
ІНСТИТУТ  ЯДЕРНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ  НАУК  УКРАЇНИ 

 
 
 
 

ТЕЗИ  ДОПОВІДЕЙ 

XХI  ЩОРІЧНОЇ 

НАУКОВОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ 
Інституту ядерних досліджень НАН України 

 
 
 

27 - 31 січня 2014 р. 
Київ, Україна 

 
 
 
 
 
 
 

Київ  2014 



 
 
 
 
 
Програмно-організаційний комітет конференції: 
 
 
В. Й. Сугаков – голова комітету (радіаційна фізика та радіаційне 

матеріалознавство) 
В. І. Слісенко – заступник голови комітету (атомна енергетика) 
В. М. Коломієць – заступник голови комітету (теоретична ядерна фізика) 
  
Члени:  
Ю. М. Павленко – експериментальна ядерна фізика 
Я. І. Колесниченко – фізика плазми та теорія ядерного синтезу 
І. П. Дрозд – радіобіологія та радіоекологія  
Н. Л. Дорошко – учений секретар ІЯД НАН України 
Т. В. Ковалінська – голова ради молодих учених ІЯД НАН України 
В. П. Вербицький – видання тез 
  
Секретарі:  
С. В. Лук’янов, В. В. Михайловський, О. М. Пугач, О. В. Святун 
 
 

Друкується за рішенням вченої ради інституту від 12.11.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адреса програмно-організаційного комітету: 
Інститут ядерних досліджень НАН України, 
Проспект Науки, 47, 
03680, Київ, Україна 
 
 
 
 
 

©  Інститут ядерних досліджень НАН України, 2014 



3 

 
 

ЗМІСТ 
 

Секція 1.  Ядерна фізика  
  

Кинетические коэффициенты для коллективных парных 
возбуждений в сверхтекучих ядрах 

В. И. Абросимов......................................................................................... 

 
 

20 
Колімаційна система для отримання квазі-моноенергетичних 
пучків електронів на LAL/PHIL фотоінжекторі 

С. Барсук, Л. Бурмістров, У. Монар, А. Варіола, А. Чаус, П. Кола, 
Д. Атті, М. Тітов, О. Безшийко, Л. Голінка-Безшийко, І. Каденко, 
В. Крилов, Т. Патлатюк, О. Федорчук, В. Ходневич............................. 

 
 
 
 

20 
Енергетичні розподіли тритонів із реакції 3H(d, t)np 

О. О. Белюскіна, В. І. Гранцев, К. К. Кісурін, С. Є. Омельчук,  
Ю. С. Рознюк, Б. А. Руденко, Л. І. Слюсаренко, Б. Г. Стружко.......... 

 
 

21 
Утворення протонів у реакціях розщеплення в DD-зіткненнях 

О. О. Белюскіна, В. І. Гранцев, К. К. Кісурін, С. Є. Омельчук, 
Ю. С. Рознюк, Б. А. Руденко, Л. І. Слюсаренко, Б. Г. Стружко.......... 

 
 

22 
Поверхнева енергія симетрії та структура ізовекторних дипольних 
резонансів в ядрах 

Я. П. Блоцкі, О. Г. Магнер, П. Рінг.......................................................... 

 
 

23 
Дослідження диференційних перерізів (n, xγ) реакцій при взаємодії 
14.1 МеВ нейтронів з ядрами natFe, natBi та natCd 

Б. М. Бондар, В. М. Бондар, О. М. Горбаченко, І. М. Каденко, 
Б. Ю. Лещенко, Ю. М. Оніщук, В. А. Плюйко........................................ 

 
 
 

24 
Вимірювання маси топ-кварка у ділептонному каналі розпаду в 
експерименті DØ  

М. C. Борисова (від імені колаборації DØ)............................................. 

 
 

25 
Ізомерні відношення фрагментів поділу 235U, 237Np та 239Pu 

І. М. Вишневський, В. О. Желтоножський, А. М. Саврасов, 
Є. П. Ровенських, В. П. Хоменков, В. А. Плюйко, О. М. Горбаченко.... 

 
 

26 
Дослідження напрацювання 178m2Hf у реакціях з альфа-частинками 

І. М. Вишневський, В. О. Желтоножський, 
В. І. Кирищук, А. М. Саврасов, Є. П. Ровенських................................... 

 
 

27 
Вивчення реакцій з протонами та нейтронами на ядрах 133Сs, 196Pt 
та 197Au  

І. М. Вишневський, В. О. Желтоножський, А. М. Саврасов, 
Є. П. Ровенських, Г. І. Применко............................................................. 

 
 
 

27 
К 40-летию деятельности украинского центра ИНИС 

И. Н. Вишневский, Ж. И. Писанко, А. И. Липская, 
О. М. Куправа, Л. Н. Ламонова............................................................... 

 
 

28 



4 

 

Аналіз похибок у вимірюваннях повних нейтронних перерізів 
на модифікованих фільтрованих пучках нейтронів 

С. П. Волковецький, О. О. Грицай, В. А. Лібман.................................... 

 
 

29 
Спонтанне випромінення фотона електроном в імпульсному 
еліптично-поляризованому біхроматичному електромагнітному 
полі 

О. І. Ворошило, С. П. Рощупкін, В. М. Недорешта............................... 

 
 
 

29 
Регистрация космических лучей сверхвысоких энергий 
с помощью низкочастотного радиоизлучения 

А. Ш. Георгадзе, В. Н. Павлович............................................................. 

 
 

29 
Густина збуджених станів атомних ядер у модифікованій 
надплинній моделі ядра з вібраційним підсиленням 

О. М. Горбаченко, В. А. Плюйко, Б. М. Бондар, Є. П. Ровенських....... 

 
 

31 
Розвиток методики визначення повних нейтронних перерізів 
при використанні методу зсуву середньої енергії нейтронів 
фільтрованого пучка 

О. О. Грицай, А. К. Гримало, В. А Пшеничний....................................... 

 
 
 

32 
Реакция 40Ca(d, pn)40Ca при 56 МэВ в дифракционном 
приближении 

В. В. Давыдовский, А. Д. Фурса............................................................... 

 
 

33 
Дослідження подвійного бета-розпаду ядра 116Cd за допомогою 
збагачених ізотопом кадмію-116 сцинтиляторів вольфрамату 
кадмію 

Ф. А. Даневич, А. С. Барабаш, П. Беллі, Р. Бернабей, Я. В. Васильєв, 
С. дʼАнджело, А. Інчикітті, Ф. Капелла, В. Карачіоло, 
С. Кастеллано, В. В. Кобичев, С. І. Коновалов, М. Лаубенштейн, 
Д. В. Пода, Р. Б. Подвіянюк, О. Г. Поліщук, В. І. Третяк, 
Д. М. Черняк, Р. Черуллі, В. Н. Шлегель, В. І. Юматов........................ 

 
 
 
 
 
 
 

34 
Ядро-ядерний потенціал та оболонкові поправки 

В. Ю. Денисов............................................................................................ 
 

35 
Роль електронного екранування в ядерних реакціях 

О. Я. Дзюблик............................................................................................. 
 

35 
Імітатор сигналів спектрометричного тракту 

М. І. Доронін, А. П. Войтер, О. М. Ковальов.......................................... 
 

36 
Моделювання реєстрації нейтронів водневим спектрометром 
з використанням інструментального пакету GEANT 4 

Ю. Л. Дремач, С. П. Волковецький, О. О. Грицай, В. А. Лібман........... 

 
 

37 
Дослідження диференціальних перерізів (γ, n)-реакцій 
на ізотопах стибія 121Sb та 123Sb 

В. І. Жаба................................................................................................... 

 
 

38 
Компьютерное моделирование ионно-оптической системы 
тандем-генератора ЭГП-10К 

Г. Г. Заикин................................................................................................ 

 
 

39 



5 

 

Оцінка чутливості низькофонового детектора зі сцинтиляційним 
кристалом CdWO4 до радіоактивної забрудненості зразків 40K, 
137Cs радіонуклідами рядів урану і торію 

А. С. Золотарьова, Ф. А. Даневич, В. В. Кобичев, 
Б. М. Кропив’янський................................................................................ 

 
 
 
 

40 
Полуаналитический метод учета поправок на конечность радиуса 
взаимодействия в кулоновском и электромагнитном расщеплении 
легких ядер  

А. П. Ильин................................................................................................. 

 
 
 

41 
Мікродетектори для моніторингу пучка в адронній 
радіаційній терапії 

А. О. Ілюхіна, В. М. Пугач, В. М. Яковенко, 
Д. І. Сторожик, О. С. Ковальчук............................................................ 

 
 
 

42 
Моделювання збору світла у сцинтиляційних детекторах з 
кристалами вольфрамату кальцію для низькотемпературних 
експериментів 

Р. В. Кобичев, Ф. А. Даневич, В. В. Кобичев, 
Г. Краус, В. Б. Михайлик, В. М. Мокіна.................................................. 

 
 
 
 

43 
Багатофункціональний генератор імпульсів 

О. М. Ковальов, А. П. Войтер, М. І. Доронін, І. О. Мазний................... 
 

43 
Розробка на базі координатно-чутливого кремнієвого детектора 
системи реєстрації та обробки рентгенограм при дослідженні 
швидкоплинних процесів 

О. С. Ковальчук, В. М. Пугач, Д. І. Сторожик, В. М. Міліція, 
В. О. Кива, Я. В. Панасенко, В. В. Бурдін............................................... 

 
 
 
 

45 
Метастабільний стан та кипіння рідкого 3He 

В. М. Коломієць......................................................................................... 
 

46 
Дифузійне наближення при розрахунках процесів релаксації 
в збуджених ядрах 

В. М. Коломієць, С. В. Лук’янов............................................................... 

 
 

46 
Немарківські ефекти при емісії гамма-квантів в ядрах 

В. М. Коломієць, С. В. Радіонов, Б. В. Резниченко................................ 
 

47 
Енергія деформації важких ядер при наявності скінченної 
дифузності їхньої поверхні 

В. М. Коломієць, А. І. Санжур................................................................. 

 
 

47 
Енергетичні спектри непарних ядер у моделі з нуклон-фононною 
взаємодією 

І. О. Корж, А. Д. Фурса............................................................................ 

 
 

48 
Реконструкція розпаду 0 /sB J ψ→ ϕ  в експерименті LHCb 

І. О. Костюк, В. М. Пугач, А. О. Вербицький,  
О. Ю. Охріменко, В. М. Яковенко............................................................ 

 
 

49 



6 

 

Исследование выхода e0-электронов с поверхности мишеней, 
облучаемых α-частицами 238Pu с энергией от 0,9 до 5,5 МэВ 

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

 
 

50 
Бета-распад 65Ni → 65Cu 

А. А. Куртева, Т.О. Маргитич................................................................. 
 

50 
Дослідження розпаду 175Hf 

А. П. Лашко, Т. М. Лашко, В. О. Мартинишин...................................... 
 

51 
Рассеяние электрона на ядре в двухмодовом импульсном 
лазерном поле 

А. А. Лебедь, С. П. Рощупкин................................................................... 

 
 

53 
К природе множественных 0+ состояний в ядрах актинидов 

А. И. Левон................................................................................................. 
 

54 
Система охолодження на основі СО2 для кремнієвої трекерної 
системи експерименту СВМ 

А. О. Лиманець.......................................................................................... 

 
 

55 
Моделювання нового фільтра з енергією 5.6 кеВ 

В. А. Лібман, С. П. Волковецький, О. О. Грицай.................................... 
 

56 
Явища нейтронних шкіри та гало у важких та середніх ядрах 
у рамках наближення розширеного Томаса - Фермі 

С. В. Лук’янов, А. І. Санжур.................................................................... 

 
 

56 
Напівпрямі механізми у процесах збудження ізомерних станів 
ізотопів телуру в фотонейтронних реакціях 

В. М. Мазур, З. М. Біган, Д. М. Симочко, 
П. С. Деречкей, Т. В. Полторжицька...................................................... 

 
 
 

57 
Бар’єри між деформованими ядрами 

Т. О. Маргітич, В. Ю. Денисов................................................................ 
 

57 
Систематизація уламків поділу мінорних актинідів у рамках 
статистичного методу: 241Am 

В. Т. Маслюк, О. О. Парлаг, Т. Й. Маринець, 
О. І. Лендел, М. І. Романюк...................................................................... 

 
 
 

58 
Механізми реакції 13C(11B, 7Li)17O 

С. Ю. Межевич, А. Т. Рудчик, К. Русек, Є. І. Кощий,  
С. Клічевскі, Г. В. Мохнач, А. А. Рудчик, С. Б. Сакута, 
Р. Сюдак, Б. Чех, Я. Хоіньскі, А. Щурек................................................. 

 
 
 

59 
Кореляційні властивості руху супутньої частинки відносно руху 
головної частинки в процесах радіоактивного розпаду та 
внутрішньої конверсії 

М. Ф. Митрохович, В. Т. Купряшкін, Л. П. Сидоренко......................... 

 
 
 

60 
Модель точкової частинки для пружного розсіяння дейтронів 
легкими α-кластерними ядрами 

В. П. Михайлюк.......................................................................................... 

 
 

61 



7 

 

Детектор TimePix у дослідженні дифрактометрії швидкоплинних 
процесів у сплавах заліза та титану 

В. М. Міліція, В. В. Бурдін, М. Кемпбел, О. С. Ковальчук,  
К. Ллопарт, Б. Мінаков, О. Ю. Охріменко, С. Поспішіл,  
В. М. Пугач, Д. І. Сторожик, О. А. Федорович..................................... 

 
 
 
 

62 
Відгук сцинтиляційного детектора з кристалами вольфрамату 
кальцію різної форми 

В. М. Мокіна, Ф. А. Даневич, В. В. Кобичев, 
Р. В. Кобичев, Г. Краус, В. Б. Михайлик................................................. 

 
 
 

63 
Моделювання коліматора для протонної мініпучкової терапії  

Є. Л. Момот, В. М. Пугач, Й. Презадо................................................... 
 

64 
Зсувна та об’ємна в’язкості ґадронного газу в наближенні часу 
релаксації та його перевірка 

О. М. Мороз............................................................................................... 

 
 

65 
Застосування гамма- та мас-спектрометрії для контролю процесу 
виробництва кристалів  ZnSe 

С. С. Нагорний, Дж. В. Біман, Ф. Беліні, Л. Кардані, Н. Казалі, 
І. Дафіней, С. Ді Доміціо, М. Л. Ді Вакрі, Ф. Фероні, Л. Жіроні, 
М. Лаубенштейн, С. Нісі, Ф. Оріо, Л. Патавіна, Ж. Песіна, 
Ж. Піперно, С. Піро, К. Русконі, К. Томей, М. Віньяті......................... 

 
 
 
 
 

66 
Альфа-розпад 151Eu 

С. С. Нагорний, Н. Казалі, Ф. Оріо, Л. Патавіна, 
Дж. В. Біман, Ф. Беліні, Л. Кардані, І. Дафіней, 
С. Ді Доміціо, М. Л. Ді Вакрі, Л. Жіроні, М. Б. Космина, 
Б. П. Назаренко, С. Нісі, Ж. Песіна, Ж. Піперно, 
С. Піро, К. Русконі, А. М. Шеховцов, К. Томей, М. Віньяті................. 

 
 
 
 
 

67 
Сцинтиляційний болометр на основі кристалу Li6Eu(BO3)3 

С. С. Нагорний, Н. Казалі, Ф. Оріо, Л. Патавіна, 
Дж. В. Біман, Ф. Беліні, Л. Кардані, І. Дафіней, 
С. Ді Доміціо, М. Л. Ді Вакрі, Л. Жіроні, М. Б. Космина, 
Б. П. Назаренко, С. Нісі, Ж. Песіна, Ж. Піперно, 
С. Піро, К. Русконі, А. М. Шеховцов, К. Томей, М. Віньяті................. 

 
 
 
 
 

68 
Ефект Комптона в інтенсивному полі електромагнітного 
випромінювання 

В. М. Недорешта, О. І. Ворошило, С. П. Рощупкін............................... 

 
 

69 
Ізотопічна залежність потенціалу взаємодії та перерізів злиття 
ядер 

В. О. Нестеров, В. Ю. Денисов................................................................ 

 
 

70 
Пошуки бозону Хіггса в контексті МССМ моделі 

Т. В. Обіход................................................................................................ 
 

71 
Дослідження природної активності радіоекологічно значимих 
гірських порід, які використовуються в будівельній індустрії 

А. П. Осипенко, І. І. Гайсак, В. В. Грицько............................................. 

 
 

71 



8 

 

Вимірювання частот осциляцій B0 та BS
0 мезонів 

на експерименті LHCb  
О. Ю. Охріменко, В. М. Пугач, В. М. Яковенко 
(від колаборації LHCb)............................................................................. 

 
 
 

72 
Дослідження взаємодії дейтронів з ядрами 124Sn  при підбар’єрних 
енергіях 

Ю. М. Павленко, В. П. Вербицький, О. В. Бабак, О. І. Рундель,  
О. К. Горпинич, О. Д. Григоренко, А. В. Степанюк............................... 

 
 
 

72 
Вимірювання енергетичних та кутових кореляцій у 
тричастинкових каналах реакції d + 7Li  

Ю. М. Павленко, В. В. Осташко, А. П. Войтер, О. К. Горпинич, 
А. В. Степанюк, Ю. Я. Карлишев, Т. О. Корзина, І. П. Дряпаченко, 
Е. М. Можжухін, А. Ф. Шаров, В. Г. Савчук, Л. Л. Дулгер,  
Д. В. Касперович........................................................................................ 

 
 
 
 
 

74 
Розпад першого збудженого стану ядра 8Ве в реакції 11B(р, αα)α 
при Ер = 3,75 МеВ 

Ю. М. Павленко, В. М. Пугач, В. Л. Шаблов, О. К. Горпинич, 
А. В. Степанюк, Т. О. Корзина, Ю. Я. Карлишев, В. П. Вербицький, 
О. В. Бабак, В. В. Осташко, І. П. Дряпаченко, Е. М. Можжухін, 
В. О. Кива, Д. В. Касперович, Л. Л. Дулгер............................................. 

 
 
 
 
 

75 
Резонансное рассеяние электронов в поле двух импульсных 
лазерных волн 

Е. А. Падусенко, А. А. Лебедь, С. П. Рощупкин...................................... 

 
 

76 
Внесок продуктів супутніх реакцій (γ, n), (n, γ) та (n, f) 
у кумулятивні виходи уламків фотоподілу 241Am гальмівним 
випромінюванням електронного прискорювача мікротрона М-30 

О. О. Парлаг, І. В. Пилипчинец, В. А. Пилипченко, 
О. І. Лендел, В. Т. Маслюк........................................................................ 

 
 
 
 

77 
Опис парних кореляцій тотожних нуклонів в адіабатичній 
тричастинковій моделі 

Р. М. Плекан, В. Ю. Пойда, І. В. Хіміч.................................................... 

 
 

78 
Дослідження усередненого опису E1 гамма-переходів в атомних 
ядрах 

В. А. Плюйко, О. М. Горбаченко, Б. М. Бондар, Є. П. Ровенських....... 

 
 

79 
Про перший збуджений стан 5Не 

О. М. Поворозник, О. А. Понкратенко.................................................... 
 

80 
Залежність потенціалу взаємодії 16O + 12C від енергії та переданого 
імпульсу 

О. А. Понкратенко, Ю. М. Степаненко, 
В. В. Улещенко, Ю. О. Ширма................................................................. 

 
 
 

81 
Дослідження аномалії в залежності нейтронної силової функції S0 
від масового числа в області 100 < А < 140 

М. М. Правдивий, І. О. Корж................................................................... 

 
 

82 



9 

 

Програмне забезпечення для обробки даних в експериментальній 
методиці дослідження тричастинкової реакції 11B(р, 3α) 

М. В. Пугач, К. Граніа, М. Кемпбел, В. О. Кива, О. С. Ковальчук, 
К. Ллопарт, В. М. Міліція, О. Ю. Охріменко, Ю. М. Павленко,  
С. Поспішіл, В. М. Пугач, Д. І. Сторожик, В. М. Яковенко.................. 

 
 
 
 

83 
Дослідження фотонародження мезонів у рамках експерименту 
MAMBO 

М. В. Романюк........................................................................................... 

 
 

84 
Розсіяння іонів 15N ядрами 6Li, 11B та 13С 

А. Т. Рудчик, О. В. Геращенко, К. А. Черкас, А. А. Рудчик, 
С. Клічевскі, Вал. М. Пірнак, Е. П’ясецкі, К. Русек, А. Трщіньска, 
С. Б. Сакута, Р. Сюдак, І. Строєк, А. Столяж, А. О. Барабаш, 
Є. І. Кощий, О. А. Понкратенко, Я. Хоіньскі, А. Щурек....................... 

 
 
 
 

85 
Пружне та непружне розсіяння іонів 15N ядрами 10B при енергії 
84 МеВ 

А. Т. Рудчик, С. С. Комарчук, К. А. Черкас, О. В. Геращенко, 
А. А. Рудчик, С. Клічевскі, Вал. М. Пірнак, В. А. Плюйко, 
Е. П’ясецкі, К. Русек, А. Трщіньска, С. Б. Сакута, Р. Сюдак, 
І. Строєк, А. Столяж, Є. І. Кощий, О. А. Понкратенко, 
Я. Хоіньскі, А. Щурек................................................................................ 

 
 
 
 
 
 

87 
Пружне та непружне розсіяння іонів 14N ядрами 11B при енергії 
88 МеВ 

А. Т. Рудчик, C. О. Оджиковський, О. В. Геращенко, К. А. Черкас, 
А. А. Рудчик, С. Клічевскі, Вал. М. Пірнак, Е. П’ясецкі, К. Русек, 
А. Трщіньска, С. Б. Сакута, Р. Сюдак, І. Строєк, А. Столяж, 
Є. І. Кощий, О. А. Понкратенко, Я. Хоіньскі, А. Щурек....................... 

 
 
 
 
 

88 
Пружне та непружне розсіяння іонів 18O ядрами 9Bе 

А. Т. Рудчик, Ю. М. Степаненко, Ю. О. Ширма, Є. І. Кощий, 
С. Клічевські, К. Русек, Б. Г. Новацкий, О. А. Понкратенко, 
Е. Пясецкі, Г. П. Романишина, С. Б. Сакута, І. Строєк, Р. Сюдак, 
Я. Хоіньскі, А. Щурек................................................................................ 

 
 
 
 

89 
Ядерні процеси при взаємодії іонів 14N та 15N з ядрами 9Bе та 13С 

А. Т. Рудчик, К. А. Черкас, О. В. Геращенко, А. А. Рудчик, 
С. Клічевскі, Вал. М. Пірнак, Е. П’ясецкі, К. Русек, А. Трщіньска, 
С. Б. Сакута, Р. Сюдак, І. Строєк, А. Столяж, Є. І. Кощий, 
О. А. Понкратенко, Я. Хоіньскі, О. М. Шевченко, А. Щурек................ 

 
 
 
 

90 
О возможности анализа гамма-спектров без проведения 
процедуры калибровки по энергии 

А. М. Соколов............................................................................................. 

 
 

91 
Метрологічні вимірювання на тандемному прискорювачі 
ІЯД НАН України (параметри пучка та перезарядної мішені) 

В. І. Сорока, В. А. Онищук, Е. М. Можжухін,  
М. В. Арцимович, І. В. Посмітюх, А. Ф. Шаров..................................... 

 
 
 

92 



10 

 

Взаимодействие одноименно заряженных частиц в импульсном 
электромагнитном поле 

С. С. Стародуб, С. П. Рощупкин............................................................. 

 
 

93 
Исследование двухнейтринного двойного К-захвата в 78Kr 
и фоновых процессов 

Н. В. Степанюк......................................................................................... 

 
 

94 
Влияние кулоновского поля ядра на ионизацию атома при 
аннигиляции позитронов, испущенных в β+-распаде 

С. Н. Федоткин......................................................................................... 

 
 

95 
Модельні розрахунки для компактної часопроекційної камери 
на базі «INGRID» детекторів 

А. Чаус, П. Кола, Д. Атті, М. Тітов, С. Барсук, Л. Бурмістров, 
У. Монар, А. Варіола, О. Безшийко, Л. Голінка-Безшийко, 
І. Каденко, О. Федорчук........................................................................... 

 
 
 
 

96 
Розпізнавання випадкових збігів подій двонейтринного подвійного 
бета-розпаду у низькотемпературних сцинтиляційних болометрах 
з кристалами молібдату цинку 

Д. М. Черняк, Ф. А. Даневич, А. Джуліані, М. Манкузо, 
К. Нонес, Е. Олів’єрі, М. Тенконі, В. I. Третяк....................................... 

 
 
 
 

97 
Спостереження розпаду B+

c→J/ψK+K-π+  в експерименті LHCb 
В. М. Яковенко, О. Ю. Охріменко, В. М. Пугач 
(від колаборації LHCb)............................................................................. 

 
 

98 
  

Секція 2.  Атомна енергетика  
  
Дослідницький ядерний реактор ВВР-М. Сучасний стан і 
перспективи 

І. М. Вишневський, В. І. Слісенко............................................................. 

 
 

101 
Исследование стержней СУЗ блока 2 ЧАЭС на наличие свободной 
жидкости в скрытой полости звена вытеснителя 

В. Н. Глыгало, А. М. Максименко, Д. Н. Василевский, 
В. Г. Песков, А. П. Цивун.......................................................................... 

 
 
 

102 
Порівняльний аналіз методів оцінки окрихчування корпусних 
матеріалів ВВЕР 

Л. І. Чирко, М. Г. Голяк............................................................................ 

 
 

103 
Дослідження механічних властивостей реконструйованих зразків 
при використанні хвостовиків із сталі 23Г1А 

Л. І. Чирко, Ю. В. Чайковський............................................................... 

 
 

104 
Застосування залежності визначення концентрації 137Cs при 
проведенні порівняльного аналізу розрахункових та 
експериментальних даних для палива водо-водяних реакторів 

В. В. Гальченко.......................................................................................... 

 
 
 

105 



11 

 

Стійкість хвилі поділів сталої форми у ядерному середовищі 
В. М. Хотяїнцев, А. В. Аксьонов, О. М. Хотяїнцева, В. М. Павлович.. 

 
106 

Вплив спектра нейтронів на стаціонарну хвилю ядерних поділів 
О. М. Хотяїнцева, В. М. Хотяїнцев, В. М. Павлович............................. 

 
107 

Методи дослідження і кваліфікації цементних виробів для 
переробки та зберігання радіоактивних відходів 

Т. В. Ковалінська, І. М. Вишневський, І. А. Остапенко, 
В. І. Сахно, А. М. Файнлейб...................................................................... 

 
 
 

108 
Методы сбора информации для определения надежности 
энергетического оборудования АЭС 

А. Н. Харабет, В. О. Зотеев, О. Е. Зотеев, О. А. Чулкин...................... 

 
 

109 
Определение радиоизотопного состава активности специзделий 
ЧАЭС 

А. М. Максименко, М. Д. Бондарьков, В. Н. Глыгало, 
В. Г. Песков, А. П. Цивун.......................................................................... 

 
 
 

110 
Вплив зовнішніх подій на безпечну експлуатацію дослідницького 
ядерного реактора ВВР-М 

В. І. Слісенко, Н. І. Мазіна, В. М. Макаровський................................... 

 
 

111 
Валідація бібліотек ядерних даних для коду WIMSD5B 

В. В. Гальченко, А. А. Мішин, В. В. Муха, Н. М. Рабченюк................... 
 

112 
Результаты испытаний экспериментального образца установки 
контроля глубины выгорания отработавших тепловыделяющих 
сборок РБМК-1000 на ЧАЭС 

А. А. Кучмагра, О. С.  Молчанов, Г. И. Одинокин................................. 

 
 
 

113 
Дослідження параметрів поля радіаційної установки ІЯД НАН 
України з метою проведення кваліфікаційних випробувань 
обладнання АЕС 

І. А. Остапенко, І. М. Вишневський, Т. В. Ковалінська, В. І. Сахно..... 

 
 
 

114 
Використання коду SERPENT для моделювання хвильових 
реакторів 

В. М. Павлович, В. І. Гулік, A. H. Tkaczyk................................................ 

 
 

115 
О точности определения параметров глубоких подкритичностей 
методом Фейнмана  

В. Н. Павлович, А. В. Поднебесный......................................................... 

 
 

116 
Зависимость флюенсов нейтронов на выгородку от значений 
геометрических параметров расчетной модели реактора 
ВВЭР-1000 

В. Н. Буканов, В. Л. Демехин, А. М. Пугач, С. М. Пугач........................ 

 
 
 

117 
Исследование нейтронного поля, сформированного нейтронным 
пучком в материальной среде 

В. Ф. Разбудей........................................................................................... 

 
 

117 



12 

 

Детальные исследования условий облучения выгородки реактора 
ВВЭР-1000 

С. М. Пугач, А. В. Гриценко, В. Н. Буканов............................................ 

 
 

119 
Мультифрактальность цепных реакций в ядерном реакторе 

В. В. Рязанов.............................................................................................. 
 

120 
Дослідження та розробка прискорювача 0,5  МеВ для 
експериментального радіаційного комплексу 

В. І. Сахно, І. М. Вишневський, А. Г. Зелінський, 
Т. В. Ковалінська, І. А. Остапенко, Н. В. Халова................................... 

 
 
 

121 
Базисні положення культури безпеки експлуатації атомних станцій 

С. І. Азаров, В. Л. Сидоренко, Ю. П. Середа.......................................... 
 

123 
Вплив пожежі та затоплення на безпеку експлуатації 
дослідницького ядерного реактора 

В. І. Слісенко, C. І. Азаров, Н. І. Мазіна, 
В. М. Макаровський, В. М. Євланов......................................................... 

 
 
 

124 
Створення алгоритму та написання програми для обрахунку 
критичної температури крихкості на основі даних залежностей 
ударної в’язкості від температури 

Л. І. Чирко, О. В. Шкапяк......................................................................... 

 
 
 

125 
Дослідження статистики інтервалів між нейтронними подіями 
для Pu-Be і реальних джерел нейтронів 

О. А. Кучмагра, І. О. Мазний, Г. І. Одинокин, А. Д. Скорбун................ 

 
 

127 
  

Секція 3.  Радіаційна фізика 
та радіаційне матеріалознавство 

 

  
Локалізовані плазмони і підсилення кінетичних процесів 
у конденсованих середовищах 

І. Ю. Голіней.............................................................................................. 

 
 

128 
Аналіз відгуку кремнієвого планарного діода при різній геометрії 
опромінення медичними мікропучками 

І. Є. Анохін, О. С. Зінець........................................................................... 

 
 

129 
Протирадіаційний захист персоналу при експлуатації 
прискорювача У-240 

В. М. Євланов, С. І. Азаров....................................................................... 

 
 

129 
Про науково-технічну підтримку радіаційної безпеки 
при експлуатації ядерно-фізичних установок 

С. І. Азаров, О. В. Тарановський.............................................................. 

 
 

130 
Дифракція Лауе колімованих пучків нейтронів в ідеальних 
кристалах 

О. Я. Дзюблик, В. Ю. Співак.................................................................... 

 
 

132 



13 

 

Подвижность электронов при конфигурационных переходах 
дивакансий в кремнии 

А. П. Долголенко........................................................................................ 

 
 

132 
Подвижность дырок при конфигурационных переходах 
дивакансий в кремнии 

А. П. Долголенко........................................................................................ 

 
 

133 
Застосування методу термічного піку при формуванні металевих 
наночастинок швидкими іонами 

В. П. Хоменков........................................................................................... 

 
 

135 
Аналітична модель стрибкового транспорту в органічних 
напівпровідниках, що включає вклади як енергетичного 
безпорядку, так і поляронів 

І. І. Фіщук................................................................................................... 

 
 
 

135 
Підсилення непружного розсіяння електронів органічною 
молекулою поблизу провідної нанооболонки 

І. Ю. Голіней, Є. В. Оникієнко................................................................. 

 
 

136 
Просторові структури екситонних фаз при лазерній накачці 
у квантових ямах напівпровідників у випадку електродів різних 
форм 

І. Ю. Голіней, В. Й. Сугаков, В. В. Томилко, А. А. Чернюк.................... 

 
 
 

138 
Вплив поверхневих електронних процесів на спектрометричні 
характеристики кремнієвих детекторів 

П. Г. Литовченко, Л. І. Барабаш, С. В. Бердниченко, 
В. Г. Воробйов, Т. І. Кібкало, В. Ф. Ластовецький, Л. А. Полівцев...... 

 
 
 

139 
Ефект малих доз у світлодіодах GaP 

В. І. Куц, М. В. Литовченко, В. А. Макара, 
І. В. Петренко, О. І. Радкевич, В. П. Тартачник................................... 

 
 

139 
Інжекційна люмінісценція зелених світлодіодів GaP 

Є. В. Малий, О. В. Конорева, П. Г. Литовченко, 
І. В. Петренко, М. Б. Пінковська, В. П. Тартачник.............................. 

 
 

140 
О взаимодействии тождественных частиц в поле прямоугольной 
квантовой ямы 

Л. С. Марценюк......................................................................................... 

 
 

141 
Впорядкування та далекодія у кремнію, опроміненому 
високоенергетичними іонами водню і гелію 

В. І. Варніна, А. А. Гроза, П. Г. Литовченко, Л. С. Марченко, 
М. Б. Пінковська, В. M. Попов, М. І. Старчик, Г. Г. Шматко............. 

 
 
 

142 
Електрооптичні характеристики світлодіодів GaAs1-xPx 

І. В. Петренко, О. В. Конорева, Є. В. Малий, 
М. Б. Пінковська, В. М. Попов, В. П. Тартачник................................... 

 
 

144 
Вплив нейтронного опромінення на енергію верхнього шельфу 
кривої Шарпі для матеріалів корпусів реакторів ВВЕР 

В. М. Ревка, О. В. Тригубенко.................................................................. 

 
 

145 



14 

 

Можливості зниження дозового навантаження на пацієнта 
під час рентгенографічних процедур при використанні 
покращених гадолінієвих екранів 

Л. І. Асламова, Є. В. Куліч, Н. В. Меленевська, 
Н. С. Мірошниченко, С. І. Мірошниченко............................................... 

 
 
 
 

146 
Напівпровідники в радіаційних технологіях 

І. М. Вишневський, Г. П. Гайдар, О. В. Третьякова.............................. 
 

147 
  

Секція 4.  Теорія ядерного синтезу 
та фізика плазми 

 

  
Європейська дорожня карта до термоядерної енергетики 
та співпраця Україна - ЄС 

Я. І. Колесниченко..................................................................................... 

 
 

149 
Основні характеристики та енергетичні спектри іонів плазми 
несамостійного дугового розряду в парах нікелю 

А. Г. Борисенко, Ю. С. Подзірей.............................................................. 

 
 

149 
Вплив великих магнітних островів на рух іонів у токамаці  

О. С. Бурдо, Я. І. Колесниченко, М. Г. Тищенко, Ю. В. Яковенко........ 
 

