була 

роль крапельної моделі для пояснення природи стійкості та перетворень 

атомного ядра, або ж оптична модель для ядерних реакцій, у тому числі, синтезу 

ядер. Саме цей досвід і склав основу сучасної домінанти теорії нуклеосинтезу: 

«від малого до проміжкового», або «наближення снігової кулі», коли синтез 

атомних ядер виникає в результаті серії елементарних взаємодій початкового 

легкого ядра (H, He, Li, B, Be) або більш важких ядер з інтенсивними пучками 

електронів, протонів, нейтронів, альфа-частинок, прискорених в сильних 

електромагнітних полях космосу [1] (див.рис.1). Проміжними ядрам, що мають 

атомний номер А ~ 10 – 200 можна назвати такі, що є складовими хімічних 

елементів Періодичної системи. Цей підхід дуже корисний для пояснення 

походження легких, середніх і середньоважких ядер під час r-, s-, p- процесів, але 

для пояснення утворення важких або надважких атомних ядер мають бути інші 

пояснення. 

 
 

Рис. 1. Схематично представлені два шляхи утворення атомних ядер:  верхня 

частина малюнка  ̶  через «одягання» легких ядер при взаємодії з 

елементарними частинками («снігова куля») та, відповідно, нижня частина  ̶  

при дезінтеграції, мультифрагментації ядерної матерії. 



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  
 
 

 344 

Інший напрямок теорії нуклеосинтезу пов'язаний з теорією Великого 

Вибуху та досягненнями сучасної астрофізики щодо розуміння стану, стійкості 

та перетворень зіркової матерії. Встановлено, наприклад, що під час Великого 

Вибуху та розпаду масивних зірок, чи вибуху як у випадку супернова-2 

досягаються значні щільності матерії ̶ (10-3 – 10-1) нукл. fm-3 та значень 

температури, Т, ̶  (0.5-10 MeV) [2]. Такі значення є стандартними як для моделі 

Великого Вибуху, так і для атомних ядр. Виглядає, що гаряча зоряна матерія та 

атомні ядра мають своїм джерелом умови Великого Вибуху. Це дає ще один 

напрямок досліджень утворення твердої матерії (рис.1, нижня частина малюнку): 

від «гігантського до проміжкового» як етапів еволюції зоряної, чи, практично, 

гігантської ядерної матерії до атомних ядр,  

Що ми знаємо про властивості ядерної матерії як сукупності протонів-

нейтронів? На рис.2 показано, яким чином формується енергія зв’язку ядра в 

рамках моделі рідкої краплі: врахуванням об’ємної, поверхневої, кулонівської та 

симетричної енергій взаємодії його нуклонів. Як видно, зі збільшенням атомного 

номера А (числа нуклонів), питома енергія зв’язку зменшується і ядерні 

конгломерати стають менш стабільними. Рис.2 b) дає область стабільності таких 

гіпотетичних ядр, енергія питомого зв’язку яких може перевищувати лише 2 

МеВ/нуклон. В разі, коли таким критерієм будуть від’ємні значення питомого 

зв’язку буде розширення області стабільності гіпотетичних ядр, проте загальні 

тенденції будуть збережені.  
 

 

0 500 1000 1500 2000 2500
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6
Survival area of

an atomic nucleus
Z

0
/A

0

A
0  

а) b) 

 

Рис. 2. Питома енергія зв’язку ядра як результат врахування членів 

поверхневої, об’ємної, кулонівської та симетричної енергії взаємодії його 

нуклонів (а); область стабільності для ядерної матерії атомною масою А0 та 

зарядом Z0 (b). 

 

Проблемою є описання шляхів дезінтеграції гігантських ядерних 

конгломератів, оскільки надійні теоретичні моделі поділу атомних ядер 
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відпрацьовані для подвійного поділу, їх діапазон обмежений значеннями до А ~ 

500 ̶ 800.  

Раніше, див. наприклад [3], запропоновано метод статистичних ансамблів, 

який базується на кольоровій статистиці та дозволяє досліджувати 

термодинамічне упорядкування після подільних масивів ядер-уламків вихідного 

ядра довільної маси А0 та заряду Z0. Його основою є використання 

термодинамічних функцій, орієнтованих для вивчення стабільності системи 

багатьох частинок.  У випадку схеми 2-х уламкового поділу параметри, що 

визначають умову рівноваги для кожного з досліджуваних ансамблів ядерних 

фрагментів, утворених після поділу вихідного ядра масою А0, зарядом Z0, 

виводять зі стану мінімального термодинамічного потенціалу постійного тиску. 