150 
Мікророзрядна система атмосферного тиску з вихровим газовим 
потоком 

В. Я. Черняк, В. В. Лендєл, І. В. Присяжневич, 
О. В. Соломенко, Є. В. Мартиш.............................................................. 

 
 
 

151 
Вплив плазми на поверхневий натяг рідини 

І. І. Федірчик, О. А. Недибалюк, В. Я. Черняк, Є. В. Мартиш.............. 
 

152 
Геодезична акустична мода у токамаках з високим тиском плазми 

О. П. Фесенюк, Я. І. Колесниченко, Ю. В. Яковенко.............................. 
 

153 
Про нагрівання плазмою ВЧ-розряду тримача підкладки 
в плазмо-хімічному реакторі для синтезу алмазних та 
алмазоподібних матеріалів 

В. В. Гладковський, Є. Г. Костін, Б. П. Полозов, О. А. Федорович...... 

 
 
 

154 
Узгоджене моделювання плазми в токамаці-реакторі ІТЕР 

В. Я. Голобородько, В. О. Яворський, К. Шопф..................................... 
 

155 
Холлівський механізм обертання плазми z-пінча 
та стабілізації кінків: вплив тиску плазми 

А. А. Гурин................................................................................................. 

 
 

156 
Відкачка швидких іонів інфернальною модою 

В. С. Марченко.......................................................................................... 
 

156 
Втрати зарядженої частинки в замагніченому електронному газі 
із врахуванням температури електронів 

О. В. Хелемеля, Р. І. Холодов.................................................................... 

 
 

157 
Прискорення плазми в електричних ВЧ-полях, що обертаються 

Я. І. Колесниченко, Т. С. Руденко............................................................ 
 

158 



15 

 

Транспорт надтеплових іонів при збудженні цими іонами 
геодезичної акустичної моди в токамаках  

Я. І. Колесниченко, Б. С. Лепявко............................................................ 

 
 

159 
Геодезична акустична мода у токамаках: локальний розгляд 
та аналіз власних мод 

Я. І. Колесниченко, Б. С. Лепявко, В. В. Луценко................................... 

 
 

159 
Фокусування інтенсивних широко апертурних електронних пучків 
електростатичною плазмовою лінзою просторового заряду 

І. Літовко, А. Гончаров, А. Добровольський, В. Гушенец, Е. Окс......... 

 
 

161 
Обертальний ковзний розряд із рідким електродом 

О. А. Недибалюк, В. Я. Черняк, О. В. Соломенко, 
І. І. Федірчик, Є. В. Мартиш, Т. Є. Ліситченко..................................... 

 
 

162 
Гібридне плазмово-каталітичне реформування етанолу 

O. A. Недибалюк, В. Я. Черняк, O. В. Соломенко, В. В. Колган, 
Ю. П. Веремій, К. В. Юхименко, В. В. Юхименко, В. М. Клочок, 
I. I. Федірчик, Д. С. Левко, O. M. Цимбалюк.......................................... 

 
 
 

163 
Радіаційні процеси в плазмі при трансформації ленгмюрівських 
хвиль на турбулентних флуктуаціях 

В. М. Павленко, В. Г. Панченко, М. А. Білошенко.................................. 

 
 

164 
Швидке обчислення плазмової дисперсійної  функції 

С. С. Павлов, С. В. Малко......................................................................... 
 

165 
Турбулентні транспортні процеси в плазмі імпульсних розрядів 
у рідині 

П. В. Порицький, П. Д. Старчик.............................................................. 

 
 

166 
Властивості розряду в метані та в його сумішах з воднем 
у плазмовому джерелі геліконного типу з планарною антеною 

В. М. Слободян, В. Ф. Вірко, К. П. Шамрай, І. В. Короташ, 
Л. С. Осипов, Д. Ю. Полоцький, Е. М. Руденко, В. Ф. Семенюк........... 

 
 
 

167 
Розряд між двома твердими електродами в суміші аргону 
та аерозолю спирту для неперервної генерації вуглецевих  
наночастинок 

Ю. П. Веремій, В. Я. Черняк, М. М. Касумов......................................... 

 
 
 

168 
Дослідження плазми електродугового розряду з домішками 
міді та хрому 

А. М. Веклич, А. В. Лебідь, О. О. Сірик, О. В. Хоменко......................... 

 
 

169 
Характеристики ВЧ-розряду, збуджуваного лінійними струмами 
в магнітному полі 

В. Ф. Вірко, В. М. Слободян, Ю. В. Вірко, 
М. А. Бєлошенко, К. П. Шамрай............................................................. 

 
 
 

170 
Об особенностях релаксации излучения при взрыве вольфрамовой 
проволочки в воде 

Л. М. Войтенко, О. А. Федорович........................................................... 

 
 

171 



16 

Секція 5.  Радіобіологія та радіоекологія   
  
Радіобіологічні ефекти у дрібних гризунів, які постійно 
знаходились в умовах радіоактивного забруднення зони ЧАЕС  

О. О. Бурдо, А. І. Липська, О. А. Сова, Н. К. Родіонова........................ 

 
 

173 
Вплив кофеїну на цитогенетичні ефекти, що індуковані в клітинах 
людини за дії оксиду азоту та опромінення (порівняльні аспекти) 

О. М. Демченко, О. П. Пилипчук, Е. А. Дьоміна..................................... 

 
 

174 
Кінетика 131І та дозоутворення в організмі лабораторних щурів 
за сталого надходження радіонуклідів 

І. П. Дрозд, А. І. Липська, О. А. Сова, В. А. Шитюк, 
Л. К. Бездробна, О. О. Бурдо, Л. І. Купцова, В. А. Курочкіна, 
Т. В. Мельник, Л. В. Тарасенко, Л. А. Теменік, Т. В. Циганок............... 

 
 
 
 

175 
Дозозалежні зміни біокінетичних характеристик щитоподібної 
залози лабораторних щурів 

І. П. Дрозд, О. А. Сова.............................................................................. 

 
 

176 
Особливості клітинних ефектів при комбінованій дії іонізуючого 
випромінювання та іонів міді 

Д. Д. Гапєєнко, Г. Й. Лавренчук............................................................... 

 
 

177 
Модель для дослідження цитогенетичних ефектів радіонуклідів 
у лімфоцитах периферійної крові людини в експериментах in vitro 

Л. К. Бездробна, В. І. Федорченко, В. А. Агеєв, Т. В. Циганок, 
Л. В. Тарасенко, В. А. Курочкіна, Т. В. Мельник.................................... 

 
 
 

179 
Вплив нанорозмірних магніточутливих композитів, що містять 
гадоліній-157, на морфофункціональні властивості клітин in vitro 

Г. Й. Лавренчук, Ю. Б. Шевченко, Х. М. Литвинчук, 
В. В. Тришин, А. Л. Петрановська, Е. В. Пилипчук, 
П. П. Горбик, В. С. Асмолкова, В. М. Оксамитний............................... 

 
 
 
 

179 
Створення інформаційно-аналітичних систем, що базуються 
на літературних даних 

О. В. Гайдар, В. В. Тришин, А. І. Устинов, В. О. Гайдар...................... 

 
 

180 
Програма для розрахунку параметрів кінетики 137Cs 
в організмі щурів та доз опромінення органів і тканин  

В. І. Пастушенко, М. В. Найчук, А. І. Липська, І. П. Дрозд.................. 

 
 

181 
До питання розвитку злоякісних лімфопроліферативних 
захворювань у мешканців забруднених радіонуклідами областей 
України 

Н. К. Родіонова, С. В. Коваль, Т. С. Іванівська, Н. І. Українська,  
Л. Ю. Полудненко, Л. М. Скляренко, Д. Ф. Глузман.............................. 

 
 
 
 

183 
Опромінення форменних елементів крові за внутрішнього 
надходження радіонуклідів (дозиметрична модель) 

І. П. Дрозд, А. І. Липська, О. А. Сова...................................................... 

 
 

184 



17 

 

Моніторингові дослідження накопичення радіонуклідів 137Cs 
та 90Sr рибами Запорізького водосховища  

Г. C. Білоконь, Т. В. Ананьєва, Ю. І. Просяник...................................... 

 
 

185 
Накопичення радіонуклідів рибами Запорізького водосховища 

Г. С. Білоконь, О. М. Маренков................................................................ 
 

187 
Вплив контрзаходів на біологічну доступність 137Сs 
у торф’яно-болотних ґрунтах 

І. М. Малоштан, С. В. Поліщук............................................................... 

 
 

188 
Вікові особливості накопичення радіонуклідів окунем 
Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) Запорізького водосховища 

О. М. Маренков, Г. С. Білоконь................................................................ 

 
 

189 
Паливовмісні матеріали з об’єкту «Укриття» 

Д. М. Бондарков, М. В. Желтоножська, 
Н. В. Куліч, А. М. Максименко................................................................. 

 
 

190 
Радіоємність донних відкладів водойм різного трофічного статусу 

В. В. Беляєв, О. М. Волкова, О. О. Пархоменко, С. П. Пришляк........... 
 

191 
Особливості радіоекологічної ситуації зони радіоекологічного 
контролю українського Полісся у віддалений період після аварії 
на ЧАЕС та їхнє значення у формуванні дозових навантажень 
на населення 

Г. М. Чоботько......................................................................................... 

 
 
 
 

192 
Багаторічна динаміка рухливості 90Sr та 137Cs у 
грунтово-рослинному покриві агрофітоценозів 

Ю. О. Іванов, Ю. В. Хомутінін, С. Є. Левчук, І. М. Малоштан, 
О. М. Кадигріб, В. В. Павлюченко, Л. В. Йощенко................................. 

 
 
 

193 
Імовірнісний прогноз вмісту 137Cs та 90Sr в рибах різного виду 
у віддалений період після аварії на ЧАЕС  

Ю. В. Хомутінін, А. В. Кузьменко........................................................... 

 
 

194 
Динамика удельной активности 137Cs в биоте водоема-охладителя 
ЧАЭС в 2011 - 2013 гг. 

О. Л. Зарубин, Н. Е. Зарубина, В. А. Костюк, И. А. Малюк.................. 

 
 

195 
Исследование миграционных процессов на территориях с разным 
уровнем радиоактивного загрязнения 

Н. В. Кулич, А. И. Липская, В. И. Николаев, В. А. Шитюк................... 

 
 

196 
Сезонная динамика удельной активности 137Cs в растительности 
зоны отчуждения ЧАЭС 

Н. Е. Зарубина........................................................................................... 

 
 

197 
Применение коэффициентов инверсии в радиоэкологии 

О. Л. Зарубин, Н. Е. Зарубина.................................................................. 
 

198 
Динаміка формування дози опромінення бентосоїдних риб при 
одноразовому надходженні 137Cs у прісноводні водойми 

О. М. Волкова, В. В. Беляєв, О. О. Пархоменко, С. П. Пришляк........... 

 
 

199 



18 

 

Розробка технологічного та технічного регламентів 
на виробництво радіофармпрепарату натрію йодиду 

В. В. Тришин, В. А. Агеєв, Л. О. Толочко.............................................. 

 
 

200 
Визначення урану, радію-226 та коефіцієнта радіоактивної 
рівноваги в зразках уранових руд та пульпи руд після 
вилуговування 

В. В. Тришин, І. А. Малюк, О. Ф. Рудик................................................... 

 
 
 

201 
Створення лабораторії ядерної криміналістики 

В. В. Тришин, А. М. Берлізов, І. А. Малюк, 
О. Ф. Рудик, О. В. Гайдар, О. П. Жуков.................................................. 

 
 

202 
Визначення вміcту 90Sr, ізотопів Pu та Am в зразках біологічних 
індикаторів 

А. Д. Саженюк, І. А. Малюк, В. В. Тришин............................................. 

 
 

202 
Експресія прихованої хромосомної нестабільності в групі осіб, 
які професійно контактували з іонізуючою радіацією 

М. А. Пілінська, С. С. Дибський, О. Б. Дибська, Л. І. Швайко.............. 

 
 

203 
Особливості накопичення 137Cs представниками родини Rosaceae 
Голосіївського лісу 

М. О. Прилипко, В. А. Гайченко............................................................... 

 
 

204 
Оцінка форм знаходження радіонуклідів у донних відкладах 
водойми охолоджувача ЧАЕС 

В. П. Процак, О. О. Одінцов..................................................................... 

 
 

205 
МИГ-053 – малогабаритный гамма-спектрометр для анализа 
пищевых продуктов и строительных материалов 

О. А. Берзин, И. Н. Вишневский, С. А. Карпенко, Т. В. Мыкытюк, 
Э. Э. Петросян, С. С. Погуляй, В. Н. Прыймак, M. В. Шестаков....... 

 
 
 

207 
Результати проведення радіологічного моніторингу забруднення 
90Sr деревини в Іванківському районі Київської області 

Л. М. Отрешко, С. Є. Левчук, В. О. Кашпаров, Л. В. Йощенко........... 

 
 

208 
Проблеми із вмістом 90Sr у зерні Іванківського району Київської 
області на пізній стадії ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

Л. М. Отрешко, С. Є. Левчук, В. О. Кашпаров, Л. В. Йощенко........... 

 
 

209 
Дослідження форм знаходження радіонуклідів у 
грунтово-рослинних комплексах ближньої зони ЧАЕС 

В. І. Ніколаєв, В. А. Шитюк, А. І. Липська, Н. В. Куліч........................ 

 
 

210 
Вертикальна міграція радіонуклідів у ґрунті 30-км зони ЧАЕС 
у рамках дифузійно-конвекційної моделі 

М. В. Желтоножська, В. П. Хоменков.................................................... 

 
 

211 
Дослідження індивідуальної радіаційної чутливості онкологічних 
хворих 

О. М. Демченко, Е. А. Дьоміна................................................................. 

 
 

212 



19 

 

Побудова і дослідження моделі  повільного електронного 
транспорту в молекулах бактеріальних реакційних центрів 

М. А. Драпіковський, М. А. Заболотний.................................................. 

 
 

213 
Хемілюмінесценція крові щурів за одноразового введення різних 
активностей 131I 

Ю. П. Гриневич, А. І. Липська, С. В. Телецька, Т. В. Циганок.............. 

 
 

214 
Епігенетична мінливість колорадського картопляного жука 
(Leptinotarsa decemlineata): загальні проблеми 

О. Ю. Крайнюк, В. А. Гайченко............................................................... 

 
 

215 
Накопичення 137Cs неїстівними грибами Голосіївського лісу 

Ю. В. Лапа, В. А. Гайченко...................................................................... 
 

217 
Вплив аскорбінової кислоти на утворення радіаційно-індукованих 
перебудов у клітинах людини 

О. П. Пилипчук, Е. А. Дьоміна.................................................................. 

 
 

218 
Цито- та генотоксичні ефекти в клітинах кісткового мозку 
експериментальних тварин, індуковані тривалим введенням 131І 

Н. М. Рябченко, О. О. Бурдо, А. І. Липська, І. П. Дрозд........................ 

 
 

219 
Взаємодія впливу стресу та попереднього гамма-опромінення 
на стан вищої нервової діяльності щурів 

В. В. Талько, В. В. Варецький, М. В. Шелковський................................. 

 
 

220 
Вплив N-стеароїлетаноламіну на гематологічні показники 
периферичної крові щурів в умовах комбінованої дії опромінення 
та стресу 

Н. К. Родіонова, Н. П. Атаманюк, Л. П. Дерев’янко, 
В. В. Талько, А. М. Яніна, М. В. Шелковський, 
Г. В. Косякова, О. Ф. Мегедь, Н. М. Гула, А. А. Чумак.......................... 

 
 
 
 
 

222 
Влияние эпигенетического полиморфизма семян на скорость 
прорастания и устойчивость проростков кукурузы 

Д. А. Соколова, Г. С. Венгжен, А. П. Кравец.......................................... 

 
 

223 
Изучение связи эпигенетического полиморфизма семян кукурузы 
с адаптивным потенциалом проростков при остром УФ-С 
облучении 

Д. А. Соколова, Г. С. Венгжен, А. П. Кравец.......................................... 

 
 
 

224 
  
Авторський покажчик................................................................................. 226 
 
 



 

20 

Тези  доповідей  з  ядерної  фізики 
 

КИНЕТИЧЕСКИЕ  КОЭФФИЦИЕНТЫ 
ДЛЯ  КОЛЛЕКТИВНЫХ  ПАРНЫХ  ВОЗБУЖДЕНИЙ 

В  СВЕРХТЕКУЧИХ  ЯДРАХ 
 

В. И. Абросимов 

 
Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 

 

Рассмотрены кинетические свойства низкоэнергетических парных вибра-
ций в сверхтекучих ядрах, используя полуклассическую функцию отклика 
аномальной плотности нуклонов. Получены аналитические выражения коэф-
фициента жесткости, массового параметра и коэффициента трения. Найдено, 
что массовый параметр определяется величиной среднеквадратичной флук-
туации одночастичных энергий относительно среднего значения с весовой 
функцией, которая имеет максимум вблизи энергии Ферми с шириной поряд-
ка удвоенной энергетической щели. Основной вклад в коэффициент жестко-
сти дает член, пропорциональный квадрату энергетической щели. В рассмот-
ренном приближении диссипативные свойства низкоэнергетических парных 
возбуждений обусловлены затуханием Ландау. 

 
КОЛІМАЦІЙНА  СИСТЕМА  ДЛЯ  ОТРИМАННЯ  

КВАЗІ-МОНОЕНЕРГЕТИЧНИХ  ПУЧКІВ  ЕЛЕКТРОНІВ  
НА  LAL/PHIL  ФОТОІНЖЕКТОРІ 

 
С. Барсук1,  Л. Бурмістров1,  У. Монар1,  А. Варіола1,  

А. Чаус2,4,  П. Кола2,  Д. Атті2,  М. Тітов2, 
О. Безшийко3,  Л. Голінка-Безшийко3,  І. Каденко3,  В. Крилов3, 

Т. Патлатюк3,  О. Федорчук3,  В. Ходневич3  
 

1 Лабораторія Лінійного прискорювача (LAL), Орсе, Франція 
2 CEA IRFU, Сакле, Франція 

3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
4 DESY, Гамбург, Німеччина 

 
Тестування характеристик детекторів іонізуючого випромінювання є дуже 

важливим чинником швидкого розвитку технологій їхнього виготовлення, 
аналізу поведінки в складних умовах вимірювань у складі великих експе-
риментальних установок фізики високих енергій та ядерної фізики. Без такої 
тестової інформації практично неможливо створити якісні моделі функціону-
вання детекторів для ефективного їхнього включення в розрахункові модель-
ні фреймворки на основі кодів (наприклад, GEANT4) для Монте-Карло симу-
ляції трекінгу та реєстрації іонізуючих частинок.  
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Можливості таких тестувань в багатьох випадках сильно обмежені вузь-
ким набором енергій джерел іонізуючого випромінювання. В роботі розгля-
даються результати проектування та розробки системи формування низькоін-
тенсивних пучків квазі-моноенергетичних електронів на основі поворотної 
магнітної підсистеми і автоматизованої колімаційної підсистеми, які дають 
змогу із пучка моноенергетичних електронів (енергія 5 МеВ) фотоінжектора 
PHIL лабораторії LAL (Орсе, Франція) отримати низько інтенсивні пучки 
електронів (одиниці-сотні частинок за секунду) з регульованою енергією від 
100 кеВ до 5 МеВ, енергетичною роздільною здатністю 2 - 10 %. Колімаційна 
підсистема використовує пересувну платформу на основі п’єзоелектро-
двигунів, які управляються з пультової фотоінжектора за допомогою спеціа-
лізованих плат управління через Ethernet та CAN інтерфейси. Модельні роз-
рахунки проводилися з використанням коду GEANT4. Плати управління по-
будовані на основі мікроконтролерних систем з використанням мікроконтро-
лерів 32-розрядної архітектури ARM M3. 

Дослідження виконано за часткової фінансової підтримки Державного 
фонду фундаментальних досліджень України, проект № Ф58/04 (договір 
№Ф58/380-2013) в рамках Проблемної ключової лабораторії з фізики високих 
енергій. 

 
ЕНЕРГЕТИЧНІ  РОЗПОДІЛИ  ТРИТОНІВ  ІЗ  РЕАКЦІЇ  3H(d, t)np 

 
О. О. Белюскіна,  В. І. Гранцев,  К. К. Кісурін,  С. Є. Омельчук,  
Ю. С. Рознюк,  Б. А. Руденко,  Л. І. Слюсаренко,  Б. Г. Стружко 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Дослідження непружних процесів при зіткненні дейтронів з енергією  

Еd = 36,9 МеВ з ядрами тритію було продовжено з метою вивчення реакції 
T(d, t)np. 

Інклюзивні спектри тритонів з реакції T(d, t)np досліджено на циклотроні 
У-240 ІЯД НАН України при енергії пучка дейтронів 36,9 МeВ. Вимірювання 
проводилося на титан-тритієвій (ТТі) мішені та мішені з чистого титану під 
кутами 150 ≤ θt ≤ 520 в інтервалі енергій тритонів 14 ≤ Еt ≤ 35 МеВ. Абсолютне 
значення перерізів визначено з точністю ~10 - 15 %.  

Отримані енергетичні розподіли тритонів подібні до розподілів тритонів 
при Еd = 13,8 МеВ та геліонів із рекції Т(d, 3He)nn, що досліджувалися раніше 
при енергіях дейтронів 13,8 та 36,9 МеВ. 

Аналіз енергетичних розподілів тритонів проведено, враховуючи прості 
квазібінарні механізми та характеристики експериментальної методики.  
Показано, що в розглянутому діапазоні енергій тритонів 14 ≤ Еt ≤ 35 МеВ 
основними процесами є взаємодія в кінцевому стані нейтрона й протона як в 
синглетному, так і в триплетному станах та послідовний розпад через резо-
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нанс 4H* (Er = 2,2 МеВ, Γ = 3,4 МеВ). Енергетичні розподіли тритонів зі 
збільшенням кута θt змінюються як за формою, так і за величиною, що 
пов’язано зі змінюю перерізів процесів, які формують даний спектр. 
Експериментальні спектри тритонів під кутами θt ≤ 200 задовільно описують-
ся з врахуванням переважно взаємодії np- пар в синглетному стані та 
послідовного розпаду через резонанс 4H*, а при кутах θt ≥ 250 переважають 
процеси утворення np пар у триплетному стані. 

Узагальнено результати дослідження механізмів реакції D + T→p + n + t із 
аналізу  інклюзивних спектрів Т(d, p)nt і T(d, t)np та ексклюзивних 3H(d, pt)n і 
D(t, pt)n (літературні джерела).  

 
УТВОРЕННЯ  ПРОТОНІВ  У  РЕАКЦІЯХ  
РОЗЩЕПЛЕННЯ  В  DD-ЗІТКНЕННЯХ 

 
О. О. Белюскіна,  В. І. Гранцев,  К. К. Кісурін,  С. Є. Омельчук, 
Ю. С. Рознюк,  Б. А. Руденко,  Л. І. Слюсаренко,  Б. Г. Стружко 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Проведено вимірювання  інклюзивних спектрів протонів на мішенях CD2 

та 12С в енергетичному діапазоні 5 ≤ Еp ≤ 40 МэВ при початковій енергії 
дейтронів Еd = 36,9 МеВ. Визначення спектрів протонів із реакції D(d, p) про-
водилося шляхом вилучення фону, утвореного  мішенню вуглецю в спектрі з 
мішені CD2. Отримано енергетичні та кутові розподіли протонів. Абсолютні 
значення перерізів реакцій визначено з точністю ∼15 %.  

Енергетичні спектри протонів являють собою широкі, практично, 
симетричні максимуми і за формою подібні до енергетичних спектрів 
протонів та нейтронів з реакцій D(d, n), що наведено в літературі при  
Еd = 10 - 60 МеВ.  

Розглянуто утворення протонів у тричастинкових та чотиричастинкових 
реакціях. Аналіз енергетичних та кутових розподілів протонів у тричастин-
кових реакцій розщеплення D + D → p + n + d проведено за мікроскопічною 
дифракційною теорією з урахуванням розщеплення як падаючого дейтрона, 
так і дейтрона мішені. Проведений аналіз показав, що тричастинкові реакції 
розщеплення дають суттєвий внесок в перерізи утворення протонів на малих 
кутах pθ <300, а на кутах pθ ≥300 є визначальними.  

Розраховано статистичні розподіли протонів у чотиричастинкових 
реакціях, перерізи процесів перезарядки та спін-фліпу двох дейтронів, що 
приводить до появи в вихідному каналі реакції незв’язаних чотирьох 
нуклонів із розпаду двох синглетних дейтронів та розпад двох дейтронів із 
утворенням незв’язаних пар нейтрон-протон у триплетному спіновому стані.  

Задовільне узгодження теоретичних та експериментальних розподілів 
протонів як за формою, так і за величиною було досягнуто завдяки врахуванню 
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квазівільних процесів із аналізу тричастинкових реакцій розщеплення за 
мікроскопічною дифракційною моделлю та перерізів утворення np пар у синг-
летному та триплетному спінових станів. Показано, що для кута pθ = 150 
підсумковий внесок перерізів утворення np пар у синглетному та триплетному 
спінових станах досягає ~40 %, а для кута pθ = 300 зменшується до 20 - 25 %.  

 
ПОВЕРХНЕВА  ЕНЕРГІЯ  СИМЕТРІЇ 
ТА  СТРУКТУРА  ІЗОВЕКТОРНИХ 

ДИПОЛЬНИХ  РЕЗОНАНСІВ  В  ЯДРАХ 
 

Я. П. Блоцкі1,  О. Г. Магнер2,  П. Рінг3 

 
1 Національний центр ядерних досліджень, Варшава, Польща, 

2 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
3 Мюнхенський технічний університет, Гархінг, Німеччина 

 
Енергія симетрії є ключовою величиною для вивчення фундаментальних 

властивостей екзотичних ядер з великим надлишком нейтронів в ядерній  
фізиці та астрофізиці. Незважаючи на досить інтенсивні дослідження цих 
властивостей константа поверхневої енергії симетрії досить не відома, на 
відміну до об’ємної константи енергії симетрії [1, 2]. Порівняно недавно 
з’явились експериментальні роботи, в яких знайдена структура збудження 
ядерних ізовекторних дипольних резонансів (ІВДР), яка може бути чутлива 
до поверхневої константи енергії симетрії.  

У даній роботі проаналізована структура силової функції ІВДР як  
збудження головного піка та його сателіта (пигми) в рамках моделі Фермі-
рідинної краплини ядра [3]. Показано, що така структура чутлива до значення 
поверхневої константи енергії симетрії, отриманої аналітично через парамет-
ри сил Скирма у лептодермічному наближенні ефективної поверхні ядра ро-
зширеного методу Томаса - Фермі [4]. Енергії, внесок в енергетично-
взважене правило сум та перехідні густини нейтронів і протонів для деяких 
сил Скирма якісно добре узгоджуються з експериментальними даними та 
іншими теоретичними розрахунками. 

 
1. Strutinsky V.M., Tyapin A.C. // JETP. - 1964. - Vol. 18. - P. 664. 
2. Blocki J.P., Magner A.G., Ring P., Vlasenko A.A. // Phys. Rev. C. - 2013. - 

Vol. 87. - P. 044304. 
3. Kolomietz V.M., Magner A.G., Shlomo S. // Phys. Rev. C. - 2006. - Vol. 73. - 

P. 024312. 
4. Blocki J.P., Magner A.G., Ring P. // arXiv: 1312.6051v1 [nucl-th], 2013,  

accepted by Phys. Scripta, 2013.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ДИФЕРЕНЦІЙНИХ  ПЕРЕРІЗІВ  (n, xγ)  РЕАКЦІЙ 
ПРИ  ВЗАЄМОДІЇ  14.1 МеВ  НЕЙТРОНІВ  З  ЯДРАМИ 

natFe,  natBi  ТА  natCd 
 

Б. М. Бондар1,  В. М. Бондар2,  О. М. Горбаченко1,  І. М. Каденко1, 
Б. Ю. Лещенко1,  Ю. М. Оніщук1,  В. А. Плюйко1 

 
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 

2 Національний технічний університет 
«Київський політехнічний інститут», Київ 

 
Дослідження диференційних перерізів (n, xγ) реакцій викликаних взаємо-

дією швидких нейтронів з ядрами є важливими при виборі конструкційних 
матеріалів реактора, зокрема при розрахунках полів гамма-квантів для оцінки 
енерговиділення в гамма-захисті та радіаційної стійкості конструкційних 
елементів реактору [1]. Окрім того, порівняння експериментальних значень 
диференційних перерізів із відповідними теоретичними розрахунками дають 
змогу удосконалювати існуючі теоретичні моделі, що описують механізми 
ядерних реакцій.  

E даній роботі представляються дослідження γ-спектрів в енергетичному 
діапазоні від 2 до 18 MeВ в реакціях (n, xγ) на ядрах natFe, natBi та natCd [2],[3]. 
Cпектри миттєвих гамма-квантів були отримані при взаємодії нейтронів з 
енергією 14.1 MeВ з ядрами natFe, natBi та natCd, використовуючи часопрольот-
ну методику вимірювань на основі імпульсного нейтронного генератора. Ди-
ференційні перерізи (n, xγ) реакцій з відповідними похибками були відновле-
ні з амплітудних спектрів. Окрім диференційних перерізів, було оцінено пе-
реріз реакції (n, γ) на ядрах natBi. Експериментальні результати порівняно з 
даними інших авторів та з відповідними теоретичними розрахунками, вико-
наними з використанням кодів EMPIRE 3.2 [4] та TALYS 1.4 [5]. Досліджено 
чутливість розрахованих спектрів миттєвих гамма квантів до різних теорети-
чних моделей опису радіаційних силових функцій (РСФ)[6] ядра та густин 
ядерних рівнів (ГЯР)[6]. Показано, що аналіз спектрів миттєвого гамма ви-
промінювання при ядерних реакціях може бути гарним тестом для коректно-
го опису РСФ, ГЯР та аналізу структури ядер. 
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ВИМІРЮВАННЯ  МАСИ  ТОП-КВАРКА 

У  ДІЛЕПТОННОМУ КАНАЛІ  РОЗПАДУ  В  ЕКСПЕРИМЕНТІ  DØ  
 

М. C. Борисова (від імені колаборації DØ)  
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Точне вимірювання маси топ- кварка є спадщиною колайдера Теватрон 
(Fermilab). У роботі представлено вимірювання маси топ-кварка в 
ділептонному каналі розпаду у протон-антипротонних зіткненнях з енергією 
1.96 ТеВ в системі центра мас за використанням методу матричних елементів 
(MME). MME був розроблений для вимірювання маси топ-кварка для каналу 
лептони + струмені [1]. Аналіз, представлений тут наслідує процедуру, що 
описана в [2], але за використанням повного набору даних, які були зібрані в 
період з квітня 2002 року по вересень 2011 р. за весь час роботи колайдеру. 
Повний набір даних відповідає інтегральній світимості ≈ 10 фб-1. Відбір 
ділептонних подій відбувається згідно з критеріями, розробленими для 
вимірювання кутової асиметрії в ділептоному каналі [3]. Перед застосуван-
ням MEM до вибірки даних, метод повинен бути відкалібрований з викори-
станням подій монте-карло (МК) Сигнальні МК події, що використовуються 
для отримання калібрувальних кривих були отримані за допомогою 
генераторів Alpgen та Pythia. Згенеровані набори подій відповідають різним 
гіпотетичним масам топ-кварка: 165, 170, 172.5, 175 і 180 ГеВ. Фонові проце-
си генеруються за допомогою Alpgen та Pythia для Z → ee , Z → μμ і Z → ττ і 
Pythia генератора – для імітації двобозонних подій (WW, WZ, ZZ). Загальна 
кількість (t анти-t) подій у вібірці, що використовувалась для калібрування, 
становить близько 60,000 для кожної гіпотетичної маси топ-кварка, що  
дає змогу розглядати 1,000 незалежних ансамблів. Ми очікуємо близько 
300 (t анти-t) подій для усієї статистики в eμ каналі. Для отримання остаточ-
ного калібрування, використовуються MК події, які проходять через повне 
моделювання детектора DØ. Калібрувальні криві показують середні значення 
маси топ-кварка, виміряні у 1,000 псевдо-експериментів, залежно від 
згенерованої маси. Для підвищення точності та покращення калібрування 
маси топ-кварка, серед триструменевих подій, відбирались такі, в яких 
струмені від лептонів мають найвище значенням b-тега. Представлено ре-
зультати цього тестування. Калібрувальні криві тільки для сигнальних подій 
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демонструють, що метод не страждає від будь-якої упередженості, оскільки 
зсув калібрувальної прямої дуже близький до нуля і нахил є дуже близький 
до одиниці. У подальшому слід додати фонові події, інструментальний фон 
та обрати оптимальний варіант відбору 3-х струменевих подій і виконати 
аналіз для ee та μμ каналів. 

 
1. Abazov V.M. et al. // Nature. - 2004. - Vol. 429. - P. 638 - 642.  
2. Abazov V.M. et al. // Phys. Rev. Lett. - 2011. - Vol. 107. - P. 08. 
3. Abazov V.M. et al. // arXiv:1308.6690 [hep-ex], submitted to Phys. Rev. D. 

 
ІЗОМЕРНІ  ВІДНОШЕННЯ  ФРАГМЕНТІВ  ПОДІЛУ 

235U,  237Np  ТА  239Pu 
 

І. М. Вишневський1,  В. О. Желтоножський1,  А. М. Саврасов1, 
Є. П. Ровенських1,  В. П. Хоменков1,  В. А. Плюйко2,  О. М. Горбаченко2 

 
1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
 

Проведено дослідження продуктів фотоподілу 235U, 237Np та 239Pu в реак-
ціях ((γ, f) + (γ, nf) + (γ, 2nf)) при значенні граничної енергії гальмівного ви-
промінювання Егр = 18 МеВ. Опромінення проводились на прискорювачі 
М-30 Ужгородського інституту електронної фізики. Набір γ-спектрів викону-
вався за допомогою спектрометрів зібраних на базі надчистих германієвих 
детекторів. Виміряні ізомерні відношення виходів та середні кутові моменти 
для важких уламків поділу, ізомерні відношення наведені в таблиці. 

Проводиться аналіз і обговорення отриманих даних. 
 
Нуклід 235U 239Pu 237Np 

Ізом. пара Yh/Yl 
131Te 2.6(5) 3.2(6) 1.9(3) 
132Sb 1.46(22) 1.48(16) 1.01(12) 

132I 2.2(4) 0.51(6) 0.95(15) 
133Te 4.3(3) 5.3(3) 9.0(9) 

134I 0.58(9) 1.26(25) - 
135Xe 0.056(7) 0.066(7) 0.041(6) 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  НАПРАЦЮВАННЯ  178m2Hf  У  РЕАКЦІЯХ 
З  АЛЬФА-ЧАСТИНКАМИ 

 

І. М. Вишневський,  В. О. Желтоножський,  В. І. Кирищук, 
А. М. Саврасов,  Є. П. Ровенських  

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Проведено вимірювання перерізів напрацювання 178m2Hf (T1/2 = 31 рік) при 

опроміненні мішеней природного танталу та лютецію альфа-частинками з 
величинами енергій 100 та 27.2 МеВ, відповідно. Опромінення проводились 
на прискорювачах У-240 та У-120 ІЯД НАН України. Вимірювання наведеної 
активності виконувались на Ge-спектрометрах з ефективністю реєстрації  
15 - 40 % порівняно з NaI(Tl) - детектором розмірами 3″ × 3″ та на антикомп-
тонівському спектрометрі. У спектрах надійно виділені усі необхідні для іде-
нтифікації 178m2Hf γ-переходи. 

Отримано величини перерізів σ = (8о±о1,2)·10-30 cм2 для ядерної реакції 
181Та(α, α2np) 178m2Hf, σ = (55 ± 6)·10-30 cм2 для реакції 176Lu(α, p) 178m2Hf. Вимі-
ряно також переріз реакції 181Та(α,α2n)179Та, який становить (330 ± 66) × 
× 10-27 cм2. Проведено теоретичні розрахунки величин перерізів для вищезга-
даних реакцій з використання програмного коду TALYS-1.4. 

Проводиться аналіз і обговорення отриманих даних. 
 

ВИВЧЕННЯ  РЕАКЦІЙ  З  ПРОТОНАМИ  ТА  НЕЙТРОНАМИ 
НА  ЯДРАХ  133Сs,  196Pt  ТА  197Au  

 

І. М. Вишневський1,  В. О. Желтоножський1,  А. М. Саврасов1, 
Є. П. Ровенських1,  Г. І. Применко2  

 
1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
 
Проведено вимірювання ізомерних відношень перерізів при збудженні 

196m,gAu, 198m,gAu, 197m,gPt та 134m,gСs протонами і нейтронами з величинами 
енергій 6.8 та 2.9 МеВ відповідно. Опромінення протонами проводилось на 
прискорювачі У-120 ІЯД НАН України, а нейтронами на нейтронному гене-
раторі КНУ. Для опромінення використовувались як мішені з природного 
золота, цезію та платини, так і мішені платини збагачені 196Pt до 99 %. 
Вимірювання наведеної активності проводились на Ge-спектрометрах з 
ефективністю реєстрації 15 - 40 % порівняно з NaI(Tl)-детектором розмірами 
3″ × 3″ та на антикомптонівському спектрометрі. У спектрах надійно виділені 
усі необхідні для ідентифікації γ-переходи. 

Отримано ізомерні відношення перерізів σm/σg = (2,3 ±0,4)·10-4 для реакції 
196Pt(p, n)196m,gAu, σm/σg = (5,0 ± 0,8)·10-4 для реакції 197Au(n,γ)198m,gAu, σm/σg = 
= 0,1 ± 0,02 для реакції 133Cs(n, γ)134m,gCs та σm/σg = 1,22 ± 0,28 для 
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(n,p)-реакції на 197Au. Проведено теоретичні розрахунки величин ізомерних 
відношень перерізів для (n, γ), (n, p) і (p, n)-реакцій з використання програм-
ного коду TALYS-1.4. 

Проводиться аналіз і обговорення отриманих даних. 
 

К  40-ЛЕТИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УКРАИНСКОГО  ЦЕНТРА  ИНИС 
 

И. Н. Вишневский,  Ж. И. Писанко,  А. И. Липская, 
О. М. Куправа,  Л. Н. Ламонова 

 
Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 

 
Одной из наиболее хорошо организованных и практически используемых 

реферативных Баз Данных (БД) для исследователей, работающих в области 
ядерной физики и мирного использования атомной энергии, зарекомендовала 
себя Международная система ядерной информации – ИНИС, созданная в 
1970 г. кооперативными усилиями всех стран-членов МАГАТЭ. 

Цель настоящей работы – предоставить результаты 40-летней деятельно-
сти Украинского Центра (УЦ) ИНИС, начиная с июня 1973 г. по настоящее 
время. Украинский Центр ИНИС – структурная единица в Институте ядер-
ных исследований НАН Украины, где выполняются следующие задачи: от-
бор научных публикаций на территории Украины в области ядерной науки и 
техники; обработка отобранных материалов, согласно требованиям и прави-
лам МАГАТЭ; распространение информации из БД ИНИС, в том числе и 
данных о труднодоступной литературе среди пользователей; статистический 
и семантический анализ по определенной тематике используя БД ИНИС. За 
период 1992 - 2013 гг. Украинским Центром введено в БД ИНИС более 28 
тысяч документов, среди которых 30 % труднодоступная литература (мате-
риалы конференций, книги, монографии, препринты и т.п.). По количеству 
ежегодно вводимой информации в Секретариат ИНИС МАГАТЭ Украина 
занимает 12 место среди 128 стран и 24 международных организаций. 

Одна из основных задач в работе УЦ – это снабжение информацией по-
тенциальных пользователей. Центр осуществляет поиск по всему массиву БД 
ИНИС по определенным тематическим заказам. За время работы в центр  
обратилось более 20 организаций и было выполнено около 10 тыс. индивиду-
альных запросов. 

В течение 2013 г. в МАГАТЭ были направлены данные о 1945 роботах по 
ядерной тематике. По тематическим запросам научных сотрудников из ИЯИ 
и других организаций выполнено 52 поиска информации из БД ИНИС.  
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АНАЛІЗ  ПОХИБОК  У  ВИМІРЮВАННЯХ 
ПОВНИХ  НЕЙТРОННИХ ПЕРЕРІЗІВ 

НА  МОДИФІКОВАНИХ  ФІЛЬТРОВАНИХ  ПУЧКАХ  НЕЙТРОНІВ 
 

С. П. Волковецький,  О. О. Грицай,  В. А. Лібман 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

У зв’язку з підвищенням вимог до точності експериментальних даних бу-
ло розширено набір інформації, яку необхідно додавати до результатів, які 
вводяться в бібліотеки експериментальних ядерних даних EXFOR. Сюди 
відноситься така інформація, як характеристики пучків, на яких проведені 
виміри, похибки з кореляційними матрицями до них та ін.  

Дана робота присвячена огляду обчислення похибок у вимірах усередне-
них повних нейтронних перерізів за методом пропускання, використовуючи 
методику фільтрованих пучків нейтронів з декількома близько розташовани-
ми квазімоно-енергетичними лініями. Також розглянуто основні джерела 
похибок, еволюція точності в процесі обробки результатів вимірів, представ-
лено кореляційні матриці похибок. 

 
СПОНТАННЕ  ВИПРОМІНЕННЯ  ФОТОНА  ЕЛЕКТРОНОМ 
В  ІМПУЛЬСНОМУ  ЕЛІПТИЧНО-ПОЛЯРИЗОВАНОМУ  
БІХРОМАТИЧНОМУ  ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ  ПОЛІ 

 
О. І. Ворошило,  С. П. Рощупкін,  В. М. Недорешта 

 
Інститут прикладної фізики НАН України, Суми 

 
Досліджено процес спонтанного випромінення фотона електроном в полі 

двох плоских інтенсивних електромагнітних хвиль довільних частот і 
поляризацій, що росповсюджуються в одному напрямку. Отримані вирази 
для амплітуди і ймовірності процесу, з використанням методу стаціонарної 
фази. Підтверджено існування інтерференційного ефекту, сутність якого 
полягає в значному збільшенні ймовірності (на порядок) при корельованому 
поглинанні фотонів обох хвиль і випромінюванні фотона в площині, 
утвореній початковим імпульсом і напрямком розповсюдженням хвиль.  

 
РЕГИСТРАЦИЯ  КОСМИЧЕСКИХ  ЛУЧЕЙ 

СВЕРХВЫСОКИХ  ЭНЕРГИЙ 
С  ПОМОЩЬЮ  НИЗКОЧАСТОТНОГО  РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ 

 

А. Ш. Георгадзе,  В. Н. Павлович 
 

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 
 

Природа и происхождение космических лучей ультравысоких энергий 
(КЛУВЭ) с энергиями выше ~ 1019 eV является одной из наиболее актуаль-
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ных проблем современной физики. Однако, исследование КЛУВЭ сопряжено 
со значительными трудностями, связанными главным образом с малостью 
потока таких частиц. При энергии E > 1020 эВ этот поток составляет пример-
но одну частицу на 1 км2 в столетие, что требует создания детекторов с пло-
щадью порядка 106 км2. Создание установки таких размеров с использование 
стандартных сцинтилляционных либо черенковских детекторов не представ-
ляется возможным.  

Предложенный для регистрации КЛУВЭ радиометод успешно апробиро-
ван в экспериментах LOPES и  Pier Auger. Согласно последним данным, по-
лученным в этих экспериментах установлено, что регистрируемое радиоиз-
лучение связано не только с геомагнитным механизмом, а также наблюдается 
вклад радиоизлучения, связанного с избытком электронов.  

В данной работе исследуется возможность регистрации КЛУВЭ с помо-
щью низкочастотного радиоизлучения, возникающего от тока связанного с 
избытком электронов на больших расстояниях от оси ШАЛ.  

Моделирование прохождения через атмосферу Земли и определение ос-
новных параметров ШАЛ от первичных протонов в диапазоне энергий  
1015 - 1020 эВ было проведено с помощью программы CORSIKA версии 6720, 
для взаимодействия адронов высокой энергии была использована модель 
QGSJET 01, для низкоэнергичных адрон-ядерных взаимодействий использо-
валась модель GHEISHA. Моделирование проводилось для зенитных углов 
распределенных изотропно в интервале 0 - 20 є. С целью ускорения расчетов 
задействован механизм статистического прореживания (thinning) со следую-
щими параметрами: Ei/E0 = 10−5. Получены распределения е− и е+, согласно 
которым избыточный заряд составляет 30 %.  

Для расчета радиоэмиссии с частотами 0,1 - 3 МГц использована модель 
ШАЛ в виде тонкого диска, движущегося со скоростью света. В рамках мо-
дели, связанной с излучением избыточными электронами ШАЛ получена 
оценка напряженности электрического поля для частот 0,1 - 3 МГц, которое 
на расстоянии 1000 км для первичных протонов с энергией 1020 эВ составляет 
0.5 мкВ/(м · МГц). При этом пространственная диаграмма радиоизлучения, 
связанного с избыточными электронами ШАЛ близка по своей форме к диа-
грамме диполя Герца. В этом случае возможна регистрация на больших рас-
стояниях от оси ШАЛ не только прямого сигнала, а также и отраженного от 
ионосферы сигнала, что увеличивает чувствительность системы регистрации 
КЛУВЭ.  

Данный факт позволяет рассчитывать зарегистрировать радиосигнал от 
КЛУВЭ с помощью установленной на украинской антарктической станции 
«Академик Вернадский» антенны бегущей волны длиной в 300 м (антенны 
Бевереджа), с максимумом диаграммы направленности в горизонтальной 
плоскости, ориентированным в центр Индийского океана, что позволяет про-
сматривать большую часть антарктического материка, то есть покрывать 
площадь ~ 106 км2. 



 

31 

ГУСТИНА  ЗБУДЖЕНИХ  СТАНІВ  АТОМНИХ  ЯДЕР 
У  МОДИФІКОВАНІЙ  НАДПЛИННІЙ  МОДЕЛІ  ЯДРА 

З  ВІБРАЦІЙНИМ  ПІДСИЛЕННЯМ 
 

О. М. Горбаченко1,  В. А. Плюйко1,2,  Б. М. Бондар1,  Є. П. Ровенських1,2 
 

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
2 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Теоретичний опис густини ядерних рівнів сильно впливає на розраховані 

значення спостережних характеристик ядерних реакцій [1]. В роботі вивча-
ється розширена узагальнена надплинна модель для визначення густини яде-
рних рівнів, з різними вібраційними факторами підсилення vibrK  густини 
рівнів [2 - 5].  

За допомогою підгонки теоретичних значень відстані між нейтронними 
резонансами і кумулятивного числа низькоенергетичних рівнів  методом  хі-
квадрату для 291 атомних ядер отримані "експериментальні" значення асим-
птотичного параметру густини ядерних рівнів, а також для додаткового зсуву 
до енергії збудження отримані. Обчислені систематики цих параметрів зале-
жно від масового числа, і надлишку нейтронів.  

Проаналізовано вплив вібраційного підсилення густини ядерних рівнів. 
Продемонстровано, що параметризація BANK  [4] найкраще описує коефіці-
єнт зміни густини рівнів та призводять до збільшення густини ядерних рівнів 
за рахунок вібраційних станів 2 3÷∼  для масових чисел 100A∼  при енергії 
збудження біля енергії зв’язку нейтрона, що узгоджується з мікроскопічними 
розрахунками [6]. 

У роботі показана чутливість розрахунків спектрів гамма випромінювання 
та перерізів реакцій (n,γx) до впливу колективних ефектів на густину ядерних 
рівнів проведених з використанням коду EMPIRE 3.1 [5]. Порівнюються роз-
рахунки густини рівнів з різними виразами для vibrK  з експериментальними 
даними по густинам ядерних рівнів [7 - 9]. Продемонстровано, що аналіз  
спектрів гамма випромінювання та реакцій з вильотом гамма квантів може 
бути тестом коректного опису густини ядерних рівнів.  
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Proc. - 2005. - Vol.79. - P. 1124; Зб. наук. праць Ін-ту ядерних досл. - 2005. 
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РОЗВИТОК  МЕТОДИКИ  ВИЗНАЧЕННЯ 

ПОВНИХ  НЕЙТРОННИХ  ПЕРЕРІЗІВ  ПРИ  ВИКОРИСТАННІ  
МЕТОДУ  ЗСУВУ  СЕРЕДНЬОЇ  ЕНЕРГІЇ  НЕЙТРОНІВ  

ФІЛЬТРОВАНОГО  ПУЧКА  
 

О. О. Грицай1,  А. К. Гримало1,  В. А Пшеничний2 
 

1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
2 Державний науково-інженерний центр 

систем контролю та аварійного реагування, Київ 
 
У доповіді буде представлено новий підхід до обробки експериментальних 

даних для визначення набору повних нейтронних перерізів 52Cr при енергіях 
розсіяних нейтронів від 58,6 кеВ до 48,4 кеВ. Експериментальні дослідження 
було проведено на ГЕК - 8 реактора ВВР-М на установці кутових розподілів [1] 
(УКР-3), з використанням модифікованого методу пропускання. 

Для формування квазімоноенергетичної нейтронної лінії з середньою  
енергією 59 кеВ було використано композиційний фільтр з наступним скла-
дом: S - 116.53 г/см2, 58Ni - 81.42 г/см2, V - 24.44 г/см2, Al - 5.4 г/см2,  
10B - 0.5 г/см2. 

Для отримання набору повних нейтронних перерізів 52Cr було використа-
но метод зміни середньої енергії нейтронів за рахунок залежності енергії роз-
сіяних нейтронів від кута розсіяння. В якості зразків-розсіювачів було вико-
ристано - С та СН2, що дало змогу отримати при кутах розсіяння 150, 200 та 
250 нейтронні лінії з середніми енергіями 58,6, 58,3, 58 кеВ та 55, 52, 48,4 кеВ 
відповідно.  

У результаті отриманого набору повних нейтронних перерізів 52Cr, було 
зроблено першу оцінку параметрів (Е0 та Гn) резонансу 52Cr при енергії 
50,156 кеВ. Підбір параметрів резонансу було проведено з використанням 
методу найменших квадратів (МНК). 

 
1. Gritzay O.O., Grymalo A.K., Kolotyi V.V. et al. Research of Isolated 

Resonances Using the Average Energy Shift Method for Filtered Neutron 
Beam // Proc. of the 3rd Int. Conf. “Current Problems in Nuclear Physics and 
Atomic Energy” (Kyiv, Ukraine, June 7 - 12, 2010). - Kyiv, 2011. - P. 483. 
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РЕАКЦИЯ  40Ca(d, pn)40Ca  ПРИ  56 МэВ 
В  ДИФРАКЦИОННОМ  ПРИБЛИЖЕНИИ 

 

В. В. Давыдовский,  А. Д. Фурса 
 

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 
 

Теоретические исследования реакции расщепления дейтрона атомными 
ядрами развивались двумя путями: методом искаженных волн и в дифракци-
онной модели. При этом учет кулоновского взаимодействия оказывается оп-
ределяющим. В случае неупругого процесса расщепления нуклону дейтрона 
передается не только поперечный, но и продольный импульс Qz. Это не учи-
тывается в стандартной дифракционной теории. Важность учета Qz проде-
монстрирована расчетами энергетических спектров протонов в реакции 
12C(d,pn)12C при энергии 56 МэВ [1]. Поэтому интересно рассмотреть процесс 
расщепления дейтронов в дифракционном приближении с учетом продоль-
ной и поперечной составляющих передаваемого импульса, что и является 
главной целью работы. Имеющиеся экспериментальные данные по расщеп-
лению дейтронов ядрами [2], когда продукты развала дейтрона вылетают под 
нулевым углом к импульсу дейтрона, дают возможность провести детальное 
сравнение теории с экспериментом. Численные расчеты выполнены для ядра 
кальция при Ed=56 МэВ. На рисунках представлены результаты расчетов 
энергетического спектра протонов для двух типов дейтронной волновой 
функции. Эффект учета Qz заметен и действует в нужном направлении. В 
области спектра, когда Ep и En близки друг к другу, кривые совпадают т.е. 
эффект исчезает, что легко объяснить особенностями кинематики данного 
эксперимента. На краях спектра энергии нуклонов сильно отличаются, и эф-
фект Qz проявляется сильнее. При более высоких энергиях роль эффектов, 
связанных с передачей Qz, особенно в несимметричной геометрии, будет воз-
растать. Таким образом, обобщенная дифракционная модель в состоянии ко-
личественно описать эксперимент значительно лучше, чем стандартный ме-
тод искаженных волн. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ПОДВІЙНОГО  БЕТА-РОЗПАДУ  ЯДРА  116Cd 
ЗА  ДОПОМОГОЮ  ЗБАГАЧЕНИХ  ІЗОТОПОМ  КАДМІЮ-116 

СЦИНТИЛЯТОРІВ  ВОЛЬФРАМАТУ  КАДМІЮ 
 

Ф. А. Даневич1,  А. С. Барабаш2,  П. Беллі3,  Р. Бернабей3,4, 
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В. І. Третяк1,  Д. М. Черняк1,  Р. Черуллі8,  В. Н. Шлегель5,  В. І. Юматов2 
 

1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
2 Інститут теоретичної та експериментальної фізики, Москва, Росія 
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Дослідження подвійного бета-розпаду атомних ядер здатні дати відповіді 

на ряд ключових питань про властивості нейтрино та слабкої взаємодії: при-
роду нейтрино (частинка Дірака чи Майорани?), масу та схему масових ста-
нів нейтрино, збереження лептонного заряду. Ядро 116Cd є одним із кількох 
найбільш перспективних для досліджень як з теоретичної (велика ймовір-
ність розпаду), так і з експериментальної точки зору (велика енергія розпаду, 
можливість ізотопного збагачення методом центрифугування у кількостях, 
достатніх для проведення великомасштабних експериментів). Сприятливими 
факторами є також розроблені методи глибокого очищення кадмію і можли-
вість застосувати сцинтиляційні кристали вольфрамату кадмію як низькотем-
пературні сцинтиляційні болометричні детектори з високою енергетичною 
роздільною здатністю і ефективним розділенням подій від бета-частинок і 
альфа-частинок, що дає можливість суттєво знизити фон. Для дослідження 
подвійного бета-розпаду ядра 116Cd був розроблений сцинтиляційний кристал 
вольфрамату кадмію масою близько 1.87 кг із кадмію, збагаченого ізотопом 
кадмію 116 до 82 % [1]. Низькофоновий експеримент зі сцинтиляційними 
детекторами 116CdWO4 ведеться в підземній лабораторії Гран Сассо [2, 3]. У 
жовтні 2013 р. детектор був вдосконалений з метою зниження фону; вимірю-
вання продовжуються з головною метою дослідити з якомога вищою точніс-
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тю двонейтринний подвійний бета-розпад 116Cd, а також підвищити чутли-
вість до безнейтринних каналів розпаду. У доповіді будуть представлені пе-
рші результати нового етапу експерименту. 

 
1. Barabash A.S. et al. Low background detector with enriched 116CdWO4 crystal 
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the 4th Int. Conf. “Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy” 
Kyiv, Sept. 3 - 7, 2012). - 2013. - Kyiv, 2013. - P. 353 - 356. 

3. Poda D.V. et al. Search for 2β decay of 116Cd with the help of enriched 
116CdWO4 crystal scintillators // arXiv:1312.0743 [nucl-ex]. 

 
ЯДРО-ЯДЕРНИЙ  ПОТЕНЦІАЛ  ТА  ОБОЛОНКОВІ  ПОПРАВКИ 

 
В. Ю. Денисов  

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Згідно з методом оболонкових поправок Струтинського ядро-ядерний 

потенціал взаємодії е сумою макроскопічної та мікроскопічної частин. 
Макроскопічну частину потенціалу взаємодії ядер розраховано у напів-

мікроскопічному наближенні, в якому використовувався підхід густини 
енергії та модифікований метод Томаса - Фермі. Нуклонні густини для роз-
рахунку густини енергії знайдено в рамках методу Хартрі - Фока - БКШ.  

Феноменологічні оболонкові поправки для невзаємодіючих ядер знайдено 
за допомогою експериментальних мас ядер та аналітичної формулі для мас 
ядер. При зближенні ядер одночасткові нуклонні рівні у ядрах розщепляють-
ся, що веде до варіацій величин оболонкових поправок у взаємодіючих ядрах. 
Для оцінки внеску оболонкових поправок у повний потенціал від відстані 
між ядрами використовувалась феноменологічна залежність. 

Одержаний макромікроскопічний потенціал добре описує емпіричні 
бар’єри. 

 
РОЛЬ  ЕЛЕКТРОННОГО  ЕКРАНУВАННЯ  В  ЯДЕРНИХ  РЕАКЦІЯХ 

 

О. Я. Дзюблик 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Досліджується вплив електронного екранування на кулонівське збуджен-
ня ядер електронами в гарячій плазмі. Спочатку чисельно знаходяться радіа-
льні хвильові функції електронів, що рухаються в екранованому кулонівсь-
кому полі ядра, а потім з їхньою допомогою знаходиться переріз кулонівсь-
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кого збудження ядра. Показано, що екранування приводить до зменшення 
перерізу збудження ядра при енергіях падаючих електронів поблизу енергії 
ядерного переходу. Це призводить до зменшення швидкості ядерних реакці-
ях, що відбуваються при високих температурах порядку декілька МК і вище, 
притаманним зокрема зіркам. 

Аналізується вплив електронного оточення на альфа-розпад ядер. Показа-
но, що темп  альфа-розпаду ядер в міді при її охолодженні до 12 К прискорю-
ється на декілька процентів, що узгоджується з нещодавніми експеримента-
ми. Розглянуто також роль екранування кулонівського бар’єра зв’язаними 
атомними електронами. 

 
ІМІТАТОР  СИГНАЛІВ  СПЕКТРОМЕТРИЧНОГО  ТРАКТУ 

 
М. І. Доронін,  А. П. Войтер,  О. М. Ковальов  

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Імітатор сигналів спектрометричного тракту (ІССТ) призначений для нала-

годження та перевірки, як окремих вузлів спектрометричного тракту (підсилю-
вачів, АЦП , аналізаторів), так і всього тракту в цілому. ІССТ містить два неза-
лежні канали, на виході яких можна отримати імпульси, що імітують вихідні 
сигнали попередніх підсилювачів, а також імпульси, що імітують вихідні сиг-
нали спектрометричних підсилювачів. Кожен з каналів має свій вхід синхроні-
зації, але може працювати і від спільного джерела синхронізації. 

На виході першого каналу формуються одиночні та подвійні імпульси з 
крутим фронтом і експоненціальним спадом, а на виході другого - одиночні 
та подвійні імпульси квазігауссової форми. 

Основу ІССТ складає тактовий генератор, який у автоколивальному ре-
жимі через схему запуску забезпечує плавне ступеневе регулювання частоти 
імпульсів. У режимі зовнішнього запуску використовуються окремі входи 
для кожного з каналів, при цьому тактовий генератор відключається від схе-
ми запуску. Сформований по тривалості і амплітуді сигнал зі схеми запуску 
надходить на схему формування синхросигналу. На виходах схеми запуску 
також формуються імпульси, які керують роботою формувачів основних і 
затриманих імпульсів кожного каналу. На ці формувачі від джерела опорних 
напруг надходять напруги, рівні яких змінюються або потенціометрами вру-
чну, або лінійно наростають автоматично. Канали мають незалежні регулю-
вання. У вихідному підсилювачі кожного каналу відбувається лінійне підсу-
мовування основного і затриманого імпульсів (якщо включений режим по-
двійних імпульсів) і їх підсилення.  

ІССТ здатний формувати такі сигнали. 
1. Безперервні пилкоподібні сигнали, лінійно-наростаючі по амплітуді з 

крутим спадом. Повний діапазон сигналів можна вибрати з 12-бітною або 
16-бітною роздільною здатністю відповідним перемикачем, залежно від чис-
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ла каналів досліджуваного АЦП. 
2. Імпульсні ступінчасті сигнали з крутим фронтом і експоненціальним 

спадом, які імітують вихідні сигнали зарядочутливого попереднього підси-
лювача. Амплітуду сигналу можна змінювати або вручну потенціометром, 
або встановлювати лінійно-наростаючою відповідним перемикачем. 

3. Імпульсні квазігауссові сигнали, які імітують вихідний сигнал спектро-
метричного підсилювача. Амплітуду можна змінювати або вручну, або вста-
новити лінійно- наростаючою за допомогою перемикача. Повний діапазон 
зміни амплітуди сигналу можна розбити на вісім рівних сегментів і переми-
качами вибрати зміну амплітуди сигналу в межах потрібного сегмента. 

4. Імпульсні квазігауссові сигнали з девіацією, амплітуда яких змінюється 
в області, що обрана потенціометром вручну, з девіацією рівною однієї вось-
мої частини повного діапазону амплітуд, або  наростає лінійно-ступінчасто, з 
девіацію рівною однієї восьмої частини повного діапазону амплітуд, на кож-
ній сходинці. Такі імпульси можна використовувати при оцінці нелінійності 
АЦП або аналізаторів. 

5. Парні імпульси ступінчастої або квазігауссовой форми, амплітуду кож-
ного з яких можна регулювати окремо, що в поєднанні з варіюванням затри-
мки між ними дає змогу імітувати різні типи накладень імпульсів при переві-
рці роботи схем режекції накладень, а також оцінювати мертвий час АЦП та 
аналізаторів. 

 
МОДЕЛЮВАННЯ  РЕЄСТРАЦІЇ  НЕЙТРОНІВ  ВОДНЕВИМ 

СПЕКТРОМЕТРОМ  З  ВИКОРИСТАННЯМ  ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
ПАКЕТУ  GEANT 4 

 
Ю. Л. Дремач1,  С. П. Волковецький2, 

О. О. Грицай2,  В. А. Лібман2  
 

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
2 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Протягом останніх років у відділі нейтронної фізики триває відпрацю-

вання методики визначення набору усереднених повних нейтронних пере-
різів з використанням фільтрованих нейтронних пучків з декількома близько 
розташованими квазімоноенергетичними лініями. Експериментальні дослід-
ження проводяться на дев’ятому горизонтальному експериментальному 
каналі Київського дослідницького реактору, для реєстрації нейтронів викори-
стовуються водневі спектрометри.  

Однак, реєстрація нейтронів водневим лічильником відноситься до не-
прямих вимірів, оскільки на виході отримуємо спектр протонів віддачі. Про-
те, у нашій методиці для визначення перерізу для кожної лінії, наявної в пуч-
ку, необхідно визначити характеристики нейтронних ліній (інтенсивність, 
енергія), що неможливо провести без відновлення нейтронного спектра. Для 
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цього було створено процедуру відновлення, в якій використовується пере-
творення розрахункових спектрів фільтрованих пучків (на рис. сірим кольо-
ром наведено вхідний розрахунковий спектр, чорним - вихідний після пере-
творення), порівняння з відповідними експериментальними спектрами і за 
результатами порівняння відтворення нейтронного експериментального 
спектра.  

 

Оскільки перевірити правиль-
ність даної процедури експеримен-
тально неможливо, для цієї задачі 
було використано розрахункове 
моделювання методом Monte Carlo, 
використовуючи інструментальний 
пакет Geant 4.  

Дана робота присвячена вияв-
ленню розбіжностей при виконанні 
процедури відновлення нейтронних 

спектрів, використовуючи експериментальні дані та результати моделюван-
ня, проведених з використанням пакету Geant 4. При створенні вхідного коду 
було враховано основні особливості геометрії експерименту: форма захисних 
конструкцій, конструкція фільтруючої збірки та колімація пучка, характери-
стики детектора (форма, газове наповнення, тиск). 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ  ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ  ПЕРЕРІЗІВ  (γ, n)-РЕАКЦІЙ 

НА  ІЗОТОПАХ  СТИБІЯ  121Sb  ТА  123Sb 
 

В. І. Жаба 
 

Ужгородський національний університет, Ужгород 
 

Експериментальне вимірювання абсолютних виходів довго живучих ізо-
мерів проводиться по класичній активаційній методиці. Із отриманих кривих 
виходів можна розрахувати ефективний диференціальний переріз збудження 
ізомерних станів залежно від енергії методом Пенфольда-Лейса. 

В результаті (γ, n)-реакції на ізотопі стибія 121Sb утворюються продукти з 
періодами напіврозпаду 15,89 хв. і 5,76 доби, а на ізотопі 123Sb - з періодами 
напіврозпаду 2,7238 доби, 2,7209 доби і 4,191 хв [1]. 

Максимальне значення перерізу (γ, n)-реакції на ізотопі 121Sb при енергії 
15 МеВ досягає значення 665 мбн., на ізотопі 123Sb при енергії 15 МеВ дося-
гає значення 362 мбн., а для природної суміші ізотопів стибія при енергії 
15,37 МеВ значення перерізу досягає 276 мбн [2]. 

Енергетичну залежність диференціальних перерізів (γ, n)-реакцій на ізо-
топах стибія можна розрахувати по програмі TALYS-1.4 [3]. Максимуми по-
вного перерізу реакцій 121Sb(γ, n)120Sb і 123Sb(γ, n)122Sb становлять 277,78 мбн. 
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і 281,15 мбн. при енергії 15,5 МеВ відповідно. Подукти (γ,n)- реакцій на ізо-
топі стибія 123Sb мають максимуми перерізів: 

269,49 мбн. при енергії 15,5 МеВ (Т1/2=2,35E+05 сек.); 
12,029 мбн. при енергії 15,9 МеВ (Т1/2=2,52E+02 сек.). 
 

1. Парлаг О.О., Маслюк В.Т., Пуга., Головей В.М. Каталог гамма-спектрів 
продуктів активації хімічних елементів гальмівним випромінюванням мі-
кротрона. - К.: Наук. думка, 2008. - 184 с. 

2. Varlamov A.V., Varlamov V.V., Rudenko D.S., Stepanov M.E. Atlas of Giant 
Dipole Resonances. Parameters and Graphs of Photonuclear Reaction Cross 
Sections. INDC(NDS)-394, IAEA NDS, Vienna, Austria, 1999. 

3. TALYS: Home: [Электрон. ресурс]. - Режим доступа: http://www.talys.eu/ 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ИОННО-ОПТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ  ТАНДЕМ-ГЕНЕРАТОРА  ЭГП-10К 

 
Г. Г. Заикин 

 
Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 

 
С целью получения максимальной  проводки ионного пучка в тандем-

генераторе (перезарядный ускоритель ЭГП-10К) были выполнены расчеты 
элементов ионной оптики. Были получены огибающая пучка и фазовые диа-
граммы  в местах расположения электростатических линз и  на входе ускори-
тельной трубки (УТ). Это позволило получить полное представление о форми-
ровании пучка в инжекторе и его согласовании с ускорительной трубкой. Вы-
полнены расчеты электрических полей  в используемых одиночных линзах и 
электрическом зазоре между анодной пластиной ионного источника и экстрак-
тором, а так же в согласующей (входной) линзе и апертурной линзе ускори-
тельной трубки. Для расчетов использовался пакет программ MATLAB [1]. 
Уравнение Лапласа для  аксиально-симметричной задачи решалось с помощью 
метода конечных элементов в пакете программ FEMLAB [2]. Расчеты обеспе-
чивают определение параметров линз с точностью лучше 1 %. 

В параксиальном приближении выполнены расчеты траекторий ионов в 
линзах. Для решения уравнения движения использовался метод Рунге - Кутта 
четвертого порядка. Траекторным методом было определено значение эмит-
танса ионного источника и аксептанса на входе ускорительной трубки. Оцен-
ка величины сферических аберраций линз показала, что коэффициент запол-
нения линз не должен превышать значения 25 % при значении  аберраций < 
2 %. Для ограничения пучка по радиусу было предложено установить допол-
нительный коллиматор диаметром 2 мм и длиной 5 мм в канал экстрактора. 
При этом эмиттанс пучка составляет величину 3,8*Е-6 м*рад*√МэВ. 

Рассчитаны коэффициенты прохождения (Т) пучка через ускорительную 
трубку в зависимости от напряжения на кондукторе (Uc). Для Uc = 1000 кВ, 
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2000 и 3000 кВ Т равен соответственно 0,85, 0,55 и 0,50. Для более высоких 
напряжений на кондукторе наблюдается неудовлетворительное согласование 
фазовых объемов пучка и УТ. Выполнены расчеты трехэлектродной согла-
сующей линзы для УТ, которая должна обеспечивать лучшее согласование 
пучка, чем используемая двухэлектродная линза. 

В соответствии с расчетами был изготовлен коллиматор и установлен в 
канал экстрактора. Испытания показали, что улучшилось формирование пуч-
ка в ускорителе. В результате существенно уменьшились загрузка электродов 
низкоэнергетичной  УТ и величина γ-излучения ускорителя.  