Такий потенціал для i-го ядерного кластера має вигляд: 

 

iiii PVTSG                                                (1) 

 

 Для i-го кластера тут і – внутрішня енергія, а Vі, відповідно, об’єм і-го 

кластера з двох фрагментів. Значення і можуть бути визначені енергією зв’язку 

двофрагментного кластера і мають від’ємні значення, що відповідають зв’язаним 

станам нуклонів. У даній роботі для знаходження і використана формула Бете-

Вайцзеккера, модифікована врахуванням оболонкових поправок та ефектів 

спарювання  [4] для знаходження спектра (2). Для різних ядерних кластерів його 

спектр {i} є адитивною величиною в енергії зв’язку j-го фрагмента ядра з i-го 

кластера: 
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ip NNB
 ̶  енергії зв’язку j-го фрагмента ядра з i-го кластера. Ймовірність 

реалізації 2-х уламкового кластера },,,{ 2,1,2,1,

i

n

i

n

i

p

i

p NNNN з вихідного ядра масою А0 

та зарядом Z0 визначається як: 

 

  ,//)(exp),,,( 2,1,2,1, zTPVNNNNY iii
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n

i

p
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p                 (3) 

 

тут і – виродження спектра (2) кластера з двома фрагментами, яке визначається 

через комбінаторику кольорових кульок, а функція z визначається як: 

 

  
i

iii TPVz /)(exp  .                                         (4)  

 

Формули (1) – (4) дозволяють дослідити особливості дезінтеграції ядерної 

матерії довільної маси. Обмежимося схемою 2-х уламкового поділу ядра.  
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На рис. 3 наведено дані розрахунку зарядових спектрів гіпотетичних ядер 

в інтервалі мас 1000 – 400. Видно, що при великих значеннях А, гіпотетичні ядра 

діляться симетрично, утворюючи фрагменти, рівні за масою та зарядам. Квантові 

ефекти «вмикаються» для ядерних конгломератів А ~ 600-800.  Існують 

діапазони значень зарядів уламків поділу Zi., при яких квантові ефекти 

призводять до асиметричного виходу уламків поділу. Така закономірність 

посилюється зі зменшенням значення А.  
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Рис. 3. Зарядові двоуламкові спектри фрагментів поділу гіпотетичних 

ядер масою А0 та Z0. Зменшення числа А збільшує область утворення 

асиметричних ядр-уламків.  

 

Таким чином, можна виділити наступні три етапи дезінтеграції ядерної 

матерії довільної маси: мультифрагментація з утворенням ядерних кластерів 

орієнтовно однакової маси/заряду; в околі А~1000 ̶ включення квантових ефектів 

та початок поділу на асиметричні фрагменти; від А~ 600 і менше – поділ атомних 

ядр регламентується квантовими ефектами, домінування асиметричних уламків 

поділу.  

Розрахунок [3] показує, що число комбінацій, або виродження ядерної 

системи для утворення, є різним для 2-х уламкового кластера з різним 

співвідношенням їх протонів/нейтронів. На рис. 4 наведено дані такого 
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розрахунку  для гіпотетичних ядр в інтервалі 200 – 2200. Видно, що існує різна 

ймовірність утворення 2-х уламкового кластера в залежності від параметра Z0/A0. 

Це може свідчити про наявність пріоритетних каналів дезінтеграції ядерної 

матерії та домінування в природі материнських ядр-актинідів, розпадом яких  і 

утворилися понад 300 квазістабільних ядр, які є основою створення хімічних 

елементів Земної кори та зоряних тіл. Це пояснює також існування в них тяжких 

ядер, утворення яких є малоймовірним іншим чином, наприклад, через механізм 

«снігової кулі».  
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Рис.4. Ймовірність 2-х уламкового поділу гіпотетичного ядра масою А0 

для різних значень його заряду Z0. 
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Друк: ФОП Сабов А.М., тел.: 050-43-22-437 
 

  



Міжнародна конференція 

«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» 

до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного 
Ужгород, 26-27 травня 2022                                                                                     Uzhhorod, 26-27 May 2022  
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