 
1. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. MATLAB 7: Самоучитель. - М.: НТ Пресс, 

2006.  
2. COMSOL 3.2: Учебник FEMLAB/ femlab.narod.ru/met/model/htm 

 
ОЦІНКА  ЧУТЛИВОСТІ  НИЗЬКОФОНОВОГО  ДЕТЕКТОРА  

ЗІ  СЦИНТИЛЯЦІЙНИМ  КРИСТАЛОМ  CdWO4 
ДО  РАДІОАКТИВНОЇ  ЗАБРУДНЕНОСТІ  ЗРАЗКІВ  40K,  137Cs 

РАДІОНУКЛІДАМИ  РЯДІВ  УРАНУ  І  ТОРІЮ 
 

А. С. Золотарьова1,2,  Ф. А. Даневич1, 
В. В. Кобичев1,  Б. М. Кропив’янський1 

 
1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
 

У відділі фізики лептонів ведеться розробка низькофонового сцинтиля-
ційного детектора, який зокрема може бути застосований для вимірювання 
радіоактивної забрудненості зразків матеріалів для низькофонових експери-
ментів. Сцинтиляційні кристали вольфрамату кадмію (CdWO4), завдяки ни-
зькому рівню радіоактивної забрудненості, високій ефективності реєстрації 
гамма-квантів та прийнятній енергетичній роздільній здатності, є перспекти-
вними детекторами для таких задач. Були проведені вимірювання з криста-
лом CdWO4 розмірами ∅70 × 70 мм у захисті з кількох сантиметрів міді та 10 
см свинцю для оцінки рівня фону детектора. Також для оцінки чутливості 
установки до радіоактивної забрудненості у зразках радіонуклідами 40K, 
137Cs, 226Ra, 228Ra і 228Th було проведено, за допомогою пакету Geant4, моде-
лювання відгуку сцинтиляційного детектора з кристалом CdWO4 розмірами 
∅70 × 70 мм до гамма-квантів з енергією 1461 кеВ (40К), 662 кеВ (137Сs), 911 
кеВ, 966 кеВ (228Ac), 1764 кеВ (214Bi), 2615 кеВ (208Tl) як для точкового дже-
рела, так і для об’ємних зразків. Показано, що чутливість детектора (за умови 
подальшого зниження фону, яке буде досягнуте завдяки застосуванню додат-
кового пасивного захисту, встановленню антимюонного детектора та проду-
ванню установки азотом) порівняна з чутливістю низькофонових германієвих 
детекторів. 
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ПОЛУАНАЛИТИЧЕСКИЙ  МЕТОД  УЧЕТА  ПОПРАВОК  НА  
КОНЕЧНОСТЬ  РАДИУСА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  В  КУЛОНОВСКОМ  

И  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ  РАСЩЕПЛЕНИИ  ЛЕГКИХ  ЯДЕР  
 

А. П. Ильин 
 

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 
 

Предложен новый метод учета эффектов взаимодействия системы двух 
связанных заряженных частиц (легких двухкластерных ядер) с электромаг-
нитным полем вне области ядерного взаимодействия при развале на тяжелых 
ядрах, пригодный как для низких энергий, так и для высоких, вплоть до реля-
тивистских энергий. Метод основан на постформе МИВ для амплитуды ре-
акции. Для исключения области ядерного взаимодейст-вия в интеграл по 
пространству координаты Якоби R  (положение налетающего ядра относи-
тельно ядра-мишени) мы вводим профилирующую функцию ( )f R  в виде 
плав-ной ступеньки единичной высоты, причем 6( )f R R∝  при 0R → . Для 
нерелятивистских энергий волновые функции относительного движения для 
конечного состояния трехчастичной системы, представленные в виде произ-
ведения функций движения заряжен-ных частиц в кулоновском поле ядра-
мишени, а также кулоновский поляризующий потенциал раскладываются по 
степеням отношений 2( )r R R−⋅  и 1r R− до 3-го порядка включительно. Здесь 
r − координата относительного движения кластеров. Используя алгебраиче-
ские свойства вырожденных гипергеометрических функций, степени скаляр-
ных произведений Rr ⋅∇  до третьего порядка выражаются через степени 

akr ⋅∇  и 
bqr ⋅∇ , где ak , bq − импульсы Якоби для конечного состояния. Далее, 

в интеграле по пространству вектора R  используется замена 

( ) ( ) ( ) ( )nn i q R i q R
qr R e ir e⋅ ⋅⋅ → − ⋅∇ , q − передаваемый импульс. 

Проведенные преобразования позволяют факторизовать 6-размерный ин-
теграл амплитуды реакции на конечную сумму произведений интегралов по 
пространству век-тора r , каждый из которых является дифференциальным 
оператором по относительным импульсам частиц, и интегралов по простран-
ству вектора R , содержащих произведения трех гипергеoметрических функ-
ций, плоской волны, регуляризующего множи-теля [1] и добавочных функ-
ций вида ( , ) ( )nf R n R f R−= , где 0,1,...,7n = . Чтобы привести эти интегралы 
к виду, определенному в работе [1] для интеграла перекрытия (17), в котором 
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1n =  и ( ) 1f R = , мы аппроксимируем функции ( , )f R n  для 1n ≥  линейной 
комбинацией 30 экспоненциальных функций на интервале 0 500000R fm< ≤ .  

В проведенных расчетах выбрана функция 0.4 6( , ) (1 )
n Rf R n R e

− −= − ×  
0.8(17 ) 1(1 )Re − −× + . Наиболее сложный случай имеет место при 1n = . Для него 

была найдена система экспоненциальных функций с показателями 
20.01503( 3.7165 )ke R−− , где k - номер экспоненциальной компоненты, и опреде-

лены коэффициенты посредством программы линейной подгонки. Для полу-
чения стабильной подгонки разработана комбинированная методика нели-
нейной подгонки показателей экспоненциальных функций и линейного мето-
да наименьших квадратов для определения коэффициентов. 

 
1. Ильин А.П. // ТМФ. - 2006. - Т. 146. - С. 311. 

 
МІКРОДЕТЕКТОРИ  ДЛЯ  МОНІТОРИНГУ  ПУЧКА 

В  АДРОННІЙ РАДІАЦІЙНІЙ  ТЕРАПІЇ 
 

А. О. Ілюхіна1,2,  В. М. Пугач2,  В. М. Яковенко2,  
Д. І. Сторожик2,  О. С. Ковальчук 2 

 
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 

2 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Адронна радіаційна терапія є одним з прикладних застосувань ядерної  
фізики, що стрімко розвивається. При опроміненні пацієнта адронним пучком 
(протони, ядра 12C, 16O та інші) важливим є отриманий ним дозовий розподіл, 
який визначає результат радіаційної терапії. Для визначення дозового розподі-
лу, важливими зокрема є визначення інтенсивності та позиціонування пучка.  

Національний центр наукових досліджень (CNRS, France) разом з відді-
лом фізики високих енергій ІЯД НАН України, планують проведення експе-
рименту «Towards in vivo dosimetry in 12C therapy» на базі Хайдельберзького 
центру важко-іонної радіаційної терапії. Основною метою цього експеримен-
ту є виміри глибинного дозового розподілу при опроміненні ядрами вуглецю 
12C фантому при енергії 150 - 300 МеВ/нуклон.  

З цією метою відділом ФВЕ розробляється металевий мікродетектор для 
позиціювання та моніторингу профілю пучка заряджених частинок. У даній 
роботі представлено  дані по Монте-Карло симуляції роботи детектора у про-
грамному пакеті Geant4, технологія виготовлення, а також результати випро-
бування прототипу детектора на пучку електронів електронного прискорюва-
ча ІЯД НАН України. 
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МОДЕЛЮВАННЯ  ЗБОРУ  СВІТЛА  У  СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ 
ДЕТЕКТОРАХ  З  КРИСТАЛАМИ  ВОЛЬФРАМАТУ  КАЛЬЦІЮ 

ДЛЯ  НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ  ЕКСПЕРИМЕНТІВ 
 

Р. В. Кобичев1,2,  Ф. А. Даневич1,  В. В. Кобичев1,  Г. Краус3, 
В. Б. Михайлик3,  В. М. Мокіна1 

 
1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
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Сцинтиляційні кристали вольфрамату кальцію (CaWO4) є перспективним 
матеріалом для кріогенних експериментів з пошуку темної матерії завдяки 
високому світловому виходу при низьких температурах. Зокрема, цей матері-
ал планується використовувати у кріогенному експерименті EURECA, для 
якого принциповою вимогою є зниження порогу реєстрації детектора у сцин-
тиляційному каналі, що може бути досягнуто шляхом оптимізації умов збору 
сцинтиляційних фотонів. Світловий вихід важливий також для низькотемпе-
ратурних експериментів з пошуку подвійного бета-розпаду за допомогою 
близьких за своїми оптичними характеристиками до CaWO4 оксидних сцин-
тиляторів вольфрамату кадмію, молібдатів цинку, літію та кальцію, а також 
селеніду цинку. Метою нашої роботи було розробити методи моделювання 
залежності світлового виходу та енергетичної роздільної здатності від форми 
(циліндр, а також гексагональна, квадратна, трикутна призми) та стану пове-
рхні (полірована чи шліфована) кристалу, а також від матеріалу та форми 
відбивача світла і порівняти розрахунки з експериментом [1]. Представлені 
перші результати моделювання збору світла у вказаних умовах методом Мо-
нте-Карло з використанням пакетів ZEMAX [2], GEANT4 [3] та Litrani [4]. 

 

1. Мокіна В.М. та ін. Відгук сцинтиляційного детектора з кристалами воль-
фрамату кальцію різної форми (див. у цьому збірнику тез). 

2. http://www.radiantzemax.com/en/zemax 
3. Agostinelli S. et al. Geant4 - a simulation toolkit // Nucl. Instr. Meth. A. - 2003. 

- Vol. 506. - P. 250. 
4. http://gentitfx.fr/litrani/ 

 
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ  ГЕНЕРАТОР  ІМПУЛЬСІВ 

 
О. М. Ковальов,  А. П. Войтер,  М. І. Доронін,  І. О. Мазний 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Багатофункціональний генератор імпульсів здійснює формування цифро-

вим способом різних видів сигналів з високою стабільністю часових пара-
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метрів та призначений для налагодження та калібрування пристроїв і систем 
ядерної електроніки. 

Для управління режимами роботи генератора використовується персона-
льний комп’ютер через USB-з’єднання. Всі маніпуляції з вибору та установки 
необхідного режиму генератора виконуються з консолі віртуальних регулю-
вань, створеної в програмному середовищі LabVIEW. 

Основними елементами генератора є формувачі вхідних і вихідних сигна-
лів, опорний генератор, цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП), полосовий 
фільтр, буферний підсилювач, блок реалізації алгоритмів, блок управління, та 
інтерфейсний блок. 

Багатофункціональний генератор забезпечує: 
- частоту повторення імпульсів при внутрішньому запуску в межах 1Гц - 

100 (200) мГц, стабільність частоти ± 100 ррм , тривалість імпульсів та їх пе-
ріод в інтервалі від 10 (5) нс. до 1с, а дискретність установки частоти стано-
вить один період опорного генератора; 

- тривалість фронту і спаду вихідного імпульсу 2 (1) нс, виміряну на рівні 
0,1- 0,9 його амплітуди; 

 - формування заданої кількості імпульсів (від 1 до 65535) за зовнішнім 
запускаючим імпульсом;  

- генерування опорного імпульсу і імпульсу, затриманого на певний час 
стосовно опорного. Дискретність установки часу становитьє один період 
опорного генератора. 

- генерацію дев’яти синхронних імпульсів, або сигналів затриманих один 
щодо одного на певний час. Затримка фіксована і може становити 10 , 80 , 
160 або 320 нс; 

- формування випадкових часових інтервалів з мінімальним значенням 10 
(5) нс., та максимальним, яке визначається розрядністю (від 8 до 16 розрядів) 
сітки часових інтервалів щодо частоти опорного генератора. Передбачена 
робота в одному з двох режимів, рівномірного розподілу випадкових інтерва-
лів або розподілу по Гаусу; 

- генерування випадкових амплітуд імпульсів в діапазоні від 0 до 9 В з  
фіксованою шпаруватістю. Діапазон зміни амплітуд визначається сіткою з  
8 - 16 розрядів. Частота зміни амплітуд і тривалість їхнього утримання визна-
чається типом застосованого ЦАП і установками опорного генератора.  
Передбачена робота в одному з двох режимів, рівномірного розподілу амплі-
туд або розподілу по Гаусу; 

- формування випадкових амплітуд  по заданому розподілу  і змінною 
шпаруватістю.  

Схема багатофункціонального генератора базується на двох програмова-
них елементах: програмованій логічній матриці FPGA Cyclone-I (блок реалі-
зації алгоритмів) і мікроконтролері ХMEGA128 (блок управління).  

Технічні параметри FPGA Cyclone-I забезпечують роботу генератора в на-
носекундному діапазоні. Управління режимами, попередньою обробкою даних 
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і зв’язком з персональним комп’ютером здійснюється мікроконтролером. 
Параметри сигналів, які формуються генератором, відповідають вимогам 

стандарту ядерної електроніки NIM. 
Конструктивно генератор реалізовано у вигляді модуля САМАС ширини 

1М. 
 

РОЗРОБКА  НА  БАЗІ  КООРДИНАТНО-ЧУТЛИВОГО 
КРЕМНІЄВОГО  ДЕТЕКТОРА  СИСТЕМИ  РЕЄСТРАЦІЇ 
ТА  ОБРОБКИ  РЕНТГЕНОГРАМ  ПРИ  ДОСЛІДЖЕННІ 

ШВИДКОПЛИННИХ  ПРОЦЕСІВ 
 

О. С. Ковальчук1,  В. М. Пугач1,  Д. І. Сторожик1,  В. М. Міліція1, 
В. О. Кива1,  Я. В. Панасенко1,  В. В. Бурдін2 

 
1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

2 Інститут проблем матеріалознавства НАН України, Київ 
 

Відділом фізики високих енергій Інституту ядерних досліджень спільно з 
Інститутом проблем матеріалознавства (ІПМ) НАН України ведеться розроб-
ка рентген-оптичної системи на базі позиційно-чутливого детектора і систе-
ми реєстрації та обробки даних для установки для рентгеноструктурних 
досліджень  швидкоплинних процесів, нещодавно створеної в ІПМ. Викори-
стання такої системи у матеріалознавстві з метою підвищення просторової та 
часової роздільної здатності обладнання дасть змогу проводити дослідження 
змін тонкої та кристалічної структури у швидкоплинних процесах. Перші 
результати використання кремнієвого координатно-чутливого детектора 
TimePix підтвердили його значні переваги [1], насамперед у просторовій та 
часовій роздільній здатності, що вкрай важливо для матеріалознавства при 
дослідженні швидкоплинних процесів. 

Протягом 2013 р. було виготовлено та протестовано різні модифікації 
системи на базі кремнієвих мікро-стріпових детекторів з такими параметра-
ми: 128 - 256 стріпів з кроком 80 - 200 мкм, довжиною 3 - 40 мм. У якості 
системи зчитування використовуватиметься модульна система збору і оброб-
ки даних XDAS [2].  

Визначено оптимальні характеристики системи, а саме: 6 детекторних 
модулів довжиною 20 мм (перекриття 20° фокальної площини) кожен, 
кількість каналів - 128 на модуль, чутливість - 200 фотонів на канал, частота 
зчитування - 500 Гц; що дасть змогу у повному обсязі реєструвати рентгено-
грами та забезпечить якісний та кількісний  аналіз процесів, які досліджува-
тимуться на установці для рентгеноструктурних досліджень  швидкоплинних 
процесів (ІПМ). 

 
1. Пугач М.В. та ін. Використання мікропіксельного детектора TimePix для 

спостереження динаміки фазових переходів у металах. - Ядерна фізика та 
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енергетика. – 2012. - Т. 13, № 4. - С. 382 - 386. 
2. http://www.sens-tech.com 
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Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Досліджений метастабільний стан та умови розвитку бульбашкової не-
стійкості у рідкому гелії-3. Обчислений термодинамічний потенціал перегрі-
тої фермі-рідини при наявності в ній пароподібної фази та встановлена зале-
жність критичних розмірів цієї фази від коефіцієнта поверхневого натягу та 
температури перегріву. Досліджений вплив скінченності області дифузності 
на поверхні розділу  рідина-насичений пар на поверхневий натяг та обчисле-
на відповідна поправка Толмана для викривленої поверхні фермі-рідини.   

Процес кипіння перегрітої фермі-рідини розглянуто в рамках немарківсь-
кої кінетичної теорії, де інтеграл пам’яті зумовлений динамічними збурення-
ми поверхні Фермі і залежить від часу релаксації. Показано, що ефекти 
пам’яті суттєво впливають на розвиток бульбашкової нестійкості у фермі-
рідині і, зокрема, у рідкому гелії-3. Зростання розмірів бульбашок при цьому 
значно гальмується специфічною для фермі-рідини консервативною силою, 
що не пов’язана із силою тертя, а обумовлена динамічними збуреннями пове-
рхні Фермі. Крім того, наростання бульбашкової  нестійкості супроводжуєть-
ся характерними осциляціями розмірів бульбашок, що нагадує відоме явище 
сонолюмінесценції при кавітації, але має іншу фізичну природу. Характерна 
частота цих осциляцій, їхнього затухання і параметр зростання нестабільнос-
ті залежать від часу релаксації і транспортних характеристик фермі-рідини. 
Такі осциляції зникають при малих значеннях часу релаксації, при яких осла-
блені ефекти пам’яті і процес розвитку бульбашкової нестійкості стає марків-
ським. 

 
ДИФУЗІЙНЕ  НАБЛИЖЕННЯ  ПРИ  РОЗРАХУНКАХ  ПРОЦЕСІВ 

РЕЛАКСАЦІЇ  В  ЗБУДЖЕНИХ  ЯДРАХ 
 

В. М. Коломієць,  С. В. Лук’янов 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 
Запропонована теорія процесів дисипації в збуджених ядрах, яка базуєть-

ся на дифузійному наближенні до опису зіткнення нуклонів на деформованій 
поверхні Фермі. Розглянуто два альтернативні приклади: (і) колективні  нуль-
звукові збудження; (іі) збудження частинка-дірка. У першому випадку вста-
новлено залежність часу релаксації колективних збуджень ядра від 
мультипольності збурення поверхні Фермі. При цьому показано, що основ-
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ний внесок в час релаксації дає квадрупольна деформація поверхні Фермі. У 
другому випадку досліджена динаміка формування компаунд-ядра при зга-
санні ексітонних збуджень при зіткненні нуклонів на деформованій поверхні  
Фермі та встановлення ядерної температури. 

 
НЕМАРКІВСЬКІ  ЕФЕКТИ  ПРИ  ЕМІСІЇ  ГАММА-КВАНТІВ 

В  ЯДРАХ 
 

В. М. Коломієць1,  С. В. Радіонов1,  Б. В. Резниченко2 

 
1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
 

Емісія гамма-квантів розглядається в рамках немарківської кінетичної те-
орії. Вплив внутрішнього теплового руху нуклонів на колективну ядерну ди-
наміку описується за допомогою введення немарківської сили тертя.  Показа-
но, що при достатньо великих значеннях часу релаксації теорія дає змогу од-
ночасно описати енергію і ширини ізоскалярних гігантських квадрупольних 
резонансів (ГКР) для всіх ядер вздовж періодичної системи елементів. Отри-
мано добре узгодження із експериментальними даними для енергій і ширин 
ГКР, чого не вдається досягти в традиційній ядерній модель рідкої краплі. 
Розглянуто класичне гальмівне випромінювання гамма-квантів при колекти-
вному русі ядер та отримано спектральну густину випромінюваної енергії, в 
якій враховуються теплові та квантові флуктуації форми ядра. У спектрі еле-
ктромагнітного випромінювання ядра виявлений при цьому характерний пік, 
обумовлений ефектами пам’яті. Досліджена залежність ефектів пам’яті від 
часу релаксації і температури ядра. 

 
ЕНЕРГІЯ  ДЕФОРМАЦІЇ  ВАЖКИХ  ЯДЕР 

ПРИ  НАЯВНОСТІ СКІНЧЕННОЇ  ДИФУЗНОСТІ  ЇХНЬОЇ  ПОВЕРХНІ 
 

В. М. Коломієць,  А. І. Санжур 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Застосовано прямий варіаційний метод до розрахунків енергії деформації 
важких ядер з пробними функціями для густини нуклонів, які враховують 
скінченність дифузності ядерної поверхні. Використовуючи функціонал гус-
тини енергії в теорії Томаса - Фермі з ефективними силами Скірма та врахо-
вуючи кулонівську взаємодію між протонами обчислена повна та поверхнева 
енергія важких ядер. Досліджена залежність бар’єрів ядерного поділу, умов 
формування поверхні розриву при ядерному поділі та кулонівської енергії 
розштовхування уламків поділу від скінченності області дифузності ядерної 
поверхні. Проведено порівняння запропонованої теорії із традиційними роз-
рахунками енергії деформації та бар’єрів поділу в крапельній моделі ядра.  
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ЕНЕРГЕТИЧНІ  СПЕКТРИ  НЕПАРНИХ  ЯДЕР  У  МОДЕЛІ 
З  НУКЛОН-ФОНОННОЮ  ВЗАЄМОДІЄЮ 

 
І. О. Корж,  А. Д. Фурса 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
У роботі в рамках узагальненої моделі ядра, яка є синтезом оболонкової та 

краплинної моделей, обчислені енергетичні спектри та досліджено структуру 
хвильових функцій  основних і збуджених станів непарних ядер 25Mg, 41K  та 
65Cu. 

Для опису структури непарних ядер припускається проста модель, в якій 
ядро розглядається як парно-парний остов з однією частинкою поза ним. Ос-
тов вважається рідкою каплею зі сталою густиною і різкою границею, яка 
визначається загально відомою формулою мультипольного розкладу радіуса 
поверхні ядра.  

Зміна середнього потенціалу ядра, обумовлена коливаннями мультиполь-
ності λ , приводить до появи зв’язку між вібраційними ступенями свободи та 
ступенями свободи непарної частинки. Гамільтоніан системи (парно-парний 
остов плюс нуклон) має вигляд: 

 

int .C PH H H H= + +                                             (1) 
 

CH  - колективний гамільтоніан гармонічного осцилятора; PH  - одночастин-
ковий гамільтоніан Нільсона; intH  - гамільтоніан взаємодії нуклон-фонон.  

У роботі енергетичні рівні основного та збуджених станів непарних ядер 
було отримано шляхом діагоналізації енергетичної матриці  

 

( ) int|| ; | | ||N R j
NR j N R j N R j JM H NRj′ ′ ′ ′ ′ ′ε + ε δ + .                       (2) 

 
Як приклад обчислення енергетичних спектрів непарних ядер, нами де-

тально проведено чисельні розрахунки енергетичного спектра ядра 65Cu.  
Уперше модель збудженого остова для розрахунку спектра у цьому ядрі 

було успішно застосовано в роботах [1,2]. Головним недоліком цих і наступ-
них розрахунків енергетичних спектрів ядер міді є відсутність точних 
розрахунків радіальних матричних елементів оператора взаємодії нуклон-
фонон і покладання їх константами, що є не досить виправданим, бо, як пока-
зують наші розрахунки, вони можуть різнитися в кілька разів. Завдяки цьому 
можна досягти набагато кращого узгодження розрахованих спектрів із експе-
риментальними. Із порівняння експериментального і розрахованого енерге-
тичного спектра ядра 65Cu видно, що послідовність енергетичних рівнів і їхнє 
розташування дуже добре узгоджуються. 

Багатокомпонентні хвильові функції ядерних рівнів отримано в цьому 
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підході як коефіцієнти лінійних перетворень, які зводять матрицю (2) до 
діагонального вигляду. Із отриманих нами коефіцієнтів базових станів 
| ;NRj J >  з повним спіном J  для найнижчих станів 65Cu видно, що 
найголовнішою компонентою в хвильовій функції збуджених станів цього ядра 
є компонента, яка складається з квадрупольного фонона 2+ остова і протонного 
стану 3/22 p . Це дає змогу при розрахунках прямих перерізів непружного 
розсіяння нуклонів використовувати формулу моделі збудженого остова [3].  

 
1. Lawson R.D., Uretsky J.L. // Phys. Rev. - 1957. - Vol. 108. - P. 1300. 
2. De-Shalit A. // Phys. Rev. - 1961. - Vol. 122, No. 5. - P. 1530 - 1536. 
3. Hodgson P.E. // Nuclear reaction and nuclear structure. - London: Clarendon 

Press, 1971. 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ  РОЗПАДУ  0 /sB J ψ→ ϕ  
В ЕКСПЕРИМЕНТІ LHCb 

 
І. О. Костюк,  В. М. Пугач,  А. О. Вербицький,  

О. Ю. Охріменко,  В. М. Яковенко  
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Дослідження 0
sB  мезонів, що розпадаються через слабку взаємодію відк-

ривають нові шляхи в вивченні кваркового сектору Стандартної моделі та 
баріонної асиметрії Всесвіту. Серед них: перевірка передбачень щодо пору-
шення комбінованої парності, дослідження рідкісних розпадів і визначення 
параметрів трикутника унітарності матриці Каббібо - Кобаяші - Маскава [1].  

У роботі представлений аналіз каналу розпаду 0 /sB J ψ→ ϕ  в протон-
протонних зіткненнях при енергії 8 ТеВ в системі центру мас для інтеграль-
ної світимості 390 пб-1, зареєстрованої в детекторі LHCb в 2012 році [2]. Цей 
канал має гарне відношення signal-to-background, що забезпечується відмін-
ним двомюонним тригером, який реалізований в трековій системі та мюон-
них камерах експерименту. Було визначено критерії відбору, проведено по-
передній та кінцевий відбори подій. Побудовано та профітовано спектри ін-
варіантних мас, визначено параметри масового піку 0

sB  та дочірніх мезонів.  
Отримані результати в рамках похибки узгоджуються з відповідними зна-

ченнями PDG і будуть використані для наступного етапу досліджень даного 
каналу - порушення комбінованої парності, а саме - фази ϕs. 

 
1. Isidori, G. // arXiv: 1302.0661 [hep-ph]. - 2013. 
2. Aaij R. et al. // Phys. Rev. Lett. - 2012. - Vol. 108. - P. 101803. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЫХОДА  e0-ЭЛЕКТРОНОВ  С  ПОВЕРХНОСТИ 
МИШЕНЕЙ,  ОБЛУЧАЕМЫХ  α-ЧАСТИЦАМИ  238Pu 

С  ЭНЕРГИЕЙ  ОТ  0,9  ДО  5,5 МэВ 
 

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

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 
 

Работа является продолжением наших исследований зависимости выхо-
дов электронов околонулевой энергии (е0) от энергии α- частиц в радиоак-
тивном распаде 226Ra (4.8 - 7.6 МэВ) [1] и на циклотроне У-120 (9.7 -  
24.3 Мэв) [2]. В данной работе измерены выходы е0-электронов в области 
малых энергий α-частиц ( 0.9 - 5.5 МэВ) при бомбардировке мишеней из 
алюминия и титана α-частицами 238Pu.   

Измерения проводилось методом временных (еα)- совпадений с помощью 
тормозящих Al-фольг различной толщины, которые позволяли изменять 
энергию α-частиц от источника 238Pu (Eα = 5.5 МэВ). Детекторами α-частиц и 
е0-электронов служили шевроны микроканальних пластин. В измерениях в 
качестве мишеней использовались мишени из Al- и Ti-фольг. Для Al-мишени 
было проведено два измерения, для Ti - одно.  

Показано, что выходы е0-электронов для α-частиц в диапазоне малых 
энергий хорошо описываются зависимостью 

0eY (Еα) ∼ Еα
-1/2 ∼ 1

αv−

 как это 
ранее  наблюдалось в наших исследованиях при α-распаде 226Ra и на пучке  
α-частиц на циклотроне У-120. Наблюдаемые выходы электронов околонуле-
вой энергии согласуются с нашими представлениями о них как возникающих 
в результате эффекта встряски: при прохождении α-частицы вблизи поверх-
ности внезапно возникает заряд, который приводит систему к возмущению и 
к стряхиванию слабосвязанных электронов, находящихся на поверхности.  

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

УФЖ. - 2006. - Т. 51. - С. 5.  
2. Вальчук А.О., Купряшкин В.Т., Сидоренко Л.П. и др. // УФЖ. - 2008. - Т. 

53. - С. 853. 
 

БЕТА-РАСПАД  65Ni → 65Cu 
 

А. А. Куртева,  Т. О. Маргитич 
 

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 
 
В рамках динамической коллективной модели описан −β -распад 

65Ni→ 65Cu. В использованном методе [1] учитываются многофононные (до 
десяти фононов) состояния основной полосы четно-четного остова и влияние 
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вакуумных флуктуаций квазичастиц на перенормировку одночастичных мо-
ментов и эффективных сил. Рассчитаны энергии, магнитные дипольные и 
электрические квадрупольные моменты, спектроскопические факторы ос-
новного и возбужденных состояний 65Cu, а также приведенные вероятности 
электромагнитных переходов между ними. 

Бета-распад идет с основного состояния 65Ni, главный вклад в которое да-
ет одночастичное состояние 5/2f , мене значительный  - одночастичные со-
стояния 3/2p  и 1/2p . С максимальной интенсивностью и вероятностью бета-
переходы идут на состояния 13 / 2− , 15 / 2− , 17 / 2− , главный вклад в которые 
соответственно дают одночастичные состояния 3/2p , 5/2f  и 3/2p . 

В таблице приведено сравнение рассчитанных lg ft  с экспериментальными. 
 

I π  13 / 2−  15 / 2−  17 / 2−  
Еур. 0 1115.6 1481.8 
,%I  60 10.18 28.4 

lg ft , экс. 6.6 6.1 4.9 
lg ft , рас. 6.59 6.2 5.2 

 
При проведении расчетов бета-распада 65Ni использована та же пере-

нормировка констант слабого взаимодействия, что и для ядер из области А = 
= 31 - 231. Хорошее согласие результатов расчетов с экспериментом для об-
ласти А = 65 подтверждает, что перенормировка не зависит от поверхностей 
Ферми ядер, а значит и от фермиевского и гамов-теллеровского резонансов. 

Известно, что приведенный матричный элемент одночастичного потен-
циала, входящий в амплитуды фононов, растет пропорционально среднему 
орбитальному моменту заполняемой оболочки, нормировочная постоянная 
фононных амплитуд - тоже. Расчет ядер из разных областей масс позволяет 
проверить растут ли они согласованно, т.е. одинакова ли структура фононов 
для всех областей масс.  

 
1. Вишневский И.Н., Куртева А.А., Митрошин В.Е. и др. // ЯФ. - 1994. - Т. 57, 

№ 1. - С. 17 - 33. 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ  РОЗПАДУ  175Hf 
 

А. П. Лашко1,  Т. М. Лашко1,  В. О. Мартинишин2 
 

1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 

 
175Hf (T1/2 = 70 днів) розпадається електроннім захватом на збуджені стани 

175Lu. Повна енергія розпаду становить при цьому 686,8 ± 1,9 кеВ. Як мате-
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ринське, так і дочірнє ядро належать до деформованих ядер (β2 ≅ 0,3). Части-
на рівнів 175Lu ідентифікована як одночастинкові і їм поставлені у 
відповідність певні значення квантових чисел Kπ[NnZΛ], інші є членами 
ротаційних смуг. Це дає можливість класифікувати β-переходи не лише за 
правилами відбору по спіну, а й за правилами відбору по асимптотичним 
квантовим числам. Розрахувавши log-ft β-переходів, їх можна порівняти з 
відповідною систематикою. 

Оскільки ймовірності β-переходів залежно від їхнього типу відрізняються 
на кілька порядків, настільки ж відрізняються інтенсивності переходів між 
рівнями дочірнього ядра. Ця обставина значно ускладнює проведення 
подібних вимірів і потребує використання спектрометрів з високою розділь-
ною здатністю. 

Вимірювання γ-спектрів проводили на γ-спектрометрі, що складався з 
двох горизонтальних коаксіальних детекторів із надчистого германію (GEM-
40195 та GMX-30190 з роздільною здатністю 1,73 і 1,89 кеВ на лінії 
γ1332 60Co відповідно) та багатоканального буфера 919 SPECTRUM 
MASTER фірми ORTEC. Було виконано ретельне градуювання детекторів по 
ефективності реєстрації за допомогою еталонних спектрометричних джерел 
γ-випромінювання 60Co, 133Ba, 137Cs, 152Eu, 228Th та 241Am в діапазоні енергій 
від 26 до 1620 кеВ. Форма кривої ефективності реєстрації добре описується 
функцією Кемпбела, похибка градуювання для обох детекторів не перевищує 
2% в усьому діапазоні енергій. Застосування різних типів детекторів дало 
змогу значно покращити точність визначення відносних інтенсивностей 
γ-променів. 

Спектри електронів внутрішньої конверсії на K- та L-оболонках 175Lu вив-
чали за допомогою магнітного β-спектрометра типу 2π з залізним ярмом і 
радіусом рівноважної орбіти 50 см. Знімали залежність швидкості лічби 
імпульсів (електронів) від прикладеної напруги між джерелом випромінювання 
та камерою спектрометра. При цьому магнітне поле залишалося постійним і 
стабілізувалося в трьох точках вздовж радіуса методом ядерного магнітного 
резонансу. Система стабілізації забезпечувала стабільність поля спектрометра 
на рівні 10-5 протягом доби. Висока напруга, яка подається на джерело 
випромінювання, також стабілізувалася з відносною точністю 5⋅10-5. Роздільна 
здатність спектрометра становить 0,03% по імпульсу при тілесному куті 0,07% 
від 4π. Характеристики спектрометра дають змогу виміряти відносні 
інтенсивності конверсійних ліній з точністю до 1 %. 

Отримані експериментальні дані дали змогу визначити інтенсивності 
гілок розпаду 175Hf та розрахувати, виходячи з цих значень, log-ft 
β-переходів. Результати не протирічать величинам log-ft β-переходів 
подібного типу для цієї області ядер. Слід зауважити, що обмеження на log-ft 
β-переходів на рівні 9/2- 396,3 кеВ та 9/2+ 546,6 кеВ 175Lu отримані вперше. 
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РАССЕЯНИЕ  ЭЛЕКТРОНА  НА  ЯДРЕ 
В  ДВУХМОДОВОМ ИМПУЛЬСНОМ  ЛАЗЕРНОМ  ПОЛЕ 

 
А. А. Лебедь,  С. П. Рощупкин 

 
Институт прикладной физики НАН Украины, Сумы 

 
Изучается процесс рассеяния электрона на ядре в поле двух однонаправ-

ленных импульсных лазерных волн. Исследование проводится в рамках пер-
вого борновского приближения по взаимодействию электрона с кулоновским 
полем ядра, когда электрон при рассеянии обменивается с ядром одним фо-
тоном. Взаимодействие с внешним лазерным полем учитывается точно путем 
использования функций Волкова, как решений уравнения Дирака для элек-
трона в поле плоской волны. При рассеянии электрона на ядре могут наблю-
даться многофотонные процессы, связанные с вынужденным излучением и 
поглощением электроном во внешнем лазерном поле. Внешнее поле лазера 
рассмотрено, как суперпозиция двух плоских квазимонохроматических волн.  

Для изученного ранее рассеяния электрона на ядре в поле двух монохро-
матических волн был обнаружен интерференционный эффект. Суть эффекта 
состоит в том, что при определенной кинематике процесса, излучение и по-
глощение фотонов внешних волн происходит коррелированным образом. 
Вероятности вынужденных процессов в этой интерференционной кинематике 
обычно выше, чем в другой кинематической области. 

Было получено аналитическое выражение для дифференциального сече-
ния рассеяния электрона на ядре в поле двух импульсных лазерных волн в 
виде:  

( )
1 2 1 2

1 2,
n n n n

n n
d d W∗σ = σ∑ . 

 
Сечение имеет вид суммы по парциальным компонентам, каждая из кото-

рых отвечает вынужденным процессам с определенным количеством фото-
нов первой и второй волны. Если пренебречь энергетическими поправками 
по внешнему полю, то сечение ( )

1 2n nd ∗σ  переходит в обычное сечение рассеяния 

электрона на ядре (сечение Мотта). Функция 
1 2n nW  определяет вероятности 

вынужденных процессов с участием 1n  фотонов первой и 2n  фотонов второй 
волны: 

( )( ) ( )( ) ( )( )
1 2 1 2

2 2 2
1 2

0

1
n n s n s n s

s
W d J J J

ρ

+ − −= φ⋅ α φ ⋅ γ φ ⋅ γ φ
ρ∑ ∫ . 

 
Учет импульсного характера лазерного поля приводит к появлению инте-

грала. Он включает сумму по функциям Бесселя с аргументами, которые вы-
ступают как параметры многофотонности для рассматриваемого процесса.
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На рисунке представлено характерное распределение сечения по парци-

альным процессам в единицах сечения в отсутствие внешнего поля. Ширина 
распределения определяет ширину энергетического спектра конечного элек-
трона при фиксированном направлении рассеяния. Пик в распределении от-
вечает интерференционной кинематике рассеяния. 

 
К  ПРИРОДЕ  МНОЖЕСТВЕННЫХ  0+  СОСТОЯНИЙ 

В  ЯДРАХ  АКТИНИДОВ 
 

А. И. Левон 

 
Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 

 
Природа возбужденных состояний в ядрах актинидов и особенно множе-

ственных 0+ состояний вызывает возрастающий интерес. На протяжении по-
следних 15 лет сформировалось направление таких исследований. Основопо-
лагающим явилось наблюдение 13 состояний в нечетном ядре 229Pa, возбуж-
даемых в реакции передачи двух нейтронов с нулевым угловым моментом 
(A.I. Levon et al. Nucl. Phys. A576 (1994) 267). Естественным было исследова-
ние двухнейтронных передач в четных ядрах актинидов. В настоящее время 
такие эксперименты выполнены для многих  деформированных и сфериче-
ских ядер, предложены различные теоретические подходы, однако ясной кар-
тины природы этих состояний нет. 

Уже в первых работах было сделано заключение, что природа первого 
возбужденного 0+ состояния в актинидах отличается от обусловленного 
квадрупольными вибрациями, как в ядрах редких земель. Первые попытки 
объяснить это предприняты в рамках модели взаимодействующих бозонов 
(МВБ) с учетом spdf-бозонов без особого успеха. В нашей последней работе 
предприняты расчеты в рамках расширенной МВБ (добавлен второй порядок 
оператора О(5)). Удовлетворительное согласие с экспериментом получено 
для количества и силы 0+ возбуждений, а также отношения приведенных 
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вероятностей Е1 и Е2 переходов. Выполнены также расчеты в рамках квази-
частично-фононной модели  (КЧФМ),  также в удовлетворительном согласии 
с  теми же экспериментальными данными. Однако КЧФМ предсказывает, что 
все наблюдаемые в области до 2.5 МэВ 0+ состояния имеют простую одно-
фононную квадрупольную природу, в то время как МВБ предсказывает зна-
чительную роль двух-бозонных состояний с участием p и  f  бозонов.  

Реальное указание на природу 0+ состояний дают моменты инерции, из-
влеченные из экспериментальных данных. Из идентифицированных состоя-
ний были построены последовательности состояний, которые могут тракто-
ваться как вращательные полосы. 

Величины моментов инерции свидетельствуют, что большинство 0+ со-
стояний являются двух-фононными. Однако это не является причиной боль-
шой силы первого возбужденного 0+ состояния. На это указывает и сравне-
ние экспериментальных данных для 228Th и 229Pa. Из-за недостаточности ин-
формации можно только заключить, что первое 0+ состояние в 228Th имеет 
наибольшую парно-вибрационную компоненту, а дополнительный протон 
229Pa имеет эффект, что эта компонента сдвигается вверх почти на 0.8 МэВ. 

 
СИСТЕМА  ОХОЛОДЖЕННЯ  НА  ОСНОВІ  СО2 

ДЛЯ  КРЕМНІЄВОЇ  ТРЕКЕРНОЇ  СИСТЕМИ  ЕКСПЕРИМЕНТУ СВМ 
 

А. О. Лиманець1,2 

 
1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

2 Університет Еберхарда і Карла, Тюбінген, Німеччина 

 
Експеримент СВМ вивчатиме властивості ядерної речовини при надвисо-

ких густинах та помірних температурах за домогою адронних та лептонних 
спостережуваних величин, в тому числі рідкісних сигналів (чарівні мезони, 
легкі векторні мезони тощо). Кремнієва Трекерна Система експерименту 
СВМ являє собою масив із двосторонніх кремнієвих мікростріпових детекто-
рів, розміщених в апертурі дипольного магніта об’ємом близько 2 м3. Під час 
вимірювань на пучку сенсори мають мають утримуватися при температурі 
близько -7˚C для запобігання неконтрольованого зростання температури та 
сповільнення негативних ефектів зворотньої нормалізації радіайійних дефек-
тів. Зчитувальна електроніка із загальною кількістю каналів 2133 тис. розсію-
ватиме тепло потужністю порядку 40 кВт, зосереджене на периферії трекер-
них станцій. Таким чином, система охолодження повинна мати високий кое-
фіцієнт об’ємної теплопровідності. Необхідна потужність відведення тепла 
забеспечується за рахунок двохфазного випаровувального охолодження на 
основі СО2. 

Для перевірки ефективності охолодження було побудовано прототип кор-
пуса, що вміщує плати зчитувальної електроніки, враховуючи реалістичні 
розміри та розсіюване тепло до 200 Вт. Тепло відводиться за допомогою інте-
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грованого капіляра товщиною близько 2 мм та довжиною до 2 м. В роботі 
представлено теоретичні розрахунки, результати побудови та прийому в екс-
плуатацію тестової системи охолодження. 

 
МОДЕЛЮВАННЯ  НОВОГО  ФІЛЬТРА  З  ЕНЕРГІЄЮ  5.6 кеВ 

 
В. А. Лібман,  С. П. Волковецький,  О. О. Грицай 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
На основі останніх версій БОЯД (ENDF/B-VII.1 та CENDL-3.1) змодельо-

ваний новий інтерференційний нейтронний фільтр з середньою енергією 
5.6 кеВ. Основні компоненти фільтру: нікель-60, марганець, сірка та оксид 
церію. 

Очікувані характеристики фільтру: середня енергія - 5.62 кеВ, ширина 
нейтронної лінії - 1.73 кеВ, чистота основної лінії - 84%, щільність потоку 
нейтронів - 2⋅105 н/с⋅см2. 

Експериментальна перевірка параметрів нового фільтру планується під 
час наступної кампанії роботи реактора ВВР-М. 

 
ЯВИЩА  НЕЙТРОННИХ  ШКІРИ  ТА  ГАЛО 

У  ВАЖКИХ  ТА  СЕРЕДНІХ  ЯДРАХ 
У  РАМКАХ  РОЗШИРЕНОГО  НАБЛИЖЕННЯ  ТОМАСА - ФЕРМІ 

 
С. В. Лук’янов,  А. І. Санжур 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
У даній роботі досліджено властивості нейтронних і протонних розподілів 

в середніх та важких ядрах в рамках прямого варіаційного методу та розши-
реного наближення Томаса - Фермі. Для ізовекторного зсуву середньоквадра-
тичних радіусів (ІЗСКР) цих розподілів отримано аналітичний вираз у вигля-
ді суперпозиції двох ІЗСКР. Перший член цієї суперпозиції описує явище 
“нейтронного гало”, а другий - “нейтронну шкіру”. Порівняння з експериме-
нтальними даними результатів числових розрахунків виявили, що парціальні 
внески ІЗСКР обумовлених “нейтронним галом” та “нейтронною шкірою” в 
загальну величину ІЗСКР приблизно однакові. 
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НАПІВПРЯМІ  МЕХАНІЗМИ  У  ПРОЦЕСАХ  ЗБУДЖЕННЯ 
ІЗОМЕРНИХ  СТАНІВ  ІЗОТОПІВ  ТЕЛУРУ 

В  ФОТОНЕЙТРОННИХ  РЕАКЦІЯХ 
 

В. М. Мазур,  З. М. Біган,  Д. М. Симочко, 
П. С. Деречкей,  Т. В. Полторжицька 

 
Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

 
Показано, що експериментальні перерізи збудження ізомерних станів в 

реакціях А(γ, n)(A-1)m на ізотопах телуру стрімко зростають (в два рази) по 
мірі заповнення нейтронної підоболонки 1h11/2. Оскільки такий суттєвий зріст 
не знаходить свого пояснення в рамках традиційного статистичного механіз-
му, природно допустити значний вклад напівпрямих процесів при заселенні 
ізомерних станів. 

Для ізотопів телуру нами проведені розрахунки перерізів реакцій (γ, n)m за 
допомогою програмного пакета TALYS-1.4. Вони показали, що вклад прямих 
процесів при цьому становить для ізотопу 120Te 0.1 % при енергії  гамма-
квантів Е = 12 МеВ, 3.8 % при Е = 16 МеВ і 7.1 % при Е = 18.0 МеВ, для ізо-
топу 124Te ці величини становлять відповідно 0.46, 5.6 і 9.4 %, а для ізотопу 
130Te - 1.3, 8.5 і 12.5 %. Видно, що теоретичні розрахунки правильно вказують 
на ріст вкладу напівпрямих процесів по мірі заселення зовнішньої 1h11/2  ней-
тронної оболонки, але величина цього вкладу виявляється недостатньою для 
пояснення ефекту росту перерізів реакцій (γ, n)m при зміні маси ізотопів те-
луру від А = 120 до А = 130. 

Аналіз експериментальних схем низькорозташованих рівнів 123, 125,129Те 
показав [1], що в них відбувається розгалуження каскадів гамма-переходів на 
сім′ю станів негативної парності зв’язану з ізомерним станом і рівнями пози-
тивної парності. Ключем для розуміння аномально високого заселення ізоме-
рних станів з Jπ = 11/2- в ізотопів телуру є стани 5/2- при енергіях 862 кеВ для 
123Те, 1071 кеВ - для 125Те, 1221 кеВ - для 129Те. Ці рівні “лопушки” збирають 
“статистичний” дощ гамма-каскадів з вищерозташованих  рівнів з низькими 
спінами 1/2-, 3/2- [1] і додатково, через посередництво рівнів 7/2-, 9/2- ефекти-
вно заселяють ізомерний стан з Jπ = 11/2-. 

 
1. Bondarenko V. et al. // Phys. Rev. C. - 1996. - Vol. 60. - P. 1 - 4. 

 
БАР’ЄРИ  МІЖ  ДЕФОРМОВАНИМИ  ЯДРАМИ 

 
Т. О. Маргітич,  В. Ю. Денисов 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Ядерну та кулонівську енергії взаємодії ядер розраховано залежно від мас, 

зарядів та деформацій взаємодіючих ядер. Енергії знайдені з урахуванням 
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другого порядку за квадрупольною деформацією кожного ядра. При визна-
ченні повної потенціальної енергії двох ядер, які є сферичними в основному 
стані, також враховано внесок енергії деформації кожного ядра в рамках кра-
плинної моделі. 

Наведено, що найменшу висоту бар’єра мають деформовані ядра; знайде-
ні значення деформацій ядер для цього бар’єра. Системи з більш важкими 
ядрами мають більшу деформацію для найнижчого бар’єра. Різниця між 
бар’єром для сферичних ядер та найнижчим бар’єром для деформованих ядер 
зростає з ростом маси та заряду взаємодіючих ядер.  

 
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  УЛАМКІВ  ПОДІЛУ  МІНОРНИХ  АКТИНІДІВ 

У  РАМКАХ  СТАТИСТИЧНОГО  МЕТОДУ:  241Am 
 

В. Т. Маслюк,  О. О. Парлаг,  Т. Й. Маринець, 
О. І. Лендел,  М. І. Романюк  

 
Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

 
Відомо, що ймовірність виходів (масових, зарядових) уламків поділу 

атомних ядер визначається різними чинниками, серед яких наявність (близь-
кість) заповнених ядерних оболонок, тип реакції поділу: (n, γ) чи (n, f), а та-
кож значення енергії збудження вихідного ядра. Ці ж фактори визначають 
поведінку функцію нейтронної активності уламків поділу (миттєві нейтрони), 
знання якої особливо важливе для реакторів підкритичної збірки.  

У рамках запропонованого статистичного підходу [1] проведено дослі-
дження тонкої структури масових та зарядових спектрів уламків поділу на 
прикладі мінорного актиніда 241Am. Розрахунок проведено для різних: енер-
гій збудження (температури) вихідного ядра, довжин кумулятивних ланцюж-
ків при знаходженні масового/зарядового спектрів уламків поділу, а також 
інтервалів флуктуації термодинамічних параметрів моделі. В останньому разі 
при розрахунках використовувався математичний пакет NuFi [2]. Обговорю-
ються також результати використання останніх компіляцій масових формул 
[3 - 5] для розрахунків такого роду.  

 
Автори вдячні В.Ю. Денисову за корисні обговорення останніх оцінок мас 

ядер.  
 

1. Maslyuk V.T., Parlag O.A. et al. New Statistical Methods for Systematizing the 
Nuclei Fission Fragments: Post-Scission Approach // J. of Modern Physics. - 
2013. - Vol. 4, No. 12. - P. 1555 - 1562.  

2. Маслюк В.В., Євдокимова Г.С. та ін. Грід-кластер ІЕФ НАНУ для ядерно-
фізичних розрахунків: пакет NUFI // X конференція по фізиці високих 
енергій, ядерній фізиці і прискорювачам: Тези доп. - Харків, 2012. - С. 43. 

3. Audi G., Wapstra A.H. The 1995 update to the atomic mass evaluation // Nucl. 
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4. Audi G., Wang M. et al. The AME2012 atomic mass evaluation // Chinese 
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Отримано нові експериментальні дані диференціальних перерізів реакції 
13С(11B, 7Li)17O для основних та збуджених станів ядер 7Li і 17O при енергії 
Eлаб.(11В) = 45 МеВ. Кутові розподіли продуктів реакцій 13С(11B, Х) вимірюва-
лись на Варшавському циклотроні U-200P з використанням ΔЕ-Е-методики з 
іонізаційною камерою як ΔЕ-детектором. Робочим газом в камері служив 
аргон, втрати енергії продуктів реакції в якому були такими ж, як в кремніє-
вому детекторі товщиною 15 мкм. На рис. 1 показано типовий двовимірний 
ΔЕ(Е)-спектр продуктів реакцій 13С(11B, Х). Видно, що методика забезпечу-
вала добре розділення продуктів реакцій за зарядами Z = 3 - 8. 

 

 
Експериментальні дані про-

аналізовано за методом зв’язаних 
каналів реакцій (МЗКР) для одно- 
і двоступінчастих передач нукло-
нів і кластерів. У МЗКР-розрахун-
ках для вхідного каналу реакції 
використано оптичний потенціал, 
отриманий з аналізу даних пруж-
ного розсіяння ядер 11В + 13С, та 
спектроскопічні амплітуди нукло-
нів і кластерів в ядрах, обчислені в 
рамках оболонкової моделі. Ви-
значено параметри оптичного 
потенціалу взаємодії ядер 
7Li + 17O методом підгонки МЗКР-
перерізів до експериментальних 

Типовий ΔЕ(Е)-спектр продуктів
реакцій 13С(11B, Х) 

при енергії Елаб.(11B) = 45 МеВ.
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даних реакції 13С(11B, 7Li)17O та досліджено роль одно- й двоступінчастих 
механізмів передач нуклонів і кластерів у цій реакції. Встановлено, що осно-
вну роль у ній відіграє передача α-частинки. 

 
КОРЕЛЯЦІЙНІ  ВЛАСТИВОСТІ  РУХУ  СУПУТНЬОЇ  ЧАСТИНКИ 

ВІДНОСНО  РУХУ  ГОЛОВНОЇ  ЧАСТИНКИ  В  ПРОЦЕСАХ 
РАДІОАКТИВНОГО  РОЗПАДУ  ТА  ВНУТРІШНЬОЇ  КОНВЕРСІЇ 

 
М. Ф. Митрохович,  В. Т. Купряшкін,  Л. П. Сидоренко 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Сильна корельованість напрямку руху електронів “струсу” (eSh) і основної 

частинки (β--електрон, електрон внутрішньої конверсії) в напрямку вперед 
[1 - 3], відсутність такої  корельованості для β+-розпаду [4], і сильна корельо-
ваність в русі електрона Оже відносно електрона конверсії [5] в напрямку 
руху вперед  вказують на  їхнє виникнення за рахунок струмових компонент 
взаємодії від руху заряджених часток. Для підтвердження (або спростування) 
такого механізму, що важливо і в загальній задачі про кореляційний рух двох 
і більше заряджених частинок  була досліджена просторова корельованість ϒ 
= γeeSh/γeSh руху електронів “струсу” при β--розпаді відносно бета-частинки в 
напрямку її руху ϒ→→ та в протилежному від неї напрямку руху ϒ→←. Дослі-
джені  аналогічні кореляції ϒ→→ та ϒ→← в русі супутніх частинок (електрон 
“струсу” та електрон Оже) відносно електрона конверсії.  

Вимірювання проведені для розпаду 152Eu на установці для вимірювання 
подвійних та потрійних збігів γ-квантів з бета-частинками, електронами та 
низько енергетичними електронами, включаючи  ео електрони вторинної еле-
ктронної емісії  на основі проведення відповідних γе-, γео-, γеео- та γβ-,  γβе-, 
γβео - збігів. Було встановлено наступне.  

 
Процес, 

супутнє випромінювання ϒ→→ ϒ→← 

β-, “shake-off” 4.3(5) < 0.3 
IC 122 E2, “shake-off” 5.6(11)  
IC 122 E2, “shake-off”+Auger 7.5(3) < 0.5 
IC 344 E2, “shake-off”+Auger 9.6(43)  
IC 122 E2, M-Auger 10.3(25)  

 
Дані вказують, що властивості кореляції - антикореляції у русі супутньої 

частинки відносно головної частинки  в процесах радіоактивного розпаду та 
внутрішньої конверсії вкладаються в механізм їхнього виникнення, що зумо-
влений струмовими компонентами взаємодії від руху заряджених частинок у 
кінцевому стані. 
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МОДЕЛЬ  ТОЧКОВОЇ  ЧАСТИНКИ  ДЛЯ  ПРУЖНОГО  РОЗСІЯННЯ 

ДЕЙТРОНІВ  ЛЕГКИМИ  α-КЛАСТЕРНИМИ  ЯДРАМИ 
 

В. П. Михайлюк 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

На основі α-кластерної моделі з дисперсією [1] для ядер вуглецю та кисню 
і теорії багаторазового дифракційного розсіяння розраховано повний набір 
поляризаційних характеристик пружного розсіяння дейтронів з енергіями 400 
і 700 МеВ ядрами 12С і 16О.  

При виконанні розрахунків застосовувалось наближення «точкового» 
дейтрона, відповідно до якого багаторазова амплітуда d-А розсіяння будува-
лася за допомогою амплітуд d-α розсіяння, які обирались у найбільш повному 
вигляді з урахуванням усіх спін-спінових доданків  

 
2 2ˆ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )1 2 3 2f f q f q f q f qd = + + +α q Sn Sn Sq ,               (1) 

 

( ) ( )
2 2( ) exp( ),

1
i i

d j jf q k G qi j
= −β∑

=
                                 (2) 

 
де комплексні параметри ( ) ( )

1 1,i iG β  визначалися шляхом підгонки 
диференціальних перерізів і поляризаційних спостережуваних для дейтронів, 
пружно розсіяних ядрами 16О, а зв’язок між цими параметрами та параметра-
ми ( ) ( )

2 2,i iG β  наступний 
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( ) (1) ( ) (1) ( )
( ) ( )1 1 1 1 1
2 2(1) ( ) 2 ( ) ( )

1 1 1 1

3 ,
8 ( )

i i i
i i

i i i

i G GG β β β= β =
β +β β +β

.                                  (3) 

 
Зазначимо, що в цьому підході характеристики пружного d-12С розсіяння 

розраховувалися без використання параметрів, що підганяються. 
На основі такої моделі отримано аналітичні вирази для амплітуд пружно-

го розсіяння дейтронів ядрами 12С і 16О. Проведені розрахунки показують, що 
розраховані характеристики d-12С і d-16О розсіяння в основному узгоджують-
ся з наявними експериментальними даними, особливо при енергії 700 МеВ. 
Для енергії 400 МеВ розбіжності між результатами розрахунків і експери-
ментальними даними збільшуються. Така поведінка розрахованих характери-
стик розсіяння може бути пов’язана з тим, що зі зменшенням енергії части-
нок, що налітають, умови застосування дифракційного наближення можуть 
гірше виконуватися, а ефекти ядерної рефракції стають більш помітними.  

 
1. Бережной Ю.А., Михайлюк В.П. Альфа-кластеризация в процессах рас-

сеяния частиц и легких ядер ядрами // ЭЧАЯ. - 2008. - Т. 39, вып. 2. - 
С. 437 - 506. 
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Представлено результати застосування позиційно чутливих мікро-детек-

торів TimePix для реєстрації розсіяного рентгенівського випромінювання, що 
використовується для дослідження швидкоплинних процесів фазових пере-
ходів в металах та їхніх сплавах. На установці рентгенівського випроміню-
вання [1] досліджено фазові переходи в новітніх порошкових сплавах (Fe, Ti), 
виготовлених в Інституті Проблем Матеріалознавства НАН України. Енергія 
рентгенівських квантів становила 10 кеВ. Із застосуванням TimePix одержано 
двовимірні розподіли інтенсивності рентгенівських квантів, розсіяних на ме-
талевих зразках. Зареєстровано зміну розподілу інтенсивності в дифракцій-
них піках та положення їхніх максимумів при нагріві або охолодженні в про-
цесі фазового перетворення. Температура зразка змінювалась  пропусканням 
через нього електричного струму, в діапазоні температур від 20 до 1500 град. 
Цельсія. Дискретність одержуваних даних задавалась встановлюваним в 
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TimePix часом експозицій, який в різних дослідах варіювався від кількох де-
сятків мілісекунд до 1 с.  

 
1. Pugatch M.V., Burdin V.V., Campbell M. et al. Usage of the Micropixel detec-

tor TimePix for observation of the dynamics of phase transitions in metals // 
Nucl. Phys. At. Energy. - 2012. - Vol. 13, No. 4. – P. 382. 

 
ВІДГУК  СЦИНТИЛЯЦІЙНОГО  ДЕТЕКТОРА 

З  КРИСТАЛАМИ  ВОЛЬФРАМАТУ  КАЛЬЦІЮ  РІЗНОЇ  ФОРМИ 
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Низькотемпературні сцинтиляційні болометри є дуже перспективними де-
текторами для дослідження подвійного бета-розпаду, пошуків темної матерії, 
вимірювань рідкісних альфа-розпадів. У роботі [1] були виконані дослідження 
(експериментальні вимірювання і Монте-Карло моделювання) можливостей 
оптимізації світлового виходу і енергетичної роздільної здатності сцинтиля-
ційного детектора з кристалами вольфрамату цинку (ZnWO4). Недоліком 
ZnWO4 є суттєва оптична анізотропія (що створює певні труднощі при моде-
люванні розповсюдження фотонів методом Монте-Карло) і невисокий світло-
вий вихід. Сцинтиляційні кристали CaWO4 мають ізотропні властивості і вищі 
сцинтиляційні характеристики. Цей кристал уже використовується у експери-
менті CRESST як низькотемпературний сцинтиляційний болометр для пошуку 
слабковзаємодічих масивних частинок темної матерії [2, 3] і розглядається як 
перспективний детектор у великомасштабному кріогенному експерименті для 
пошуку темної матерії EURECA. Для цих експериментів принциповою вимо-
гою є зниження порогу реєстрації детектора у світловому каналі, що може бути 
досягнуто шляхом оптимізації умов збору сцинтиляційних фотонів. Ефектив-
ність збору світла важлива також і для пошуку подвійного бета-розпаду, зок-
рема для досягнення якнайбільшого розділення сигналів ефекту (бета-
частинки) від фонових альфа-частинок та випадкових збігів у часі подій дво-
нейтринного подвійного бета-розпаду [4, 5]. Метою наших вимірювань було 
виявити залежність світлового виходу та енергетичної роздільної здатності 
детектора із кристалами CaWO4 у формі циліндра, а також гексагональної, ква-
дратної, трикутної призм розмірами 17.5 (діаметр або діагональ) × 15 мм з по-
лірованою та дифузною поверхнею у різних умовах оптичного контакту та 
відбивання світла. Кристали були виготовлені із однієї заготовки, щоб уникну-
ти ефекту залежності світлового виходу від матеріалу. Показано, що кристали 
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у формі призми дають змогу ефективніше збирати світло на фотодетектор у 
порівнянні з кристалами циліндричної форми. 
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Найбільшою складністю при розробці адекватного коліматора для про-

тонної мініпучкової терапії (pMBRT - proton minibeam radiation therapy) є ма-
ксимальне зменшення розмивання пучка протонів на стінках коліматора.  

В даній роботі представлено вивчення коліматорів для pMBRT шляхом 
моделювання у програмному пакеті GATE v_6.2. GATE - це програмне сере-
довище розроблене для моделювання у сфері медичної фізики та створене на 
базі Geant4 v_9.5. 

Було змодельовано випадок ідеального коліматора. В даному моделюван-
ні використовувалась енергія протонів 105 МеВ, розмір поля (1 × 1) см2, (2 × 
× 2) см2, два коліматора з латуні та свинцю різних розмірів та форми, а також 
циліндричний водний фантом довжиною 16 см та радіусом 8 см, ширина пу-
чка, тобто відстань між коліматорами, рівна 0,7 мм. Відстань між водневим 
фантомом та коліматорами становить 20 см. Розглядається лише випадок, 
коли пучок нерухомий і працює лише в одному напрямку. Чутливі зони, де 
вимірюється поглинута доза, розташовані на глибинах 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 та 8 см 
фантома. 
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У просторових фракціонованих методів РТ профілі дози складаються з пі-
ків та западин, тобто високі дози на шляху пучка та низькі дози - між пучка-
ми. Мінімум дози в центральному регіоні між двома пучками називається 
западиною дози, а доза в центрі пучка - це сам пік дози. Відношення цих ве-
личин називається PVDR (peak-to-valley dose ratio) і грає ключову роль в біо-
логічній реакції. В практичних застосуваннях важливо, щоб PVDR було мак-
симальним для того, щоб забезпечити збереження і виживання нормальних 
тканин.  

У наведеній роботі представлено розрахунки PVDR та порівняння для  
різних типів полів, різних типів коліматорів та визначено найбільш ефектив-
ний варіант для pMBRT.  

 
ЗСУВНА  ТА  ОБ’ЄМНА  В’ЯЗКОСТІ  ҐАДРОННОГО  ГАЗУ 

В  НАБЛИЖЕННІ  ЧАСУ  РЕЛАКСАЦІЇ  ТА  ЙОГО  ПЕРЕВІРКА 
 

О. М. Мороз 
 

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, Київ 
 

Ми зосереджуємось на обчисленні зсувної та об’ємної в’язкостей ґадронно-
го газу. Вони визначають його дисипативну динаміку і впливають на еліптич-
ний потік, який вимірюється експериментально. Через складність цього обчис-
лення наближення часу релаксації (НЧР) було використане в попередніх робо-
тах. Оскільки ці результати наблизились до реалістичних результатів, є необ-
хідність знайти, наскільки точним є НЧР. Для цього ми обчислюємо в’язкості в 
НЧР, використовуючи перетини розсіяння, витягнуті з моделі ультрарелятиві-
стської квантової молекулярної динаміки (УрКМД), та порівнюємо їх з цими ж 
обчисленнями, але без НЧР. Це дає змогу нам знайти оцінки похибок через 
застосування НЧР в обчисленнях в’язкостей, які є вірними і для інших схожих 
моделей. Наприклад, в приблизному інтервалі температур 100 МеВ ≤ T ≤  
≤ 160 МеВ при нульових хімічних потенціалах зсувна в’язкість стає меншою 
до 1.57 разів через застосування НЧР або до 1.45 разів, якщо використовується 
усереднений час релаксації. Це має важливі наслідки для інтерпретації попере-
дньо зроблених обчислень в’язкостей та для деяких інших споріднених обчис-
лень. У рамках НЧР ми також знаходимо оцінку збільшення об’ємної в’язкості 
ґадронного газу через незбереження чисел частинок. 
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ЗАСТОСУВАННЯ  ГАММА-  ТА  МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ 
ДЛЯ  КОНТРОЛЮ  ПРОЦЕСУ  ВИРОБНИЦТВА  КРИСТАЛІВ  ZnSe 
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Для виготовлення радіаційно-чистих кристалів ZnSe, які будуть викорис-
товуватися у експериментах з пошуку подвійного бета-розпаду нового поко-
ління, радіаційна чистота вихідних компонентів (гранули Zn та Se) і синтезо-
ваного з’єднання ZnSe було перевірено в підземній лабораторії Гран Сассо у 
вимірюваннях за допомогою низькофонового HPGe детектора, і мас-
спектрометра з індуктивно-зв’язанною плазмою. Всі досліджені зразки ви-
явилися відносно «чистими» по відношенню до дочірніх нуклідів U/Th рядів, 
і були встановлені лише обмеження на їхній активності на рівні десятків-
сотень мБк/кг. Водночас, в цих зразках (гранули Zn та Se, шихта ZnSe) були 
виявлені радіонукліди, народжені під впливом космічних променів. Напри-
клад, у зразку Se гранул було виявлено присутність 75Se на рівні 7.5(6) 
мБк/кг, тоді як у зразку Zn гранул тільки слабка активність ізотопів 56Со, 
58Co, 65Zn була визначена на рівні 0.3(1) мБк/кг, 0.4(2) мБк/кг та 8(1) мБк/кг, 
відповідно. У шихті ZnSe, яка використовується для росту кристалів ZnSe, 
виявлено слабку активність ізотопів 75Se (4(1) мБк/кг) і 65Zn (2(1) мБк/кг), а 
також активність 137Cs на рівні 3(1) мБк/кг. 

Мас-спектрометричні вимірювання показали, що синтезована шихта ZnSe 
неоднорідна за своїм хімічним складом, та містить включення зі значною 
концентрацією (до 30 × 10-6 г/г) свинцю та елементів групи заліза, що приз-
водить до значного погіршення якості кристалів ZnSe. Показано, що вимірю-
вання ізотопного складу цинку та селену дають змогу визначити джерело 
походження елементарних цинку та селену, що були використані для синтезу 
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шихти ZnSe. Використання гамма-спектрометрії в поєднанні з мас-спектро-
метрією показало, що технологічний ланцюжок з виготовлення шихти ZnSe 
повинен ретельно контролюватися на кожному етапі. 

Також, довготривалі вимірювання зразків гранул Zn та Se, що проводили-
ся за допомогою низькофонового HPGe детектора в підземній лабораторії 
Гран Сассо були використанні для встановлення нових експериментальних 
обмежень на різні моди подвійного бета-розпаду ізотопів 64Zn, 74Se і 82Se на 
перший збудженний рівень дочірніх ядер на рівні 1019 - 1021 років. 

 
АЛЬФА-РОЗПАД  151Eu 
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Уперше було впевнено спостережено альфа-розпад 151Eu на основний стан 

дочірнього ядра 147Pm з використанням сцинтиляційного болометра з криста-
лом Li6Eu(BO3)3 масою лише 6.15 г. Експериментально виміряні період на-
піврозпаду та енергія розпаду становлять Т1/2 = (4.62 ± 0.95(стат.) ± 
± 0.68(сист.)) × 1018 років та Qα = 1948.9 ± 6.9 кеВ відповідно. Значення пері-
оду напіврозпаду добре узгоджується з недавніми теоретичними розрахунка-
ми з використанням напівемпіричних формул [1, 2], а також з попередньою 
експериментальною вказівкою на існування данного альфа-розпаду [3]. 
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Сцинтиляційні кристали Li6Eu(BO3)3 є перспективними детекторами для 

низки застосуваннь у ядерній фізиці: дослідження рідкісних ядерних розпадів 
(альфа-розпаду ізотопів Eu); реєстрації нейтронів (завдяки реакціям захоп-
лення на ядрах Li та B) безпосередньо у об’ємі низькофонових установок; 
пошуку гіпотетичних частинок - аксіонів (шляхом резонансного захоплення 
на ядрах Li). Але низький світловий вихід та енергетична роздільна здатність 
перешкоджали широкому використанню данних кристаллів, як сцинтиляцій-
них детекторів. В той же час, використання кристалу Li6Eu(BO3)3 як сцинти-
ляційного болометра, що одночасно реєструє фононний та сцинтиляційний 
сигнал при температурі декількох мК, дало б змогу використати всі переваги 
даного кристалу. 

З цією метою вперше було розроблено сцинтиляційний болометр з крис-
талом Li6Eu(BO3)3 масою 6.15 г. В першу чергу, було перевірено сцинтиля-
ційні характеристики в широкому діапазоні температур. При температурі 
10 К інтенсивність сцинтиляції у 5 разів вища інтенсивності при кімнатній 
температурі. Далі, рівень внутрішньої радіоактивної забрудненності кристалу 
Li6Eu(BO3)3 був досліджений у низькофонових вимірюваннях в підземній 
лабораторії Гран Сассо (Італія), що тривали більше ніж 460 годин. У цих ви-
мірюваннях продемострована висока здатність детектора до дискримінації 
β/γ фону та α подій, що є дуже важливою характеристикою для майбутніх 
низьковонових експериментів з пошуку рідкісних альфа-розпадів. Кристал 
Li6Eu(BO3)3 виявився забрудненим альфа-активним ізотопом 147Sm на рівні 
0.5 Бк/кг, в той час як активність дочірніх нуклідів U/Th рядів спостерігалася 
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лише на рівні декількох мБк/кг. Відносний світловий вихід та фактор гасіння 
були визначені у широкому діапазоні енергій для альфа-частинок внутріш-
ньої забрудненності. У даних низькофонових вимірюваннях з кристалом 
Li6Eu(BO3)3 було вперше впевнено спостережено альфа-розпад 151Eu на осно-
вний стан дочірнього ядра 147Pm з експериментально виміряним періодом 
напів-розпаду Т1/2 = 4.62Ч1018 років. 

Враховуючи результати дослідження внутрішньої радіоактивної забрудне-
ності, а також результати мас-спектрометричних вимірювань, необхідно зазна-
чити, що для використання кристалів Li6Eu(BO3)3 для пошуку рідкісних ядер-
них розпадів необхідно підвищувати їхню внутрішню хімічну та радіочистоту.  
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Уперше теоретично дослідже-

но процес резонансного та нере-
зонансного розсіяння фотона на 
електроні в полі інтенсивної ім-
пульсної лазерної хвилі, трива-
лість імпульсу якої значно більше 
характерного часу коливань. 

Нелінійні ефекти в процесах 
взаємодії частинок з полем хвилі 
визначаються класичним реляти-
вістськи-інваріантним парамет-
ром [1] 2

0 0eF mcη = , який чи-
сельно дорівнює відношенню ро-
боти поля на довжині хвилі до 
енергії спокою частинки. Задача 
розглядається для інтенсивних 
лазерів, коли 0 1η , 2

0 1η , що 
для оптичного діапазону частот 
відповідає інтенсивності зовніш-
нього поля I ~ 1017 - 1018 Вт·см-2.  

Визначено кінематичні області 
протікання процесу. Якщо часто-
та фотона, що розсіюється iω , 

знаходиться поблизу резонансної частоти res
iω , то процес протікає резонанс-

 

Графік залежності відношення резо-
нансної ймовірності в імпульсному ла-
зерному полі до ймовірності Комптон-
ефекту у відсутності зовнішнього поля 
від інваріантного параметру u , що ви-
значається початковими параметрами 
частинок при різних значеннях резона-
нсного параметру β  для інтенсивності 
поля в піку імпульсу I~1017-1018 Вт·см-2. 
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ним чином [2], якщо ж 1 1res
i iω ω − , то має місце нерезонансний Комптон-

ефект [3]. 
Знайдено вирази для повної імовірності таких процесів для помірно силь-

ного поля I ~ 1017 - 1018 В·см-2 та проведено порівняння одержаних результа-
тів з вірогідністю ефекту Комптона за відсутності зовнішнього поля. 

Показано, що нерезонансна ймовірність в імпульсному лазерному полі мо-
же на 200 % перевищувати відповідну ймовірність без зовнішнього поля. При 
цьому резонансна ймовірність може на 4 порядки величини перевищувати від-
повідну ймовірність без зовнішнього поля. Результати теоретичних досліджень 
можуть бути перевірені в рамках мегапроекту FAIR (Німеччина) [4]. 

 

1. Ritus V.I., Nikishov A.I. // Trudy FIAN. - 1979. - Vol. 111. - P. 5. 
2. Voroshilo A.I., Nedoreshta V.N., Roshchupkin S.P. // Phys. Rev. A. - 2013. - 

Vol. 88. - P. 052109. 
3. Nedoreshta V.N., Roshchupkin S.P., Voroshilo A.I. // Eur. Phys. J. D. - 2013. - 

Vol. 67. - P. 56. 
4. http://www.fair-center.eu/ 

 

ІЗОТОПІЧНА  ЗАЛЕЖНІСТЬ  ПОТЕНЦІАЛУ  ВЗАЄМОДІЇ  
ТА  ПЕРЕРІЗІВ  ЗЛИТТЯ  ЯДЕР 

 

В. О. Нестеров,  В. Ю. Денисов  
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Розраховано перерізи 
злиття ізотопів нікелю 58, 64 
та різних ізотопів олова на 
основі потенціалу взаємодії, 
отриманого у напівмікроско-
пічному наближенні. Для оде-
ржання потенціалу викорис-
товувався підхід густини ене-
ргії та модифікований метод 
Томаса - Фермі, густина роз-
поділу нуклонів розраховува-
лася в рамках методу Хартрі - 
Фока - БКШ. При обчисленні 
перерізів злиття враховувався 
зв’язок із станами 2+ та 3- у 
ядрах, що взаємодіють. 

Одержані в роботі резуль-
тати демонструють хороший збіг з наявними експериментальними даними, 
також показана відповідність ізотопічної залежності нуклонних густин ядер, 
потенціалів взаємодії та перерізів злиття.  
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 розрахунок
 Liang (2008)
 Liang (2003)

 
Перерізи злиття, одержані 
для ядер 64Ni та 132Sn. 



 

71 

ПОШУКИ  БОЗОНУ  ХІГГСА  В  КОНТЕКСТІ  МССМ  МОДЕЛІ 
 

Т. В. Обіход 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Відкриття бозону Хіггса на Великому адронному коллайдері вивчається в 

контексті Мінімальної Суперсиметричної Стандартної Моделі (МССМ) [1]. 
За допомогою комп’ютерних програм SOFTSUSY, SDECAY, HIGLU викона-
но обчислення маси, парціальних ширин і перерізів народження СМ-подіб-
ного бозона Хіггса. Відкриття нової фізики за межами Стандартної Моделі 
(СМ) пов’язано із пошуками більш важких Хіггсових станів [2].  

 
1. Haber H.E. Introductory low-energy supersymmetry // arXiv: hep-ph/9306207 

(April, 1993) [TASI-92 Lectures]. 
2. Djouadi A. Implications of the Higgs discovery for the MSSM // Orsay preprint 

LPT-13-83, arXiv:1311.0720v1 [hep-ph]. 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРИРОДНОЇ  АКТИВНОСТІ  РАДІОЕКОЛОГІЧНО 
ЗНАЧИМИХ  ГІРСЬКИХ  ПОРІД,  ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

В  БУДІВЕЛЬНІЙ  ІНДУСТРІЇ 
 

А. П. Осипенко1,  І. І. Гайсак1,  В. В. Грицько2 

 
1 Ужгородський національний університет, Ужгород 

2 Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 
 

У роботі представлені результати експериментальних досліджень віднос-
ної питомої активності гранітних матеріалів природного каменю та траверти-
ну (центральна Україна, Закарпаття), які використовуються у будівельній 
індустрії. 

Виміри відносної питомої активності по змішаному випромінюванню (β--, 
гамма-випромінювання) проводилось з використанням газорозрядних лічи-
льників типу СТС-6 у стаціонарній установці з свинцевим захистом. 

Досліджувані зразки виготовлялись однакової геометричної форми в 
трьох вагових групах відповідно по 3 грами, 8 грам і 30 грам. У процесі до-
слідження їхньої питомої активності виявилось, що найбільшу питому актив-
ність мають зразки середньої групи (вага 8 грамів), зокрема питома актив-
ність зразка травертину (туф) рівна 14,5 ± 0,58 Бк/г. У всіх інших зразках пи-
тома активність є меншою і становить 10,6 ± 0,4 Бк/г - 5,8 ± 0,28 Бк/г. 

Одержані відносні величини питомої активності гранітів та травертину 
природного каменю доповнюють дані радіоекологічного стану, в якому про-
живає людина. 
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ВИМІРЮВАННЯ  ЧАСТОТ  ОСЦИЛЯЦІЙ  B0  ТА  BS
0  МЕЗОНІВ 

НА  ЕКСПЕРИМЕНТІ  LHCb  
 

О. Ю. Охріменко,  В. М. Пугач,  В. М. Яковенко 

(від колаборації LHCb) 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Один із шляхів пошуку фізики за рамками Стандартної Моделі 
пов’язаний із явищем змішування B0 та Bs

0 мезонів і полягає у вимірюванні 
частот їхньої осциляції, що рівнозначно виміру Δmd та Δms - різниць масових 
станів B0 та Bs

0 мезонів відповідно. 
У даній роботі представлено результати вимірювання частот осциляцій 

B0-анти-B0 та Bs
0-анти-Bs

0 у каналах розпаду B0 → D−π+, B0 → J/ψK*0 [1] та 
Bs

0 → Ds
−π+ [2] на експерименті LHCb з роздільною здатністю по часу 

~ 44 фс. Вибірка даних відповідає 1 фб−1 інтегральної світимості при протон-
протонних зіткненнях з s  = 7 ТеВ на CERN LHC, що відповідає приблизно 
87000, 39000 та 34000 зареєстрованих B0 та Bs

0 мезонів по каналам розпаду 
B0 → D−π+, B0 → J/ψK*0 та Bs

0 → Ds
−π+ відповідно. 

Отримано наступні значення: Δmd = 0,5156 ± 0,0051стат. ± 0,0033сист. пс−1 та 
Δms = 17,768 ± 0,0023стат. ± 0,006сист. пс−1, що являється вимірами з найкращою 
у світі точністю на даний час. 

 
1. Aaij R. et al. (LHCb Collaboration) // Phys. Lett. B. - 2013. - Vol. 719. - P. 318 

- 325. 
2. Aaij R. et al. (LHCb Collaboration) // New J. Phys. - 2013. - Vol. 15. - 

P. 053021. 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ  ВЗАЄМОДІЇ  ДЕЙТРОНІВ  З  ЯДРАМИ  124Sn  

ПРИ  ПІДБАР’ЄРНИХ  ЕНЕРГІЯХ 
 

Ю. М. Павленко,  В. П. Вербицький,  О. В. Бабак,  О. І. Рундель,  
О. К. Горпинич,  О. Д. Григоренко,  А. В. Степанюк 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Дослідження підбар’єрної взаємодії дейтронів з ядрами 58,62Ni, 124Sn і 208Pb 

[1 - 3] показали, що врахування процесів розщеплення дейтронів в кулонівсь-
кому полі цих ядер у наближенні точкового дейтрона не дає змогу описати 
значне зменшення експериментальних значень перерізів пружного розсіяння 
порівняно з резерфордівськими в області середніх та задніх кутів.  

У даній роботі для аналізу пружного розсіяння d + 124Sn при підбар’єрних 
енергіях побудовано потенціал взаємодії дейтронів з ядрами мішені в рамках 
моделі однократної згортки з використанням комплексного потенціалу дина-
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мічної поляризованості. Густини розподілу матерії дейтрона розраховувалися 
на основі його хвильових функцій у зовнішньому полі та їхніх аналітичних 
представлень. Класичні кулонівські точки повороту дейтрона при під-
бар’єрних енергіях знаходяться за областю ядерної взаємодії, а врахування 
скінченності розмірів та поляризації дейтрона електричним полем ядра приз-
водить до значного посилення ядерної взаємодії в периферійній області. Та-
ким чином, нейтрон може проникати під бар’єр, де на нього діють ядерні си-
ли, внаслідок чого збільшується ймовірність (d, p) реакцій і зменшується пе-
реріз пружного розсіяння.  

Розрахунки перерізів пружного розсіяння дейтронів ядрами 124Sn наведено 
на рисунку. Обчислення перерізів виконувалося без варіації будь-яких пара-
метрів. 
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Диференціальні перерізи пруж-
ного розсіяння дейтронів на яд-
рах 124Sn. Експериментальні да-
ні, отримані при Ed = 4,0; 5,0 і 
5,5 МеВ [2], позначено точками. 
Суцільна крива - розрахунки, ви-
конані для енергії дейтронів 
Ed = 4,0 МеВ, штрихова крива - 
Ed = 5,0 МеВ і пунктирна - 
Ed = 5,5 МеВ. 

 
Розраховані перерізи розсіяння значно краще узгоджуються з експериме-

нтальними даними, ніж було досягнуто в [2]. Отримані результати узгоджу-
ються також з наведеними в [1, 3] даними, що свідчать про суттєву роль про-
цесів передачі нейтрона при підбар’єрній взаємодії дейтронів з ядрами.  

 
1. Павленко Ю.Н., Теренецкий К.О., Вербицкий В.П. и др. // Изв. РАН, сер. 

физ. - 2012. - Т. 76, № 8. - С. 1003.  
2. Pavlenko Yu.N., Terenetsky K.O., Verbitsky V.P. et al. // 2-nd Int. Conf. “Cur-

rent Problems in Nucl. Phys. and At. Energy” (Kyiv, June 09 - 15, 2008): Book 
of Abstracts. - P. 179. 

3. Pavlenko Yu.N., Terenetsky K.O., Verbitsky V.P. et al. // Nucl. Phys. At. Ener-
gy. - 2010. - Vol. 11, No. 4. - P. 400.  
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ВИМІРЮВАННЯ  ЕНЕРГЕТИЧНИХ  ТА  КУТОВИХ  КОРЕЛЯЦІЙ 
У  ТРИЧАСТИНКОВИХ  КАНАЛАХ  РЕАКЦІЇ  d + 7Li  

 
Ю. М. Павленко,  В. В. Осташко,  А. П. Войтер,  О. К. Горпинич, 

А. В. Степанюк,  Ю. Я. Карлишев,  Т. О. Корзина,  І. П. Дряпаченко, 
Е. М. Можжухін,  А. Ф. Шаров,  В. Г. Савчук,  Л. Л. Дулгер,  

Д. В. Касперович  
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ  
 
Кінематично повні експерименти дають змогу однозначно ідентифікувати 

вихідний канал тричастинкової реакції. Але аналіз даних, отриманих в таких 
експериментах, може бути ускладненим внаслідок спостереження сумарного 
внеску амплітуд T12, T13 та T23, що визначають переріз реакції 
p + T → 1 + 2 + 3. Для визначення внеску кожної з вказаних амплітуд необ-
хідні вимірювання кореляцій кінцевих продуктів реакції в широкому діапазо-
ні кутів. Ефективним інструментом для таких вимірювань є позиційно-
чутливі детектори (ПЧД).  

 

 
а - двовимірний спектр збігів продуктів реакції d + 7LiF, що вимірювався за 
допомогою Si-детектора (θ1 = 45°) та ПЧД (θ2 = 100° - 120°). Локалізація по-
дій, що відповідають внеску реакції d + 7Li → α1 + α2 + n3 та резонансу 8Ве*, 
показана стрілками. б - двовимірний розподіл подій в площині Е - Е · x, що 
відповідають реєстрації ПЧД-м α-частинок в збігах з α-частинками, які реєст-
рувалися іншим детектором під кутом θ1 = 45°. x - координата реєстрації α-
частинки вздовж детектора (L = 40 мм). Для калібрування по координаті x 
(куту θ2) перед ПЧД встановлювалась пластина з діафрагмами (10 шт.) розмі-
ром 2,5 × 6 мм2. 

 
У даній роботі з використанням ПЧД вимірювалися енергетичні та кутові 

кореляції продуктів взаємодії d + 7Li (Еd = 6,0 МеВ, ЕГП-10К ІЯД НАН Укра-
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їни). Отримані дані використані для аналізу процесів збудження і розпаду 
резонансів 5He і 8Be в реакції 7Li(d, αα)n. Домінуючий внесок у кореляційні 
спектри зумовлено резонансами 8Ве*(16,6; 16,9 МеВ), 5Не (о.с.) та першим 
збудженим станом 5Не (рисунок). На рис. а показано спектр збігів, що вимі-
рювався за допомогою Si-детектора з малим тілесним кутом Ω1 = 3,6 · 10-4 ср 
(θ1 = 45°, φ1 = 0°) та ПЧД, центр якого відповідав куту θ2 = 110°, φ2 = 180°. 
Апертура ПЧД (40 Ч 6 мм2) охоплювала діапазон кутів Δθ2 = 20°, Δφ2 = 3,4° і 
забезпечувала великий тілесний кут реєстрації Ω2 = 2,4 · 10-2 ср. Роздільна 
здатність вимірювань енергій відносного руху Е1-2, Е3-1 значно поліпшується 
при розділенні сумарного спектра збігів на кілька спектрів, кожний з яких 
відповідає реєстрації другої α-частинки в межах малого тілесного кута Ω2 
(див. рис. б).  

ПЧД планується також застосувати в дослідженнях розподілу гілок роз-
паду біляпорогових резонансів легких ядер в тричастинкових реакціях, зо-
крема “термоядерного” резонансу 5He*(16,75 МеВ) в реакціях 7Li(d, αα)n та 
7Li(d, αd)t, 7Li(d, αt)d.  

 
РОЗПАД  ПЕРШОГО  ЗБУДЖЕНОГО  СТАНУ  ЯДРА  8Ве  

В  РЕАКЦІЇ  11B(р, αα)α  ПРИ  Ер = 3,75 МеВ 
 

Ю. М. Павленко1,  В. М. Пугач1,  В. Л. Шаблов2,  О. К. Горпинич1, 
А. В. Степанюк1,  Т. О. Корзина1,  Ю. Я. Карлишев1,  В. П. Вербицький1, 
О. В. Бабак1,  В. В. Осташко1,  І. П. Дряпаченко1,  Е. М. Можжухін1, 

В. О. Кива1,  Д. В. Касперович1,  Л. Л. Дулгер1  
 

1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
2 Обнінський інститут атомної енергетики, Обнінськ, Росія  

 

У кінематично повних та неповних експериментах на тандем-генераторі 
ЕГП-10К ІЯД НАН України при енергії протонів Ер = 3,75 МеВ досліджено 
тричастинкову реакцію 11В(р, αα)α. Вказана енергія відповідає утворенню 
резонансу складеного ядра 12С*(19,39 МеВ). Кореляційні вимірювання із за-
стосуванням позиційно-чутливого детектора виконані за кінематичних умов, 
що відповідають резонансній взаємодії двох пар α-частинок в області першо-
го збудженого стану ядра 8Ве в близьких ділянках фазового простору.  

На відміну від результатів попередніх вимірювань, виконаних при енергії 
Ер = 2,65 МеВ [1], що відповідає утворенню резонансу складеного ядра 
12С*(18,39 МеВ), чіткого прояву деструктивної інтерференції не виявлено 
(Рис. 1). В той же час спостерігалося  суттєве звуження резонансних кривих 
(Г ~ 1 МеВ) порівняно з даними для бінарного процесу αα-розсіяння 
(Г = 1,5 МеВ [2]). Наведений на рисунку розрахунок очікуваного внеску ре-
зонансу 8Ве виконано з урахуванням реальних умов експерименту за методом 
Монте-Карло, а також з урахуванням проникливості кулонівського та відцен-
трового бар’єра в наближенні незалежності ширини резонансу від енергії 
відносного руху Еα-α (Г = const = 1,5 МеВ). 
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Відмінність результатів, отриманих при Ер = 2,65 і 3,75 МеВ, може бути 

зумовлена різним співвідношенням механізмів формування резонансу 8Ве* 
при вказаних енергіях протонів. Оцінено також вплив кулонівського поля 
супутньої α-частинки на розпад цього резонансу з врахуванням його незнач-
ної віддаленості від порогу розпаду. 

 
1. Павленко Ю.М. та ін. // XХ Щоріч. наук. конф. Ін-ту ядерних досл. НАН 

України (Київ, 28 січня - 01 лютого 2013 р.): Тез. доп. - К., 2013. - С. 54.  
2. Tilley D.R. et al. // Nucl. Phys. А. - 2004. - Vol. 745, No. 3-4. - P. 155.  

 
РЕЗОНАНСНОЕ  РАССЕЯНИЕ  ЭЛЕКТРОНОВ 

В  ПОЛЕ  ДВУХ  ИМПУЛЬСНЫХ  ЛАЗЕРНЫХ  ВОЛН 
 

Е. А. Падусенко,  А. А. Лебедь,  С. П. Рощупкин  
 

Институт прикладной физики НАН Украины, Сумы 
 

Теоретически исследован процесс рассеяния электрона на электроне в по-
ле двух однонаправленных импульсных лазерных волн. Процесс рассматри-
вается в случае циркулярной поляризации волн и в условиях резонанса, когда 
промежуточная частица во внешнем поле выходит на массовую оболочку. 
Внимание уделено интерференционной кинематической области, когда им-
пульсы электронов лежат в одной плоскости с волновым вектором. При этом 
наблюдается коррелированное излучение и поглощение электронами фото-
нов внешнего двухмодового поля лазера. Определены условия возникнове-
ния резонанса в интерференционной области. Внешнее поле моделируется 
суперпозицией двух плоских однонаправленных квазимонохроматических 
волн. Теоретическое изучение процессов рассеяния лептонов в импульсных 
лазерных полях вызывает интерес в связи с предстоящей реализацией меж-
дународных проектов по исследованию взаимодействия лазерного излучения 
с веществом (FAIR, ELI). 

В первом порядке теории возмущений по внешнему лазерному полю по-

5 6 7 8 9
0

100

200

300
11B(p, αα)α
Ep=3,75 МеВ

θ
α1

=40o, θ
α2

=122o

d3 σ
/s
Ω

1dΩ
2dE

1, в
.о

.

E
α1, МеВ

Проекція на вісь енергії Еα1 спек-
тра αα-збігів в області внесків 
резонансу 8Ве*(3,03 МеВ) в парах 
частинок (2-3) та (3-1) у вихідно-
му каналі реакції 11В(р, α1α2)α3. 
Гістограма - розрахунок внеску 
резонансу в парі частинок (2-3) за 
методом Монте-Карло. 
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лучены аналитические выражения 
для амплитуды и дифферен-
циального сечения процесса рас-
сеяния электрона на электроне в 
поле двух импульсных волн. Осо-
бое внимание уделено случаю 
ультрарелятивистских энергий 
электронов, поскольку резонанс-
ная и интерференционная кине-
матика отвечают рассеянию на 
малые углы в системе центра. 
Сечение рассеяния содержит ре-
зонансный пик, высота и ширина 
которого определяются парамет-
рами внешних волн (рисунок). 
Установлено, что характер про-
цессов вынужденного излучения 
и поглощения фотонов внешнего 
поля существенно зависит от по-
ляризации лазерных волн. Пока-
зано, что резонансное сечение 

рассеяния электрона на электроне в импульсном двухмодовом умеренно 
сильном поле в интерференционной кинематике может на порядок по вели-
чине превышать соответствующее сечение без внешнего поля. 

 
ВНЕСОК  ПРОДУКТІВ  СУПУТНІХ  РЕАКЦІЙ  (γ, n),  (n, γ)  та  (n, f) 
У  КУМУЛЯТИВНІ  ВИХОДИ  УЛАМКІВ  ФОТОПОДІЛУ  241Am 
ГАЛЬМІВНИМ  ВИПРОМІНЮВАННЯМ  ЕЛЕКТРОННОГО 

ПРИСКОРЮВАЧА  МІКРОТРОНА  М-30 
 

О. О. Парлаг1,  І. В. Пилипчинец1,  В. А. Пилипченко2, 
О. І. Лендел1,  В. Т. Маслюк1 

 
1 Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

2 Ужгородський національний університет, Ужгород  
 

Для вивчення характеристик продуктів фотоподілу актінідних ядер широ-
ко використовується гальмівне випромінювання електронних прискорювачів. 
Взаємодіючи з досліджуваними ядрами, воно, окрім реакції (γ, f), додатково 
ініціює ряд інших фотоядерних реакцій, наприклад (γ, n), продукти яких мо-
жуть впливати на остаточний результат [1, 2]. Фотонейтрони, що присутні в 
гальмівному випромінюванні, також ініціюють додаткові канали реакцій, 
наприклад (n, γ), (n, f) та ін.  

Проведено розрахунки внеску продуктів реакцій, утворених за каналами 

Зависимость функции resf , определяю-
щей характерный профиль резонансно-
го рассеяния электрона на электроне в 
интерференционной области, от угла 
рассеяния электронов в системе центра 
инерции θ . 
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241Am(γ, n)240Am → 240Am(γ, f) у кумулятивні виходи уламків фотоподілу 
241Am для часів активації від 0,5 до 6 год. Додатково виконано аналіз виходу 
фотонейтронів (теплові, резонансні та швидкі) з гальмівної мішені (танталова 
пластинка товщиною 1 мм) для області енергій від 12 до 18 МеВ, а також 
внеску супутнього ділення фотонейтронами за каналами реакцій: 240Am(n, f) 
та 241Am(n,γ )242,242mAm → 242,242mAm(n, f) [3] у фотоподіл ядра 241Am.  

 
1. Paschoa A.S. Comparison between neutron-induced and photon-induced fission 

for measuring actinides // J. Radioanalytical Nuclear Chemistry. - 1994. - 
Vol. 182, Issue 1. - P. 149 - 155. 

2. Mukhopadhyay T., Basu D.N. Photonuclear reactions of actinides in the giant 
dipole resonance region // European Physical J. A. - 2010. - Vol. 45, No. 1. - 
P. 121 - 124. 

3. Shinohara N., Hatsukava Y., Hata K., Kohno N. Measurement of fission pro-
duct yields from neutron-induced fission of Americium-241 // J. Nuclear 
Science Technology. - 1999. - Vol. 36, No. 3. - P. 232 - 241.  

 
ОПИС  ПАРНИХ  КОРЕЛЯЦІЙ  ТОТОЖНИХ  НУКЛОНІВ 

В  АДІАБАТИЧНІЙ  ТРИЧАСТИНКОВІЙ  МОДЕЛІ 
 

Р. М. Плекан,  В. Ю. Пойда,  І. В. Хіміч 

 
Ужгородський національний університет, Ужгород 

 
З метою виходу за рамки однонуклонного наближення типу Хартрі - Фока 

[1] і врахування ефектів спарювання нуклонів одного сорту і, відповідно, їх-
ніх кутових і радіальних кореляцій у потенціальному підході було розвинуто 
адіабатичну тричастинкову модель ядра [2]. У запропонованій моделі парно-
парне сферичне (деформоване) ядро XA

Z  розглядається як система, що скла-
дається із відповідного остова і двох валентних нуклонів, які рухаються в 
його статичному полі. Ефективне середнє поле остова моделюється потенціа-
лом Вудса - Саксона з одночастинковою спін-орбітальною взаємодією. Коре-
ляції між валентними нуклонами враховуються, відповідно, введенням між 
ними залишкової взаємодії, яка моделюється потенціалом з нульовим радіу-
сом дії із врахуванням відштовхування нуклонів на малих відстанях. В основі 
моделі лежить також припущення про розділення руху валентних нуклонів у 
просторі 6R  на швидкий рух по кутових змінних на гіперсфері 5( )S Ω  і адіа-
батичний (повільний) вздовж гіперрадіусу R  та введення зручного для опису 
поняття потенціального терму нуклонів ядра ( )U Rμ . 

Зауважимо, що дослідні дані про нульові спіни парно-парних ядер в осно-
вних станах вказують на те, що сильна кореляція між двома нуклонами одно-
го сорту можлива тільки тоді, коли вони перебувають у станах з однаковою 
енергією та однаковими квантовими числами, які необхідні для повного опи-
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су станів нуклонів, за винятком протилежних по знаку проекцій їхніх повних 
моментів. 

Відомо, що парні кореляції тотожних нуклонів призводять до існування 
надплинних ядерних станів. Першим на можливість надплинності ядерної 
матерії вказав Боголюбов [3]. Найбільш послідовно і коректно парні кореля-
ції нуклонів одного сорту враховуються в надплинній моделі ядра [4, 5] на 
основі формалізму вторинного квантування. 

У потенціальному підході у рамках адіабатичної тричастинкової моделі 
проведені чисельні розрахунки енергетичних спектрів та енергій спарювання 
нуклонів цілого ряду парно-парних ядер, в яких у відповідних зовнішніх обо-
лонках містяться два валентні нуклони, або в яких до заповнення зовнішніх 
оболонок не вистачає двох нуклонів. Досліджено внески у спектри відповід-
них ядер енергій спарювання, обумовлених впливом парних кореляцій нук-
лонів за рахунок залишкової взаємодії. З’ясовано, що за рахунок залишкової 
взаємодії має місце тонка структура енергетичного спектра по сумарному 
кутовому моменту ядра. 
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Середні ймовірності гамма-випромінювання та фотопоглинання можуть 

бути описані за допомогою радіаційних силових функцій (РСФ) [1]. Дані  
функції використовуються як при розрахунках спостережних характеристик 
ядерних реакцій та їхніх механізмів перебігу, так і при дослідженні структури 
ядер (ядерних деформацій, енергій та ширин гігантського дипольного резо-
нансу, внеску сил залежних від швидкостей нуклонів, фазових переходів  
форми ядра та інше).  
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У роботі досліджується усереднений опис електричних дипольних гамма-
переходів, що домінують між станами в області високих енергій збудження. 
Проаналізовано використання нового виразу (MLO4) для опису радіаційних 
силових функцій методом модифікованого Лоренціану [1 - 3]. Підхід базу-
ється на функції відгуку ядра з шириною розпаду, що залежить як від енергії 
гамма-випромінювання так і від енергії першого колективного квадрупольно-
го стану. Проведено розрахунки за різними моделями РСФ [3], і результати 
порівняні з експериментальними даними [4 - 9]. Показано що нова версія 
MLO моделі призводить до кращого опису експериментальних даних РСФ з 
гамма-розпаду та фотопоглинання аніж попередні моделі. 

Використовуючи код EMPIRE 3.1 [10], розраховані спектри гамма-
випромінювання та функції збудження ядер середньої та важкої ваги в ядер-
них реакцій, обумовлених нейтронами. В цілому, теоретичні розрахунки з 
РСФ в моделях з шириною розпаду залежною від енергії краще узгоджують-
ся з експериментальними даними ніж без врахування такої залежності. 

 

1. Plujko V.A. et al. // Int. Nucl. Data Conf. Science and Techn. ND2013 (USA, 
NY, 03 - 08 March 2012): Book of Abstracts. - P. 217. 

2. Plujko V.A. et al. // Nucl. Phys. At. Energy. - 2012. - Vol. 13. - Р. 335. 
3. Capote R. et al. // Nucl. Data Sheets. - 2009. - Vol. 110. - P. 3107.;  

http://www-nds.iaea.org/RIPL-3/ 
4. Sukhovoj A.M. et al. // Proc. of the XV Int. Sem. on Interaction of Neutrons 

with Nuclei (Dubna, May 2007). - 2008. - Р. 92.  
5. Sukhovoj A.M. et al. // Izvestiya RAN. Seriya Fiz. - 2005. - Vol. 69. - P. 641. 
6. Melby E. et al. // Phys. Rev.C. - 2001. - Vol. 63. - P. 044309. 
7. Agvaanluvsan U. et al. // Phys. Rev. C. - 2004. - Vol. 70. - P. 054611; 

http://ocl.uio.no/compilation/. 
8. Schwengner R. et al. // Phys. Rev. C. - 2010. - Vol. 81. - P. 034319. 
9. Schwengner R. et al. // Phys. Rev. C. - 2008. - Vol. 78. - P. 064314. 

10. Herman M. et al. // Nucl.Data Sheets. - 2007. - Vol. 108. - P. 2655.; 
http://www.nndc.bnl.gov/empire/ 

 
ПРО  ПЕРШИЙ  ЗБУДЖЕНИЙ  СТАН  5Не 

 
О. М. Поворозник,  О. А. Понкратенко  

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Результати численних теоретичних і експериментальних досліджень спек-

тра збудження ядра 5Не неоднозначні і достатньо суперечливі. Особливу ува-
гу слід приділити дослідженню першого збудженого рівня тому, що діапазон 
отриманих експериментальних значень Е* для 5Не*(1/2-) лежить у межах від 
∼ 2 до 5 МеВ, а значення енергетичної ширини Г  від ∼ 1,45 до  
5,6 МеВ. 
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Такий значний розкид може бути наслідком експериментальних трудно-
щів (систематичні похибки різних експериментальних методик), неадекват-
них методами аналізу, а також різних визначень, які використовуються для 
енергій і ширин незв’язаних станів. Із проведених нами раніше вимірювань 
та аналізу інклюзивних та збігових спектрів з 3Н(α, d)αn, 2Н(α, рα)n, 
3H(α, dα)n [1] реакцій встановлено, що величини енергії збудження першого 
рівня 5Не лежать в діапазоні енергій 1.1 - 2.5 МеВ, а енергетична ширина рів-
ня не перевищує 2.5 МеВ.  

Аналіз dα-збігових спектрів із 3H + α взаємодії при Еα = 27.2МеВ, за до-
помогою використання методу Монте - Карло моделювання і є першим ета-
пом повторного аналізу всіх експериментальних даних з дослідження спектра 
збудження ядра 5Не. Відомо, що метод Монте - Карло дає змогу розробити 
процедури обробки даних з коректним врахуванням експериментальних умов 
дослідження [2]. У результаті аналізу було встановлено, що величина спін-
орбітального розщеплення основного та першого збудженого 2р рівнів ядра 
5Не рівна 1.2(0.3) МеВ, і є близькою до значення, приведеного в останній 
компіляйній роботі [3].  
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ЗАЛЕЖНІСТЬ  ПОТЕНЦІАЛУ  ВЗАЄМОДІЇ  16O + 12C  
ВІД  ЕНЕРГІЇ  ТА  ПЕРЕДАНОГО  ІМПУЛЬСУ 

 

О. А. Понкратенко,  Ю. М. Степаненко,  В. В. Улещенко,  Ю. О. Ширма 

 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Використовуючи великий масив відомих з літератури даних пружного ро-
зсіяння ядер 16O + 12C в енергетичному діапазоні від 1 до 100 МеВ/нуклон 
(78 експериментальних кутових розподілів) досліджено особливості взаємодії 
системи 16O + 12C в різних кінематичних діапазонах. Виявлено плавну енерге-
тичну залежність диференціальних перерізів пружного 16O + 12C розсіяння в 
інтервалі значень переданого імпульсу q = 2k sin(θ/2) від 0 до 3 fm-1. Експе-
риментальні перерізи в цьому інтервалі q мають дифракційний характер. По-
ложення мінімумів та максимумів перерізів залежно від q практично не зале-
жать від енергії для E > 3 МеВ/нуклон і визначаються поверхневою 
(R > 7 fm) частиною оптичного потенціалу, параметри (глибини та форми) 
якого плавно залежать від енергії. При більших значеннях переданого імпу-
льсу q > 3 fm-1 перерізи починають швидко змінюватись з енергією. В цьому 
діапазоні q суттєвим є вплив значень потенціалу взаємодії на менших відста-
нях між ядрами (R < 7 fm), що зумовлює для E > 7 МеВ/нуклон появу райду- 
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жного розсіяння. Для E < 8 МеВ/нуклон і q > 3 fm-1 різко змінюються з енер-
гією положення мінімальних та максимальних значень перерізів - це область 
так званих квазімолекулярних резонансів, такі різкі зміни перерізів можна 
описати включенням до потенціалу L-залежної компоненти. Для 
E < 12 МеВ/нуклон в області середніх та задніх кутів qback < 4 fm-1 (qback = 
= 2k cos(θ/2)) значний вклад в переріз пружного розсіяння дає процес переда-
чі α-частинки. В рамках оптичної моделі знайдено потенціал взаємодії ядер 
16O + 12C, параметри якого мають плавну залежність від енергії [1]. Отрима-
ний потенціал забезпечує задовільний опис експериментальних даних пруж-
ного розсіяння у системі 16O + 12C у вказаному діапазоні переданих імпульсів 
q < 3 fm-1 для всіх значень енергії налітаючого іона від 1 до 100 МеВ/нуклон. 

 
1. Понкратенко О.А., Улещенко В.В., Ширма Ю.О. Енергетична залежність 

потенціалу взаємодії ядер 16O + 12C // Ядерна фізика та енергетика. - 2013. 
- Т. 14, № 3. - С. 239 - 246. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ  АНОМАЛІЇ  В  ЗАЛЕЖНОСТІ  НЕЙТРОННОЇ 

СИЛОВОЇ  ФУНКЦІЇ  S0  ВІД  МАСОВОГО  ЧИСЛА 
В  ОБЛАСТІ  100 < А < 140 

 
М. М. Правдивий,  І. О. Корж 

 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ  
 

В долідженій області масових чисел нами визначено повні набори серед-
ніх резонансних параметрів S0, S1, '

0R , '
1R , S1,1/2, S1,3/2 ядер 101,1Ru, 106,4Pd, 106Cd, 

108Cd, 110Cd, 112Cd, 116Cd, 116Sn, 118Sn, 120Sn, 122Sn, 124Sn, 127,6Te, 144,2Nd [1]. На 
рисунку наведено залежність силової функції S0 ядер від масового числа А: 
рекомендовані величини [1] - світлі кружочки, отримані нами - чорні трикут-
ники. Кривими наведено розрахунки за оптичною моделлю з єдиним набором 
параметрів оптичного потенціалу. 

 

S0 · 104 

 
А 

Залежність силових функцій S0 
ядер від масового числа А. Значки: 
○ - величини рекомендованих па-
раметрів [2]; ▲ - параметри, 
отримані нами за весь цикл прове-
дених досліджень [1]. Криві - роз-
рахунки в рамках сферичної опти-
чної моделі та моделі зв’язаних 
каналів [2]. 

 
Як видно з рисунку, в області 100 < А < 140 спостерігається значний роз-

кид величин параметру S0 у сусідніх ядер. У першу чергу він обумовлений 
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тим, що в ланцюжків ізотопів кадмію, олова і телуру величина S0 різко змен-
шується з ростом А. Наприклад, у кадмію вони змінюються від S0 = 1,20 у 
106Cd до S0 = 0,18 у116Cd; у телуру від S0 = 1,22 у 122Te до S0 = 0,16 у 130Te. Такі 
зміни параметру встановлені вже давно і до цього часу не знаходять експе-
риментального підтвердження чи якогось теоретичного обґрунтування. Від-
сутність усталених величин цього параметру в даній області А стримує вдос-
коналення розрахунків за оптичною моделлю.  

За допомогою розробленого нами методу повні набори середніх резонан-
сних параметрів визначались шляхом їхньої підгонки до середніх експериме-
нтальних диференціальних перерізів пружного розсіяння нейтронів. Якщо в 
програмі підгонки зафіксувати наявні рекомендовані параметри, то можна 
визначити решту параметрів із повного набору і за величиною χ2 оцінити 
якість опису експериментальних перерізів. Таким способом було встановле-
но, що отримані для ізотопів кадмію 106Cd і телуру 122Te набори параметрів не 
відповідають експериментальним перерізам. Основною причиною цього є 
аномально великі величини параметру S0.  

Отримані нами дані загалом плавно залежать від масового числа (див. ри-
сунок) і можуть бути використані для вдосконалення розрахунків за оптич-
ною моделлю.  
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ПРОГРАМНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДЛЯ  ОБРОБКИ  ДАНИХ 

В  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ  МЕТОДИЦІ  
ДОСЛІДЖЕННЯ  ТРИЧАСТИНКОВОЇ  РЕАКЦІЇ  11B(р, 3α) 

 
М. В. Пугач1,2,  К. Граніа3,  М. Кемпбел4,  В. О. Кива1,  О. С. Ковальчук1, 

К. Ллопарт4,  В. М. Міліція1,  О. Ю. Охріменко1,  Ю. М. Павленко1,  
С. Поспішіл3,  В. М. Пугач1,  Д. І. Сторожик1,  В. М. Яковенко1  

 
1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
3 Інститут експериментальної та прикладної фізики, Прага, Чехія 

4 ЦЕРН, Женева, Швейцарія 
 

Представлено результати тестування нової експериментальної методики 
для кореляційних досліджень багаточастинкових ядерних реакцій на основі 
матричних мікропіксельних детекторів.  В експерименті, виконаному на Тан-
дем-генераторі ІЯД НАН України, використовували гібридний детектор, в 
якому матриця (256 × 256) кремнієвих сенсорів площею (55 × 55) мкм2 та 
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товщиною 300 мкм сполучена за спеціальною технологією із геометрично 
такою ж матрицею зчитувальної електроніки на основі мікрочіпа TimePix [1].  

Наводяться попередні результати кінематично повного дослідження реак-
ції 11B(р, 3α) в області фазового простору з інтерференцією амплітуд першого 
та другого етапів тричастинкової реакції із збудженням ядра 8Ве*(2.9 МеВ). 
Значний тілесний кут мікропіксельного детектора дає змогу досліджувати 
явище інтерференції в широкій області полярних (θ) та азимутальних (ϕ) 
кутів в одній експозиції, мінімізуючи різноманітні систематичні похибки ек-
сперименту. Крім того, детектор TimePix забезпечує вимірювання енергії з 
роздільною здатністю біля 50 кеВ, ідентифікацію типу частинки  
(р, α) та фіксацію часу (25 нс) попадання частинки в детектор.  

Вимірювання кутових та енергетичних кореляцій детекторами TimePix 
дає змогу здійснити 7-вимірне дослідження диференційних перерізів багато-
частинкових ядерних реакцій, продукти яких поглинаються в товщі детекто-
ра. Програмне забезпечення дає змогу здійснити пошук умов експерименту 
для спостереження інтерференції різних короткоживучих станів ядер та ви-
конати аналіз енергетичних спектрів кінцевих продуктів із врахуванням 
конструктивної чи деструктивної інтерференції. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ  ФОТОНАРОДЖЕННЯ  МЕЗОНІВ 

У  РАМКАХ  ЕКСПЕРИМЕНТУ  MAMBO 
 

М. В. Романюк 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

В рамках проекту MAMBO, що об’єднує експерименти A2 (прискорювач 
MAMI, Mainz) та BGO-OD (прискорювач ELSA, Bonn), проводилося вивчен-
ня фотонародження мезонів на протонах та нейтронах з поляризованим 
та/або фокусованим фотонним пучком при енергіях 0.3 - 3.0 ГеВ. 

Перші виміри повного перерізу фотореакції на ³He були виконані в Майн-
ці на прискорювачі MAMI в межах енергії фотонів 150 - 500 МеВ. В експе-
рименті використовувалися Crystall Ball спектрометр, доповнений детекто-
рам для визначення треків заряджених частинок та детектором для визначен-
ня типів частинок (зарядженні/ нейтральні), циклічно поляризований пучок 
фотонів та повздовжньо поляризована ³He мішень під високим тиском.  

Залежність від спіральності диференційного перерізу 3He X±γ → π  була 
вперше виміряна в області (1232)Δ резонансу. Краще теоретичне описання 
даних отримано для випадку залежності від спіральності, де ядерні ефекти 
суттєво зменшені, ніж у неполяризованому випадку (рисунок). Поляризована 
³He мішень може провадити цінну інформацію для відповідних реакцій на 
поляризованих квазі-вільних нейтронах. 
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Поляризований диференційний 
переріз реакції 3He X±γ → π  для 
енергій фотонів від 381 до 
451 МеВ (чорні кола), порівняно 
з FA моделлю (суцільна чорна 
лінія), PWIA model (червона 
лінія). 

 
РОЗСІЯННЯ  ІОНІВ  15N  ЯДРАМИ  6Li,  11B  ТА  13С 
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С. Б. Сакута4,  Р. Сюдак2,  І. Строєк4,  А. Столяж 3,  А. О. Барабаш1, 
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6 Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків 
 

Поміряно кутові розподіли реакцій 6Li(15N, Х), 11B(15N, Х) та 13С(15N, Х) 
при енергії Елаб.(15N) = 84 МеВ на Варшавському циклотроні U-200P, вико-
ристовуючи експериментальну установку ICARE. В експерименті застосову-
валась ΔЕ-Е-методика з кремнієвими детекторами, яка забезпечувала реєст-
рацію стабільних та нестабільних продуктів реакцій із Z = 3 - 8 у вигляді дво-
вимірних ΔЕ(Е)-спектрів. Типовий зразок такого спектра для продуктів реак-
цій 11B(15N, Х) показано на рис. 1. У даному огляді представлено результати 
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дослідженя пружного й непружного розсіяння ядер 6Li + 15N, 11B + 15N та 
13С + 15N як початкового етапу вивчення інших ядерних процесів.  

Отримано нові експериментальні дані диференціальних перерізів та ре-
зультати їхнього аналізу за методом зв′язаних каналів реакцій (МЗКР). У 
схеми зв’язків каналів включались пружне та непружне розсіяння, процеси 
реорієнтації спінів ядер 6Li і 11В, а також найважливіші реакції одно- та дво-
ступінчастих передач.  

Визначено параметри потенціалів взаємодії ядер в основних і збуджених 
станах, а також параметри деформації їх. Оцінено внески реакцій одно- та 
двоступінчастих передач у диференціальні перерізи пружного й непружного 
розсіяння ядер. Зразок такого дослідження пружного розсіяння ядер 11В + 15N 
показано на рис. 2. Виявлено й досліджено ізотопічні відмінності в розсіянні 
ядер та в потенціалах їхньої взаємодії. 

 

Рис. 1. Типовий ΔЕ(Е)-спектр про-
дуктів реакцій 11В(15N, Х) при 
енергії Елаб.(15N) = 84 МеВ.  

Рис. 2. Диференціальні перерізи пру-
жного розсіяння іонів 15N ядрами 11В 
при енергії Елаб.(15N) = 84 МеВ. Криві - 
МЗКР-розрахунки для різних процесів 
(криві <xy> - двоступінчасті реакції). 
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ПРУЖНЕ  ТА  НЕПРУЖНЕ  РОЗСІЯННЯ  ІОНІВ  15N 
ЯДРАМИ  10B  ПРИ  ЕНЕРГІЇ  84 МеВ 
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Отримано нові експериментальні дані диференціальних перерізів пружно-
го та непружного розсіяння ядер 10B + 15N при енергії Елаб.(15N) = 84 МеВ, 
використовуючи пучок іонів 15N Варшавського циклотрону U-200P. В експе-
рименті використано ΔЕ-Е-методику з кремнієвими детекторами ICARE, яка 
забеспечувала отримання двовимірних ΔЕ(Е)-спектрів з хорошою роздільною 
здатністю за зарядами Z = 3 - 8, як видно на рисунку. 

 
Експериментальні дані проаналізо-
вано за оптичною моделлю та ме-
тодом зв′язаних каналів реакцій 
(МЗКР). У МЗКР-розрахунках у 
схему зв′язку каналів включались 
пружне та непружне розсіяння іонів 
15N ядрами 10B, процес реорієнтації 
спіна 10B, а також найбільш важли-
ві реакції передач. Визначено па-
раметри оптичного потенціалу 
взаємодії ядер 10B + 15N в основних 
та збуджених станах, а також пара-
метри деформації цих ядер. Оціне-
но внески реакцій одно- та двосту-
пінчастих передач у диференціаль-
ні перерізи пружного й непружного 
розсіяння ядер 10B + 15N. 

Типовий ΔЕ(Е)-спектр продуктів 
реакцій 10В(15N, Х) при енергії 
Елаб.(15N) = 84 МеВ. 
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ПРУЖНЕ  ТА  НЕПРУЖНЕ  РОЗСІЯННЯ  ІОНІВ  14N 
ЯДРАМИ  11B  ПРИ  ЕНЕРГІЇ  88 МеВ 

 
А. Т. Рудчик1,  C. О. Оджиковський2,  О. В. Геращенко1,  К. А. Черкас1, 
А. А. Рудчик1,  С. Клічевскі3,  Вал. М. Пірнак1,  Е. П’ясецкі4,  К. Русек4, 

А. Трщіньска4,  С. Б. Сакута5,  Р. Сюдак3,  І. Строєк6,  А. Столяж4, 
Є. І. Кощий7,  О. А. Понкратенко1,  Я. Хоіньскі4,  А. Щурек3 

 
1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

2 Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Київ  
3 Інститут ядерної фізики ім. Г. Нєводнічаньского, Краків, Польща 

4 Лабораторія важких іонів Варшавського університету, Варшава, Польща 
5 Національний дослідницький центр «Курчатовський інститут», 

Москва, Росія 
6.Національний інститут ядерних досліджень, Варшава, Польща 

7 Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків 
 

Отримано нові експериментальні дані диференціальних перерізів пружно-
го та непружного розсіяння ядер 11B + 14N при енергії Елаб.(14N) = 88 МеВ. 
Вимірювання проведено на Варшавському циклотроні U-200P на експериме-
нтальній установці ICARE із застосуванням ΔЕ-Е-методики з кремнієвими 
детекторами. Типові двовимірний ΔЕ(Е)-спектр продуктів реакцій 11B(14N, Х) 
та одновимірний енергетичний спектр розсіяних іонів 14N показано на рисун-
ку. Видно, що методика забезпечувала добре розділення продуктів реакції за 
зарядами Z = 3 - 8.  

 

Експериментальні дані про-
аналізовано за оптичною модел-
лю та методом зв’язаних каналів 
реакцій (МЗКР). У МЗКР-роз-
рахунках у схему зв’язку каналів 
включались пружне та непружне 
розсіяння, процеси реорієнтації 
спіна ядра 11B та найбільш важ-
ливі реакції передач. Визначено 
параметри оптичного потенціа-
лу взаємодії ядер 11B + 14N в    
основних та збуджених станах, а 
також параметри деформації цих 
ядер та оцінено внески реакцій 
одно- та двоступінчастих передач 
у диференціальні перерізи пруж-
ного й непружного розсіяння 
ядер 11B + 14N.  

 

Типовий ΔЕ(Е)-спектр продуктів реак-
цій 11В(14N, Х) при енергії Елаб.(14N) = 
= 88 МеВ. 
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ПРУЖНЕ  ТА  НЕПРУЖНЕ  РОЗСІЯННЯ  ІОНІВ  18O  ЯДРАМИ  9Bе 
 

А. Т. Рудчик1,  Ю. М. Степаненко1,  Ю. О. Ширма1,  Є. І. Кощий2, 
С. Клічевські3,  К. Русек4,  Б. Г. Новацкий5,  О. А. Понкратенко1, 

Е. Пясецкі4,  Г. П. Романишина1,  С. Б. Сакута5,  І. Строєк6,  Р. Сюдак3, 
Я. Хоіньскі6,  А. Щурек3 

 
1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

2 Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків 
3 Інститут ядерної фізики ім. Г. Нєводнічаньского, Краків, Польща 

4 Лабораторія важких іонів Варшавського університету, Варшава, Польща 
5 Національний дослідницький центр «Курчатовський інститут», 

Москва, Росія 
6 Національний інститут ядерних досліджень, Варшава, Польща 

 
Отримано нові експериментальні дані диференціальних перерізів пружно-

го та непружного розсіяння іонів 18О ядрами 9Bе при енергії 
Елаб.(18О) = 105 МеВ, використовуючи пучок іонів 18О Варшавського циклот-
рону U-200P. В експерименті використано ΔЕ-Е-методику з кремнієвими де-
текторами, яка забеспечувала отримання двовимірних ΔЕ(Е)-спектрів з хо-
рошою роздільною здатністю за зарядами Z = 3 - 8, як видно на рисунку.  

 
Експериментальні дані проана-

лізовано за оптичною моделлю та 
методом зв’язаних каналів реакцій 
(МЗКР). У МЗКР-розрахунках у 
схему зв’язку каналів включались 
пружне та непружне розсіяння, 
процес реорієнтації спіна 9Bе, а 
також найбільш важливі реакції 
передач. Визначено параметри 
оптичного потенціалу взаємодії 
ядер 9Bе + 18О в основних та збу-
джених станах, а також параметри 
деформації 9Bе. Досліджено роль 
потенціального розсіяння, реорієн-
тації спіна 9Bе та реакцій передач у 
пружному й непружному розсіянні 
ядер 9Bе + 18О.  

 

Рис. 1. Типовий ΔЕ(Е)-спектр про-
дуктів реакцій 9Ве(18О, Х) при енергії 
Елаб.(18О)  = 105 МеВ.  
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ЯДЕРНІ  ПРОЦЕСИ  ПРИ  ВЗАЄМОДІЇ  ІОНІВ  14N  ТА  15N 
З  ЯДРАМИ  9Bе  ТА  13С 
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С. Б. Сакута4,  Р. Сюдак2,  І. Строєк5,  А. Столяж3,  Є. І. Кощий6, 
О. А. Понкратенко1,  Я. Хоіньскі3,  О. М. Шевченко1,  А. Щурек2 
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4 Національний дослідницький центр «Курчатовський інститут», 
Москва, Росія 

5.Національний інститут ядерних досліджень, Варшава, Польща 
6 Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків 

 
Проведено вимірювання кутових розподілів пружного й непружного роз-

сіяння іонів 14N і 15N ядрами 9Bе та 13С та реакцій передач 9Bе(14N, Х), 
9Bе(15N, Х) і 13С(14N, Х) при енергіях Елаб.(14N) = 88 МеВ і Елаб.(15N) = 84 МеВ 
на Варшавському циклотроні U-200P на експериментальній установці 
ICARE. Експериментальна ΔЕ-Е-методика з кремнієвими детекторами забес-
печувала реєстрацію стабільних та нестабільних продуктів реакцій із зарядо-
вими числами Z = 3 - 8 у вигляді двовимірних ΔЕ(Е)-спектрів з хорошою ро-
здільною здатністю. Типовий зразок такого спектра для продуктів реакцій 
9Bе(15N, Х) показано на рисунку. 

 
У даній доповіді представлено 

отримані нові експериментальні дані 
диференціальних перерізів пружно-
го та непружного розсіяння ядер 
9Bе + 14N 9Bе + 15N і 13С + 14N та ре-
зультати їхнього аналізу за методом 
зв’язаних каналів реакцій (МЗКР). У 
схеми зв′язків каналів включались 
пружне та непружне розсіяння, про-
цеси реорієнтації спінів ядер 9Bе і 
14N, а також найважливіші реакції 
передач.  

Визначено параметри потенціа-
лів взаємодії ядер в основних і збу-
джених станах та параметри їхньої 
деформації. Оцінено внески реакцій 
одно- та двоступінчастих передач у 

диференціальні перерізи пружного й непружного розсіяння ядер. Виявлено й 

Типовий ΔЕ(Е)-спектр продуктів 
реакцій 9Ве(15N, Х) при енергії 
Елаб.(15N) = 84 МеВ.  
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досліджено ізотопічні відмінності в розсіянні ядер та в потенціалах їхньої 
взаємодії. 

 
О  ВОЗМОЖНОСТИ  АНАЛИЗА  ГАММА-СПЕКТРОВ 

БЕЗ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОЦЕДУРЫ  КАЛИБРОВКИ  ПО  ЭНЕРГИИ 
 

А. М. Соколов 
 

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 
 
При обработке гамма-спектров с целью определение активности отдель-

ных радионуклидов, входящих в состав изучаемой пробы, возникает задача 
представления измеренного спектра в виде суммы спектров излучений ком-
понент пробы:  

( )

0

N
i

j i j
i

Sp c sp
=

= ⋅∑ .                                            (1) 

 

Здесь jSp  - спектр, заданный отсчетами в каналах спектрометра; ci - подле-

жащие определению коэффициенты; ( )i
jsp - отдельные компоненты (т.е. спек-

тры излучения эталонных источников из отдельных элементов); j - номер 
канала; i - номер компоненты.  

Если проводится измерение серии спектров, то условия этих измерений 
могут меняться, что отражается в изменении калибровки по энергии для ка-
налов спектрометра. При этом спектр сдвигается и растягивается или сжима-
ется по отношению к спектрам излучения компонент, измеренным при дру-
гой калибровке. Для сцинтилляционных детекторов такой эффект связан с 
зависимостью их характеристик от температуры.   

Для корректности уравнения (1) необходимо привести результаты изме-
рения спектра и отдельных компонент к одной системе каналов с одинаковой 
калибровкой по энергии. Для этого обычно выполняют калибровку по энер-
гии для спектра и для отдельных компонент. Процедура может требовать  
измерений с использованием калибровочных источников.  

Разработанные метод и программа не требуют знания калибровок по 
энергии, а только предполагают, что калибровки у компонент одинаковые, а 
калибровка у анализируемого экспериментального спектра может быть дру-
гой. Предполагается также, что калибровки по энергии для спектра и  
для компонент, имеющие вид E = Fs(k) и E = Fc(k), связаны соотношением: 
Fc(k) = Fs(a⋅k + b). Программа не использует явный вид функций Fs(k) и Fc(k) 
и сама находит коэффициенты a и b. Задача в форме (1) преобразуется в зада-
чу на минимум 
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2
( ) *

, 0

min(min )
i

N
i

i j a j ba b c i
c sp Sp ⋅ +

=

⋅ −∑ ,                              (2) 

 
которая решается в два этапа (линейный для ci и нелинейный для a и b). При 
этом спектр специальной процедурой «пересыпки» переводится на шкалу 
каналов для компонент.  

Погрешность метода трудно выразить аналитически. Поэтому предлагает-
ся дополнить оценку погрешности по правилу переноса ошибок процедурой 
оценки по методу статистического моделирования. На этом этапе для най-
денных значений коэффициентов ci многократно моделируется суммарный 
спектр, включающий в себя и компоненту статистического «шума», модели-
руется составляющая погрешности в эталонных спектрах, и погрешность в 
значениях активности эталонных источников. Оценка точности для коэффи-
циентов ci делается на основе разброса результатов моделирования. 

 
МЕТРОЛОГІЧНІ  ВИМІРЮВАННЯ 

НА  ТАНДЕМНОМУ  ПРИСКОРЮВАЧІ  ІЯД  НАН  УКРАЇНИ 
(ПАРАМЕТРИ  ПУЧКА  ТА  ПЕРЕЗАРЯДНОЇ  МІШЕНІ) 

 
В. І. Сорока,  В. А. Онищук,  Е. М. Можжухін,  
М. В. Арцимович,  І. В. Посмітюх,  А. Ф. Шаров 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Виконано метрологічні вимірювання на тандемному прискорювачі  

ЕПГ-10К Інституту ядерних досліджень НАН України (після модернізації 
прискорювача). З цією метою:  

1. Запропоновано видозмінений підхід щодо застосування резонансного 
розсіяння протонів на ядрах для перевірки енергетичних параметрів пучка 
електростатичного прискорювача. Він ґрунтується на використанні ефекту 
інтерференції складових пружного розсіяння: резонансного, потенціального і 
кулонівського. Тому форма резонансу залежить від кута розсіяння й повного 
кутового моменту відповідного рівня складеного ядра. Проте для розсіяння 
на ядрах зі спіном нуль фактично завжди можна підібрати резонанс з харак-
теристиками, які підходять для калібрувальних намірів. Значне збільшення 
перерізу розсіяння в області резонансу дає можливість зекономити час і 
спрощує процедуру технічного обслуговування експерименту. Доцільність 
такої роботи підтверджується в експерименті. Мішенями служили кремній та 
кисень. Мішені кремнію по товщині були двох типів: повного поглинання та 
з товщиною, яка за втратами енергії перевищувала ширину вибраного резо-
нансу. Використовувалося пружне та не пружне розсіяння на кремнії в межах 
резонансу при енергії протонів 3,100 МеВ. Мішень кисню, з окисного повер-
хневого шару на берилії, мала за втратами енергії товщину меншу ніж шири-
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на пружного, вузького резонансу при енергії протонів 3,470 МеВ. У резуль-
таті виконаних досліджень отримано поправки щодо енергетичної шкали й 
розкиду по енергії протонів у пучку прискорювача. Мішень кисню, з окисно-
го поверхневого шару на берилії, може бути рекомендована як еталонна для 
метрологічних вимірювань на електростатичних прискорювачах.  

2. Запропоновано модифікований ядерно-аналітичний спосіб вимірювання 
товщин самопідтримуючих плівок та поверхневих покрить нанометричного 
діапазону. Спосіб успішно випробувано для вимірювання товщини перезаря-
дної вуглецевої мішені для тандемного електростатичного прискорювача. 
Товщина досліджувалася як на ділянці мішені, яка була під пучком, так і не 
на опромінюваній ділянці. Зафіксовано значне додаткове осадження вуглецю 
в процесі опромінення. Це спонукає зробити висновок щодо необхідності 
покращення вакууму в робочій трубці прискорювача. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ОДНОИМЕННО  ЗАРЯЖЕННЫХ  ЧАСТИЦ 

В  ИМПУЛЬСНОМ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ  ПОЛЕ 
 

С. С. Стародуб,  С. П. Рощупкин 
 

Институт прикладной физики НАН Украины, Сумы 
 

Рассматривается взаимодействие двух классических нерелятивистских 
электронов, движущихся навстречу друг другу вдоль оси x  в присутствии 
внешнего поля. Поле состоит из двух встречных импульсных лазерных волн 
линейной поляризации распространяющихся вдоль оси z . 

 

Показано, что в сильном поле, 
когда скорость осцилляций много 
больше скорости относительного 
движения электронов, варьирова-
ние времен импульсов волн может 
приводить к удержанию электро-
нов на определённом среднем рас-
стоянии 0.2 0.4осцξ ≈ ÷  (в единицах 

1 = 0.1 мкм) достаточно долгое 
время 400τ ≈  ( 131.32 10 ct −≈ ⋅ ), 
что примерно на порядок величины 
больше, чем в случае без внешнего 
поля.  

На рис. 1 представлена зависи-
мость среднего относительного 

расстояния ξ  от времени τ  при одинаковых частотах и интенсивностях. 
Пунктирная линия описывает взаимодействие электронов без внешнего поля. 

 

Рис. 1. 
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Сплошные линии соответствует скоростям осцилляций η1 = η2 = 5⋅10-2 (ин-
тенсивности поля I1 = I2 = 2.12⋅1015 Вт/см2). Времена импульсов на кривой  
1 - 1 600τ = , 1 2/ 2τ τ = , на кривой 2 - 1 2/ 10τ τ = . 

Рассматривается взаимодействие двух классических нерелятивистских 
тяжелых ядер с зарядами 1q  и 2q  в кинематике предыдущей задачи (встреч-
ное движение перпендикулярно распространению двух волн). 

 

Обнаружен эффект сущест-
венной задержки разлета нереля-
тивистских ядер урана при усло-
вии, что начальная относительная 
скорость и скорости осцилляций 
ядер в первой и второй волнах 
одного порядка величины. При 
этом время задержки может на 
порядок величины превышать 
время разлета ядер без поля. 

На рис. 2 показана зависи-
мость среднего относительного 
расстояния ξ  от времени τ  для 

-3
1  = 10η  (интенсивность I1 = 

= 2.6⋅1019 Вт/см2) и различных 
значениях скорости осцилляций ядер во второй волне. Пунктирная линия 0 
описывает движение частиц без внешнего поля ( 1 0= 0η η = ). Пунктирная 

линия с точкой проведена при значении 4ξ =  и определяет точки пересече-
ния с кривыми 0 - 4. Сплошные линии 1, 2, 3, 4 соответствуют скоростям ос-
цилляций, соответственно -2

2 = 2.9 10η ⋅ , -2
2 = 2.2 10η ⋅ , -2

2 = 1.6 10η ⋅ , 
-3

2  = 2 10η ⋅ (интенсивности: I2 = 2.2⋅1022 Вт/см2, I2 = 1.2⋅1022 Вт/см2, I2 = 6.6 × 
× 1021 Вт/см2, I2 = 1.04⋅1020 Вт/см2). 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ  ДВУХНЕЙТРИННОГО  ДВОЙНОГО  К-ЗАХВАТА  

В  78Kr  И  ФОНОВЫХ  ПРОЦЕССОВ 
 

Н. В. Степанюк 
 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Харьков 
 

Положительные результаты по двойному β-распаду на сегодня получены 
для 12 изотопов. Но ни один тип двойного β+-распада еще не был зарегистри-
рован в прямом эксперименте. При этом процесс 2νECEC более вероятен, 
чем 2νβ+EC и 2νβ+β+ из-за большей энергии реакции. Например, для 78Kr: 

 
 

Рис. 2. 
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P(2νECEC) : P(2νβ+EC) : P(2νβ+β+) = 1900 : 580 : 1. Теоретические предсказа-
ния для полупериода 2νECEC порядка 1021 лет. 

Поиск 2ν2К-захвата в 78Kr был осуществлен в Баксанской Нейтринной 
Обсерватории ИЯИ РАН в 2005-2012 годах. Установка была расположена на 
глубине 4700 м.в.э., где поток мюонов снижен в ~107 раз до величины (3.03 ± 
± 0.10) · 10-9 см-2с-1. Эксперимент был выполнен в низкофоновых условиях с 
использованием большого медного пропорционального счетчика, наполнен-
ного криптоном (обогащение по 78Kr 99.81 % об.). Газ выступал в качестве 
источника излучения и рабочего газа детектора одновременно. Ключевыми 
факторами являлись радиоактивная чистота материалов установки и окру-
жающей среды, количество атомов исследуемого изотопа, время измерений, 
а также методика отбора полезных событий. При экспозиции 0.343 кг · г, по-
лученная интенсивность 2ν2К-событий составила 12.8 ± 5 г-1, а период полу-
распада – T1/2 = [9.2+5.5

-2.6 (стат.) ± 1.3 (сист.)] · 1021 лет [1], что согласуется с 
теоретическими предсказаниями. Поскольку статистическая значимость ре-
зультата невысока (2.5σ), он является лишь указанием на 2ν2К-захват в 78Kr. 

Для того чтобы сделать более весомые выводы, необходимо определить 
источники фона в накопленных спектрах. Были рассмотрены редкие процес-
сы, которые могли бы имитировать искомый распад. К таким процессам, на-
пример, относятся двойная фотоионизация внешним γ-квантом от естествен-
ных радиоактивных изотопов и образование двойной К-вакансии в результа-
те одиночного К-захвата в 81Kr с последующей встряской электронной обо-
лочки (shake-off процесс). 

 
1. Gavrilyuk Yu.M. et al. Indications of 2ν2K capture in 78Kr // Phys. Rev. C. - 

2013. - Vol. 87. - P. 035501. 
 

ВЛИЯНИЕ  КУЛОНОВСКОГО  ПОЛЯ  ЯДРА  НА  ИОНИЗАЦИЮ 
АТОМА  ПРИ  АННИГИЛЯЦИИ  ПОЗИТРОНОВ, 

ИСПУЩЕННЫХ  В  β+-РАСПАДЕ 
 

С. Н. Федоткин 

 
Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 

 
Рассмотрен процесс аннигиляции позитрона, испущенного при 

β+-распаде, с К-электроном дочернего атома, с передачей энергии второму 
К-электрону или электрону с орбитальным моментом равным нулю из верх-
них оболочек атома. Вылетевший из атома электрон описывается волновой 
функцией непрерывного спектра для электрона в кулоновском поле ядра. Для 
позитрона использована функция Грина в кулоновском поле. Водородопо-
добные волновые функции атомных электронов для достаточно удаленных 
оболочек корректировались путем учета межэлектронного взаимодействия 
посредством введения эффективных зарядов с помощью приближенного ме-
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тода Слетера. Получены формулы для вероятностей этих процессов, которые 
являются общими и могут быть применимы для любого атома. В случае 
β+-распада ядра 45

22Ti  оценки вероятности рассмотренных процессов показы-
вают, что использование фактора Зоммерфельда для корректировки борнов-
ского приближения для волновой функции улетающего электрона [1] дает 
для вероятности процесса величину, значительно превышающую получен-
ную с точными волновыми функциями.  

Вероятность рассмотренного процесса, рассчитанная с электронными 
волновыми функциями в кулоновском поле ядра, оказывается приблизитель-
но на порядок меньше величины, полученной с использованием приближе-
ния плоских волн. Отношение вероятности аннигиляции позитрона с 
К-электроном дочернего атома с последующим выбиванием другого 
К-электрона 

,1K
W +β

 к вероятности +β  - распада W +β
 приблизительно равно 

6
,1

/ 10
K

W W+ +
−

β β
≈ . Вместе с тем, отношения вероятностей процессов 

, ,1
/

K KnW W+ +β β
 с участием электронов из разных оболочек n незначительно 

меняются по сравнению с расчетами, в которых использовалось приближение 
плоских волн [2]. 

 
1. Федоткин С.Н. // Ядерна фізика та енергетика. - 2012. - Т. 13. - С. 223. 
2. Федоткин С.Н. // Ядерна фізика та енергетика. - 2011. - Т. 12. - С. 335. 

 
МОДЕЛЬНІ  РОЗРАХУНКИ  ДЛЯ  КОМПАКТНОЇ 

ЧАСОПРОЕКЦІЙНОЇ  КАМЕРИ  НА  БАЗІ  «INGRID»  ДЕТЕКТОРІВ 
 

А. Чаус1,4,  П. Кола1,  Д. Атті1,  М.Тітов1, 
С. Барсук2,  Л. Бурмістров2,  У. Монар2,  А. Варіола2,  

О. Безшийко3,  Л. Голінка-Безшийко3,  І. Каденко3,  О. Федорчук3 
 

2 CEA IRFU, Сакле, Франція 
1 Лабораторія Лінійного прискорювача (LAL), Орсе, Франція 

3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
4 DESY, Гамбург, Німеччина 

 
Створення детекторів з високою гранулярністю, з максимально можливи-

ми просторовою і часовою роздільною здатністю є нагальною необхідністю 
для сучасних проектів з фізики високих енергій (ФВЕ), таких, як оновлені 
експериментальні установки Великого Адронного Колайдера (LHC) чи Між-
народний Лінійний Колайдер (ILC).  

Micromegas технологія з використанням вбудованих високоінтегрованих 
електронних мікросхем серії TimePix для цифрового зчитування даних - одна 
із високообіцяючих технологій мікроструктурних газових детекторів з висо-
ким потенціалом розвитку для забезпечення необхідного сучасного оптима-
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льного співвідношення вартості та функціональних можливостей ФВЕ детек-
торів. На даному етапі оптимізація основних параметрів таких систем є акту-
альною і дуже важливою задачею їхнього успішного широкого впровадження 
для використання в експериментальних установках ядерної фізики і ФВЕ. 

В даній роботі проведено моделювання роботи компактної часопроекційої 
камери (micro-TPC) на базі Micromegas детекторів з використанням InGrid  
технології для визначення та оптимізації чутливої області детектора, прове-
дено порівняння з експериментальними даними. Модельні розрахунки для 
аналізу дрейфу електронів  проводилися з використанням спеціалізованого 
коду Garfield++, для ефективності розрахунків використовувалася обчислю-
вальна кластерна система  міжнародного ядерно-фізичного центру ЦЕРН. 

Результати моделювання дали змогу оптимізувати конструкцію micro-
TPC, експериментальні дані достатньо добре узгоджуються з розрахованими. 
Показано, що електричні характеристики навколишнього оточення біля InGr-
id чипа можуть суттєво впливати на зміну чутливої області детектору. 

 
Дослідження виконано за часткової фінансової підтримки Державного 

фонду фундаментальних досліджень України, проект № Ф58/04 (договір 
№ Ф58/380-2013) в рамках Проблемної ключової лабораторії з фізики висо-
ких енергій. 

 
РОЗПІЗНАВАННЯ  ВИПАДКОВИХ  ЗБІГІВ  ПОДІЙ 

ДВОНЕЙТРИННОГО  ПОДВІЙНОГО  БЕТА-РОЗПАДУ 
У  НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ  СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ  БОЛОМЕТРАХ 

З  КРИСТАЛАМИ  МОЛІБДАТУ  ЦИНКУ 
 

Д. М. Черняк1,2
,  Ф. А. Даневич1,  А. Джуліані2,  М. Манкузо2,3,  К. Нонес4, 
Е. Олів’єрі2,  М. Тенконі2,  В. I. Третяк1 

 
1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

2 Центр ядерної та масс-спектрометрії, Орсе, Франція 
3 Факультет високих технологій Університету Інсубрія, Комо, Італія 

4 Відділ фізики елементарних частинок Комісаріату ядерної енергетики, 
Сакле, Франція 

 
Низькотемпературні сцинтиляційні болометри з кристалами молібдату 

цинку (ZnMoO4) мають високі енергетичну роздільну здатність та ефектив-
ність реєстрації, низький фон (завдяки можливості розділення сигналів від 
альфа- та бета-частинок), що робить їх надзвичайно перспективними детек-
торами для пошуку безнейтринного подвійного бета-розпаду ядра 100Мо  
[1 - 5]. Однак, одним з недоліків даного типу детекторів є низька часова роз-
дільна здатність. Тому випадкові збіги подій двонейтринного подвійного бе-
та-розпаду можуть бути одним з основних джерел фону [6]. Для дослідження 
проблеми випадкових збігів було згенеровано по десять тисяч одиночних та 
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накладених подій двонейтринного подвійного бета-розпаду ядра 100Мо для 
теплового та світлового каналів кріогенних сцинтиляційних болометрів з 
кристалами ZnMoO4. Для розділення накладених подій було застосовано ме-
тоди аналізу часу зростання сигналу, середнього часу та критерій χ2. Для теп-
лових сигналів з часом зростання 14 мс та відношенням сигнал/шум 900 було 
досягнуто ефективність розділення на рівні 99% як за допомогою методу се-
реднього часу так і з використанням методу χ2. Аналіз світлових сигналів з 
часом зростання 3 мс і відношенням сигнал/шум 30 дав змогу відкинути 92 % 
подій випадкових збігів. Досліджено залежність ефективності розділення 
випадкових збігів від відношення сигнал/шум, показано важливість точного 
знаходження початку сигналу та вибору достатньої частоти дискретизації з 
якою записувалась форма сигналів [7]. 

 
1. Gironi L. et al. Performance of ZnMoO4 crystal as cryogenic scintillating bo-

lometer to search for double beta decay of molybdenum // JINST. - 2010. - Vol. 
5. - P. 11007. 

2. Beeman J.W. et al. A next-generation neutrinoless double beta decay experi-
ment based on ZnMoO4 scintillating bolometers // Phys. Lett. B. - 2012. - Vol. 
710. - P. 318. 

3. Beeman J.W. et al. ZnMoO4: A promising bolometer for neutrinoless double 
beta decay searches // Astropart. Phys. - 2012. - Vol. 35. - P. 813. 

4. Beeman J.W. et al. Performances of a large mass ZnMoO4 scintillating bolome-
ter for a next generation 0νDBD experiment // Eur. Phys. J. C. - 2012. - Vol. 
72. - P. 2142. 

5. Chernyak D.M. et al. Optical, luminescence and thermal properties of radiopure 
ZnMoO4 crystals used in scintillating bolometers for double beta decay search 
// Nucl. Instr. Meth. A. - 2013. - Vol. 729. - P. 856. 

6. Chernyak D.M. et al. Random coincidence of 2ν2β decay events as a back-
ground source in bolometric 0ν2β decay experiments // Eur. Phys. J. C. - 2012. 
- Vol. 72. - P. 1989. 

7. Chernyak D.M. et al. Rejection of randomly coinciding 2ν2β events in 
ZnMoO4 scintillating bolometers // arXiv:1312.0246 [physics.ins-det]. 

 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ  РОЗПАДУ  B+

c→J/ψK+K-π+ 

В  ЕКСПЕРИМЕНТІ  LHCb 
 

В. М. Яковенко,  О. Ю. Охріменко,  В. М. Пугач 

(від колаборації LHCb) 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 
B+

c-мезон представляє особливий інтерес, тому що це єдиний мезон, що 
складається з двох важких кварків різних ароматів. Це найважчий мезон, який 
розпадається через слабку взаємодію, коли розпадаються с або анти-b кварк, 
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або через їхню слабку анігіляцію [1]. Хоча B+
c мезон і був відкритий у 1998 р. 

колаборацією CDF [2], відносно невелике число каналів розпаду цього мезону 
спостерігалися до початку вимірювань в експерименті LHCb [3]. 

У наближенні факторизації, розпад B+
c→J/ψK+K-π+ характеризується 

форм-факторами переходу B+
c→J/ψW+ і спектральними функціями з наступ-

ною адронізацією віртуального W+ бозона у легкі адрони. Вимірювання ймо-
вірності розпадів ексклюзивних B+

c мезонів у кінцевий стан, який складаєть-
ся з чармонія та легких адронів, дає змогу перевірити достовірність теореми 
факторизации.  

В доповіді представлено спостережений вперше канал розпаду 
B+

c→J/ψK+K-π+ та виміряне відношення ймовірностей розпадів 
B(B+

c→J/ψK+K-π+)/B(B+
c→J/ψπ+). Аналіз проводився для  експериментальних 

даних, отриманих при протон-протонних зіткненнях в експерименті LHCb 
для інтегральної світимості 1 фб-1 при енергії 7 ТеВ в системі центру мас та 
2 фб-1 при енергії 8 ТеВ в системі центру мас. 

Розподіл інваріантної маси для каналу B+
c→J/ψK+K-π+  та для каналу 

B+
c→J/ψπ+ показані на Рис. 1 (а) та (b) відповідно. 
 

 
Розподіл інваріантної маси для відібраних кандидатів для каналів 
B+

c→J/ψK+K-π+ (а) та B+
c→J/ψπ+ (b). Результати апроксимації зображено 

суцільною лінією, фон - штрихована лінія. 
 
Значення відношення ймовірностей розпаду становить:  
 

, 

 
де перша похибка - статистична, а друга - систематична. 
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Теоретичні передбачення для відношення ймовірностей розпаду на рівні 
0.49 та 0.47 [4] добре узгоджуються з цим результатом вимірювання.  
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Тези  доповідей  з  атомної  енергетики 
 

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ  ЯДЕРНИЙ  РЕАКТОР  ВВР-М. 
СУЧАСНИЙ  СТАН  І  ПЕРСПЕКТИВИ 

 
І. М. Вишневський,  В. І. Слісенко 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Дослідницький ядерний реактор (ДЯР) ВВР-М ІЯД НАН України введено 

в експлуатацію 12.02.1960 р. Експлуатація ДЯР здійснюється відповідно до 
ліцензії ЕО № 000051 на право провадження діяльності «експлуатація ядер-
ної установки» зі строком дії «до завершення етапу життєвого циклу». Тер-
мін експлуатації ДЯР був обмежений 31.12.2013 р. і визначені умови його 
подальшої експлуатації після 2013 р. На виконання цих умов, а також з ме-
тою підвищення безпеки ДЯР в інституті було введено в експлуатацію новіт-
ню систему управління та захисту, новий басейн витримки для відпрацьова-
ного ядерного палива, здійснено вивіз відпрацьованого ядерного палива до 
РФ, придбано свіже ядерне паливо (427 збірок), здійснено конверсію дослід-
ницького ядерного реактора на низькозбагачене ядерне паливо, реконструйо-
вано систему електрозабезпечення (замінено станції управління обладнанням 
систем 1-го та 2-го контурів охолодження, системи спецвентиляції, аварійних 
генераторів, усіх силових та контрольних кабелів та електроарматури в сис-
темах, що є важливими для безпеки реактора ,дизель-електростанції), систе-
му 2-го контуру реактора (заміна насосів та засувок),систему спец вентиляції 
(заміна вентиляторів), введено в дію нову систему пожежної сигналізації, 
удосконалено систему радіаційного контролю реактора (встановлено автоно-
мна система радіаційного контролю викидів реактора в зовнішнє середовище, 
автоматизовано програму “Облік індивідуальних доз зовнішнього опромі-
нення персоналу реактора”), проведено реконструкцію установки контролю 
оболонки ТВЗ, створено додатковий імпульсний канал контролю нейтронно-
го потоку для підвищення безпеки при перевантаженні активної зони реакто-
ра, придбано шість комплектів блоків детектування нейтронного потоку 
(БДЛН-26С), створено спектрометричну систему безперервного автоматич-
ного контролю активності радіонуклідів у теплоносії 1-го контуру). Від Пе-
тербурзького інституту ядерної фізики отримано матеріали щодо проведення 
досліджень опромінених зразків із алюмінієвого сплаву САВ-1 до флюенса 
2,2 · 1026 н/м2. На базі цих даних проведено розрахунки міцності корпусу 
(бака) реактора ВВР-М та його складових частин. За результатами розрахун-
ків їх міцність достатня для безпечної експлуатації ДЯР до 31.12.2023р. за 
умови напрацювання загального числа циклів 1859, а флюенс швидких нейт-
ронів буде знаходитись у межах 2,4·1026 н/м2 для денець горизонтальних ка-
налів і 2,8·1025 н/м2 для опірної решітки. Враховуючи це, а також оцінки тех-
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нічного стану систем і елементів ДЯР та зважаючи на потребу розвитку нау-
кових досліджень, створення радіоактивних джерел для медицини та проми-
словості, а також потребу в науковому супроводі реакторів АЕС України ІЯД 
НАН України вважає за доцільне подовжити експлуатацію ДЯР до 2024 р. 

Однак не всі заплановані заходи вдалося вирішити вчасно. Роботи щодо 
усунення дефекту ділянки трубопроводу 1-го контуру, виявленого у 2012 р., 
до цього часу не завершені, що не дає змоги надати вичерпну додаткову ін-
формацію до регулюючого органу. ІЯД вживає всі можливі заходи щодо 
вирішення цього проблемного питання. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ  СТЕРЖНЕЙ  СУЗ  БЛОКА  2  ЧАЭС 

НА  НАЛИЧИЕ  СВОБОДНОЙ  ЖИДКОСТИ 
В  СКРЫТОЙ  ПОЛОСТИ  ЗВЕНА  ВЫТЕСНИТЕЛЯ 

 
В. Н. Глыгало1,  А. М. Максименко1,  Д. Н. Василевский1, 

В. Г. Песков2,  А. П. Цивун2 

 
1 ГНИУ «Чернобыльский центр по проблемам ядерной безопасности, 

радиоактивных отходов и радиоэкологии» 
Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, 

Славутич, Киевской обл. 
2 ГСП «Чернобыльская атомная электростанция» 

Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, 
Славутич, Киевской обл. 

 
В центральных залах (ЦЗ) блоков 1, 2, 3 ЧАЭС временно хранятся отрабо-

танные стержни СУЗ, отнесенные к длинномерным радиоактивным отходам. 
В соответствии с Интегрированной программой обращения с РАО (2ПР-С) 
предусмотрено удаление стержней СУЗ из ЦЗ  после их фрагментации и раз-
мещения в упаковки по принятой на ГСП ЧАЭС технологии. Необходимое 
условие приема упаковки с РАО на временное хранение в приповерхностное 
хранилище РАО - отсутствие свободной жидкости в упаковке. Согласно при-
нятой на ГСП ЧАЭС технологии обращения с длинномерами предусмотрена 
их принудительная сушка горячим воздухом перед фрагментацией. Однако 
эта процедура может оказаться недостаточно эффективной применительно к 
стержням СУЗ из-за особенностей конструкции звеньев их вытеснителя, ко-
торые имеют герметичные скрытые полости. Проблема состоит в том, что в 
случае разгерметизации скрытой полости внутрь звена может попасть значи-
тельное количество воды, которую эксплуатирующая организация (ЭО) 
должна гарантированно  выявлять и удалять.  

В данной работе предложены методы выявления негерметичных стержней 
СУЗ, включая диагностику наличия и оценку количества воды в скрытой 
полости, разработаны методы удаления воды из скрытой полости, и установ-
лена работоспособность предложенных методов путем необходимых лабора-
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торных и натурных исследований. По результатам проведенных исследова-
ний предложен основной критерий наличия воды в скрытой полости - со-
стояние целостности оболочки, и разработана  методика, основанная на ме-
тодах неразрушающего контроля, которая позволяет решать  поставленную 
проблему  в приемлемые  для ЭО сроки.  

 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ  АНАЛІЗ  МЕТОДІВ  ОЦІНКИ  ОКРИХЧУВАННЯ 

КОРПУСНИХ  МАТЕРІАЛІВ ВВЕР 
 

Л. І. Чирко,  М. Г. Голяк 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Одним з головних методів контролю стану корпусу реактора є програма 
по контролю властивостей металу корпусу реактора з використанням зразків-
свідків з матеріалу корпусу даного реактора. Ці методи зводяться до побудо-
ви залежності зсуву критичної температури крихкості ΔТF від набраного 
флюенса швидких (Е ≥ 0,5 МеВ) нейтронів та визначення коефіцієнту радіа-
ційного окрихчування АF. 

Метою роботи є порівняльний аналіз існуючих нормативних документів, 
які прийняті у різних країнах, щодо методів обробки та аналізу даних, отри-
маних за результатами випробувань зразків-свідків. 

У кожної країни є свій нормативних документ по регламенту випробувань 
зразків свідків. В Україні діє нормативний документ колишнього Радянсько-
го Союзу ПНАЕ Г-7-003-86, положення якого в деяких випадках застаріли 
або в ньому взагалі відсутні деякі сучасні вимоги. 

У даний час в рамках МАГАТЕ розробляється керівний документ “Unified 
Procedure for Lifetime Assessment of Components and Piping in NPPs with 
WWER type reactors” (VERLIFE-2003; 2008 і на розгляді нова версія 
VERLIFE-2011), який покликаний об’єднати найбільш розвинені методи 
обробки результатів і запропонувати найбільш сучасний підхід до оцінки 
залишкового ресурсу корпусу реактора АЕС.  

З порівняльного аналізу методів обробки результатів випробувань зразків-
свідків, застосованих в документах РФ і Чехії, на прикладах даних енерго-
блоків АЕС України можна зробити висновки, що при знаходженні критичної 
температури крихкості за результатами випробувань на ударний вигин доці-
льно користуватися методикою ПНАЕ (з урахуванням значень межі плиннос-
ті), оскільки вона приводить до меншого розкиду значень критичної темпера-
тури крихкості.  

Для побудови дозових залежностей зсувів критичної температури крихко-
сті при використанні моделей на основі степеневої функції, показник степеня 
доцільно вибирати постійним і рівним 1/3, який встановлений на основі ана-
лізу великої кількості даних по зміні критичної температури крихкості в умо-
вах одночасного опромінення і термічного старіння. 
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Порівняння залежностей ТК(F), отриманих за методиками VERLIFE-2008 
та ПНАЕ для металу зварного шва № 3 корпусу реактора блоку № 1 ЮУАЕС. 

 
Методику VERLIFE-2008 обчислення з довірчою вірогідністю 95 % межі 

АF(95 %) слід взяти до уваги, оскільки вона більш вірогідно враховує неод-
норідність матеріалу. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ  МЕХАНІЧНИХ  ВЛАСТИВОСТЕЙ 

РЕКОНСТРУЙОВАНИХ  ЗРАЗКІВ  ПРИ  ВИКОРИСТАННІ 
ХВОСТОВИКІВ  ІЗ  СТАЛІ  23Г1А 

 
Л. І. Чирко,  Ю. В. Чайковський 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
У зв’язку з тим, що для реконструкції ЗС хвостовики виготовлялися з ко-

рпусної сталі, яка досить дорога і труднодоступна, з’явилась необхідність 
заміни цієї сталі на більш дешеву і доступну без втрати міцностних властиво-
стей швів. Оскільки раніше були проведені дослідження стосовно викорис-
тання інших сталей і показана можливість виготовлення хвостовиків з мало 
вуглецевих сталей з межею плинності не менше 360 МПа. В роботі проведені 
дослідження механічних властивостей швів і реконструйованих зразків типу 
Шарпі з використанням хвостовиків із квадратного профілю 10 × 10 мм сталі 
23Г1А, яка за паспортом має межу міцності 740 МПа. 

Об’єм досліджень сталі 23Г1А включає: 
1. хімічний склад сталі; 
2. виготовлення зразків на розтяг; 
3. визначення механічних характеристик сталі, зокрема межі плинності; 
4. реконструкція зразків типу Шарпі без надрізу з вставкою з корпусної 
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сталі і хвостовиками з сталі 23Г1А; 
5. визначення стійкості швів шляхом випробування реконструйованих 

зразків без надрізу ударом молота копра (динамічні навантаження); 
6. визначення стійкості швів шляхом випробування реконструйованих 

зразків на трьох-точковий вигин (статичне навантаження); 
7. виготовлення надрізів в реконструйованих зразках типу Шарпі і виро-

щування втомних тріщин. 
Знайдено, що  
- хімічний склад сталі відповідає паспортному,  
- межа плинності становить 676 МПа, міцності 746 МПа;  
- стійкість швів задовільна (витримує без руйнування динамічні і ста-

тичні навантаження); 
- параметри вирощування втомних тріщин знаходяться в межах стан-

дарту. 
Таким чином, у результаті проведення досліджень показана задовільна 

зварюваність сталі 23Г1А з корпусною сталлю і доведена можливість її вико-
ристання в якості хвостовиків для реконструкції опромінених зразків-свідків. 
За результатами цих досліджень внесені зміни в технологію реконструкції 
зразків-свідків металу корпусів реакторів ВВЕР-1000. 

 
ЗАСТОСУВАННЯ  ЗАЛЕЖНОСТІ  ВИЗНАЧЕННЯ  КОНЦЕНТРАЦІЇ 

137Cs  ПРИ  ПРОВЕДЕННІ  ПОРІВНЯЛЬНОГО  АНАЛІЗУ 
РОЗРАХУНКОВИХ  ТА  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ  ДАНИХ 

ДЛЯ  ПАЛИВА  ВОДО-ВОДЯНИХ  РЕАКТОРІВ 
 

В. В. Гальченко 
 

Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут 
«Енергопроект», Київ 

 
При проведені різноманітних розрахунків, пов’язаних з дослідженням і 

прогнозуванням поведінки палива, важливу роль грають питання коректності 
визначення ізотопного складу палива, та його зміна в процесі вигоряння та 
витримки. Єдиною можливістю покращувати такі розрахункові методики є 
порівняння результатів розрахунків з наявними експериментальними даними. 

Наявність досить детальної інформації що до опромінення і витримки для 
експериментальних зразків палива PWR дало можливість провести деяку 
верифікацію розрахункової залежності що до визначення концентрації 137Cs, 
та протестувати можливості використання залежності для визначення деяких 
характеристик ВТВЗ, необхідних для подальших розрахунків ізотопного 
складу. 

В роботі наведено порівняльний аналіз розрахунків ізотопного складу для 
палива PWR з використанням модулів SAS2H, ORIGEN, STARBUCS програ-
много комплексу SCALE5. Зроблено деякі висновки що до можливостей 
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використання залежності визначення концентрації 137Cs, та процедури підго-
товки файлів вхідних даних і методики проведення розрахунків для визна-
чення ізотопного складу відпрацьованого ядерного палива. 

 
СТІЙКІСТЬ  ХВИЛІ  ПОДІЛІВ  СТАЛОЇ  ФОРМИ 

У  ЯДЕРНОМУ  СЕРЕДОВИЩІ 
 

В. М. Хотяїнцев1,  А. В. Аксьонов1,  О. М. Хотяїнцева2,  В. М. Павлович2 

 
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 

2 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Реактор на хвилі ядерних поділів (РХЯП) - це ядерний реактор на швид-
ких нейтронах, що працює за рахунок проходження ланцюгової реакції у 
вигляді автохвилі. Суттєвою перевагою цього типу реакторів є можливість 
використання збідненого урану в якості палива. В роботі досліджується стій-
кість розв’язків у вигляді хвилі стаціонарної форми відносно повільних змін 
концентрацій ядер за наявності зворотного зв’язку. Квазіодновимірна модель 
реактора циліндричної форми описує спільну кінетику ядерних концентрацій 
та густини потоку нейтронів і включає рівняння вигорання та рівняння дифу-
зії нейтронів в одногруповому наближенні з урахуванням зворотного зв’язку 
за температурою у найпростішій формі. Поглинання в охолоджувачі, конс-
трукційних матеріалах і враховувалась параметром ефективної концентрації 
поглинача p, який наближено враховує також втрати нейтронів за рахунок 
витоку нейтронів у радіальному напрямку. У наших попередніх роботах дос-
ліджувалась швидкісна характеристика РХЯП - залежність швидкості хвилі 
від цього параметра. Виявилось, що дана залежність є двозначною: для ядер-
ного середовища заданого складу існують стаціонарні розв’язки для двох 
різних швидкостей, що відповідають верхній і нижній гілкам швидкісної 
характеристики. Вигляд швидкісної характеристики залежить від величини 
зворотного зв’язку за температурою. 

Нестаціонарна задача з початковими станами для верхньої і нижньої гілок 
при різних значеннях коефіцієнта зворотного зв’язку розв’язувалась чисель-
но. В системі спостерігаються як повільні перехідні процеси, обумовлені 
зміною концентрацій ядер, з характерним часом порядку часу переміщення 
хвилі на свою ширину (1 - 10 років), так і швидкі нейтронно-ядерні коливан-
ня або затухаючі процеси, з характерними часами порядку кількох годин або 
днів. Останні не є предметом досліджень у даній роботі. Показано, що стаці-
онарні розв’язки для верхньої гілки швидкісної характеристики є стійкими 
відносно повільних процесів. Стаціонарні розв’язки для нижньої гілки відно-
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сно повільних є нестійкими незалежно від величини коефіцієнту зворот- 
ного зв’язку. У разі малої зміни ефективної концентрації поглинача p (в ме-
жах 10-5) хвиля або затухає (при збільшенні p), або відбувається вихід на 
стаціонарну хвилю, що відповідає верхній гілці швидкісної характеристики 
(при зменшенні p). Стійкість розв’язку у вигляді хвилі стаціонарної форми 
заданої швидкості залежить від його приналежності до верхньої або нижньої 
гілки, а від величини коефіцієнта зворотного зв’язку залежить, якій саме гілці 
відповідає дана швидкість хвилі. Таким чином показано, що у реакторі з ура-
новим циклом швидкість стаціонарної хвилі не може бути меншою деякого 
мінімального значення, яке залежить від величини зворотного зв’язку і від-
повідає значенню швидкості в точці перегину швидкісної характеристики. Це 
обмежує можливу густину енерговиділення в реакторі знизу та є важливим з 
точки зору його практичної реалізації. 

 
ВПЛИВ  СПЕКТРА  НЕЙТРОНІВ  НА  СТАЦІОНАРНУ  ХВИЛЮ 

ЯДЕРНИХ  ПОДІЛІВ 
 

О. М. Хотяїнцева1,  В. М. Хотяїнцев2,  В. М. Павлович1 

 
1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
 

Мета цієї роботи - з’ясувати, як впливає спектр нейтронів на властивості 
стаціонарної хвилі ядерних поділів (ХЯП). Рівняння вигоряння для концент-
рацій ядер розв’язуються спільно з рівнянням дифузії нейтронів в одношвид-
кісному наближенні. В рамках концепції поперечного баклінга задача про 
поздовжнє поширення хвилі в активній зоні реактора циліндричної форми 
наближено зводиться до ефективної одновимірної моделі, що враховує витік 
нейтронів у радіальному напрямку. Досліджується можливість існування 
ХЯП у реакторах на швидких нейтронах, на проміжних, а також у теплових 
реакторах як для уранового, так і для торієвого циклу. Враховується можли-
вість збагачення та використання поглиначів з різними властивостями. Роз-
винута у попередніх роботах аналітична теорія стаціонарної ХЯП в одногру-
повому наближенні на основі двох умов рівноваги поширюється на нові сис-
теми і використовується для якісного аналізу властивостей ХЯП у різних 
ядерних середовищах. Наближені аналітичні розрахунки підтверджені точ-
ними чисельними розв’язками рівнянь. Показано, що у випадку утворення 
стаціонарної ХЯП в реакторі на теплових нейтронах кінцевий флюенс і раді-
аційне навантаження на елементи реактора можуть бути суттєво знижені. 
Застосування вигоряючого поглинача з великим перерізом поглинання дає 
змогу розширити область параметрів, в яких хвиля може існувати. 
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МЕТОДИ  ДОСЛІДЖЕННЯ 
І  КВАЛІФІКАЦІЇ  ЦЕМЕНТНИХ ВИРОБІВ 

ДЛЯ  ПЕРЕРОБКИ  ТА  ЗБЕРІГАННЯ  РАДІОАКТИВНИХ  ВІДХОДІВ 
 

Т. В. Ковалінська1,  І. М. Вишневський1,  І. А. Остапенко1, 
В. І. Сахно1,  А. М. Файнлейб2 

 
1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

2 Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України. Київ 
 

Підвищення ефективності досліджень і випробувань різних виробів з бе-
тону, призначених для тривалого зберігання радіоактивних відходів, є актуа-
льною сучасною проблемою і відповідає нагальним завданням підвищення 
безпеки ядерної енергетики. Можна успішно вирішувати такі завдання, якщо 
використовувати підходи, рекомендовані останніми нормативними докумен-
тами МАГАТЕ про кваліфікації обладнання АЕС на предмет придатності та 
залишкового ресурсу роботи в умовах дії радіації і всіх інших експлуатацій-
них факторів, властивих цим ядерним об’єктам.  

Для реалізації зазначених рекомендацій в секторі радіаційних технологій 
ІЯД НАНУ розроблено новий, нетрадиційний комплексний метод кваліфіка-
ційних випробувань, що дає змогу швидко визначити не тільки залишковий 
ресурс устаткування, але і динаміку зміни властивостей виробу в процесі 
зношування (старіння). А це дасть змогу прогнозувати поведінку різних ви-
робів і конструкційних матеріалів на найближчі і віддалені періоди їх екс-
плуатації. Для таких досліджень і випробувань вже створена інструментальна 
база, заснована на електрофізичній радіаційній техніці. 

Відображаються шляхи адаптації даної техніки до нових завдань і резуль-
тати випробувань бетонних виробів, що використовують нові радіаційно-
модифіковані органо-мінеральні композитні цементуючі системи. Було вияв-
лено, що нові радіаційно-модифіковані види бетону відрізняються від зви-
чайного бетону високою корозійною стійкістю, практично повною відсутніс-
тю вологопоглинання, істотно більш високою водо- і  морозостійкістю, в 
кілька разів міцніше. Однак, технологія випробування і досліджень цих мате-
ріалів має ряд особливостей, які в даний час можна вирішувати тільки на 
експериментальній радіаційній установці. 

Суть методики таких випробувань полягає в одночасному впливі всіх  
експлуатаційних факторів, включаючи радіацію на матеріал чи конструкцію 
в цілому. Умови досліджень і випробувань цим методом максимально на-
ближені до передбачуваних експлуатаційних і дає змогу детально дослідити 
всі зміни властивостей бетонних виробів і матеріалів на всіх режимах роботи 
ядерних об’єктів і етапах їх експлуатації. Такий підхід різко скорочує термі-
ни випробувань і дає значно більше інформації про динаміку властивостей 
виробів і їх структури. 

Були проведені великі випробування різних показників виробів з радіа-
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ційно-модифікованого полімер бетону (РМПБ), виконані за міжнародними 
стандартами, прийнятими для виробів з цементу. Ці результати свідчать, що 
запропонована методика прискорених комплексних випробувань є перспек-
тивною і дає змогу істотно скоротити час розробки нових цементуючих сис-
тем і більш надійних цементних виробів нового покоління. Наведені мікро-
фотографії динаміки структури полімербетону в процесі його формування, 
наслідки ефектів радіаційної полімеризації. Отримані таблиці даних про вла-
стивості бетону, підтверджують, що запропоновані мінерало-органічні цеме-
нтуючі композиції є перспективним напрямком виробництва радіаційно-
стійких виробів для роботи з радіоактивними відходами, конструкційних 
елементів для АЕС та інших відповідальних об’єктів зі складними умовами 
експлуатації. 

 
МЕТОДЫ  СБОРА  ИНФОРМАЦИИ  ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАДЕЖНОСТИ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  ОБОРУДОВАНИЯ  АЭС 
 

А. Н. Харабет,  В. О. Зотеев,  О. Е. Зотеев,  О. А. Чулкин 
 

НИИ АЭС, Одесский национальный политехнический университет, Одесса 
 

Рассмотрены пути развития методов современной теории возможностей 
(экспертных систем, нечетких алгоритмов и нечеткой кластеризации) в каче-
стве простого и надежного инструмента для получения информации о теку-
щем уровне надежности энергетического оборудования АЭС. 

Широко известны базисные для энергетической отрасли Украины вероят-
ностные методы оценки надежности. Они обеспечивают эксплуатационный 
персонал вероятностными моделями деградации основного оборудования. 
Модели поставляются либо изготовителями оборудования, либо теми орга-
низациями, которые специально ориентированы на  получение таких моделей 
экспериментальным путем. Доброкачественная стохастическая модель по-
зволяет прогнозировать статистически допустимые отказы оборудования 
в межремонтный период эксплуатации, но не дает информации о возможных 
форс-мажорных (т.е. якобы непредсказуемых) аварийных событиях. 

При рассмотрении этого предположения можно проследить различие ме-
жду методами теории вероятностей - следствием множественного экспе-
римента, и теорией возможностей - следствием представления опытного 
субъекта (эксперта) о том, что может произойти с оборудованием на данном 
ременном интервале. Из стохастической модели в итоге полностью исключа-
ется влияние экспериментатора. Модель становится строго формальной. Дей-
ствует только вычислительная процедура, на основании которой принимает-
ся  ответственное решение. Теория возможностей предполагает постоянное 
активное присутствие эксперта (групп экспертов) при принятии ответствен-
ных решений, что на порядок снижает возможность ошибок. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РАДИОИЗОТОПНОГО  СОСТАВА  АКТИВНОСТИ 
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2 ГСП «Чернобыльская атомная электростанция» 
Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, 

Славутич, Киевской обл. 
 

Хранящиеся в центральных залах (ЦЗ) ЧАЭС специзделия (СИ) несут в 
себе не только потенциальную угрозу как источники РАО, но и представляют 
собой немалую ценность как дорогостоящие сплавы. СИ блоков №1, 2, 3 
представляют собой обоймы технологического канала, подвески ТВС, стерж-
ни поглотители, нейтронные пробки, временные подвески, штатные пеналы, 
пеналы для хранения отработанных тепловыделяющих сборок на ХОЯТ-1, 
технологические каналы, каналы системы управления и защиты, удлинитель-
ные стержни тепловыделяющей сборки. Целью работы было исследование 
радиационных характеристик СИ, обусловленных нейтронной активацией, 
разработка методики определения границы раздела активированной и неак-
тивированной частей СИ, обоснование вариантов обращения с СИ.  

Результаты проведенных исследований СИ с помощью радио-спектро-
метрических и радиохимических методов позволил установить корреляцион-
ные соотношения между трудно измеримыми радиоизотопами 55Fe, 59Ni, 63Ni, 
легкоизмеримыми 137Cs и 60Co, а также мощностью экспозиционной дозы 
(МЭД). Было также показано, что предусмотренные для узла сканирования 
линии измельчения длинномеров (ЛИД) ЧАЭС широкодиапазонные блоки 
детектирования (БД) STTC производства фирмы CANBERRA по предвари-
тельным оценкам позволят выполнять измерения удельной активности клю-
чевого радионуклида в диапазоне от 300 до 9·109 Бк/г, что позволит прово-
дить предварительную сортировку ТРО  по трем категориям. Для уточнения 
диапазона измерений, необходимо после введения в эксплуатацию узла ска-
нирования ЛИД провести калибровку БД STTC с применением охарактери-
зованных по удельной активности 60Со фрагментов удлиняющего стержня А 
№1.18.2172.77  

Вышесказанное позволило обосновать и установить числовое значение 
критерия наличия/отсутствия наведенной активности в материале СИ; разра-
ботать “Методику выполнения измерений удельной активности радионукли-
дов активационной природы в конструкционном материалах СИ. Определе-
ние границ наведенной активности”; определить способы дезактивации с 
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целью освобождения СИ от регулирующего контроля или перевода этих СИ 
в другую категорию. 

 
ВПЛИВ  ЗОВНІШНІХ  ПОДІЙ  НА  БЕЗПЕЧНУ  ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

ДОСЛІДНИЦЬКОГО  ЯДЕРНОГО  РЕАКТОРА  ВВР-М 
 

В. І. Слісенко,  Н. І. Мазіна,  В. М. Макаровський 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

За результатами обстеження і оцінки технічного стану будівельні конс-
трукції [1], будівлі і споруди ДЯР ВВР-М відповідають вимогам загальнобу-
дівельних нормативних документах, а також нормативним документам з 
ядерної радіаційної безпеки щодо забезпечення міцності несучої спроможно-
сті та працездатності будівельних конструкцій і можуть експлуатуватися без 
обмежень. Згідно з дослідженнями геолого-тектонічних умов і сейсмічної 
безпеки, проведених Інститутом геофізики НАН України [2], територія май-
данчика реактора відноситься до територій із сейсмічністю на 1 бал вище 
фонової, тобто граничний землетрус до 5 балів, максимально розрахунковий - 
6 балів. 

Згідно з даними метеорологічних служб у м. Києві найтеплішим місяцем є 
липень, середня температура в інтервалі від +19,8 0С до +39 0С, а найхолод-
нішим - січень, середня температура від 5,9 0С до 310С. Робоча температура 
елементів системи автономного електроживлення реактора знаходиться у 
діапазоні від 40 0С до +600С. 

Майданчик реактора знаходиться за зоною катастрофічного затоплення 
(наприклад, при прориві греблі Київської ГЕС), бо абсолютна відмітка май-
данчика реактора 167 м, в той час як абсолютна відмітка нормального рівня 
води в р. Дніпро біля м. Києва - 83 м. 

Смерчі та сильні вітри не вплинуть на елементи системи автономного 
аварійного електроживлення через те, що вони знаходяться у приміщеннях 
головного корпусу, який захищає їх від дії смерчів та сильних вітрів. Згідно з 
довідкою [3], характер циркуляційних процесів і фізико-географічних особ-
ливостей України зумовлюють утворення смерчів у будь-якому регіоні з 
65 % ймовірністю. Для Київської області ймовірність виникнення смерчу 
дорівнює 10 % (1 раз за 10 років). Таким чином, такі зовнішні події, як смер-
чі, пісчані бурі, урагани, що можуть виникнути на майданчику розташування 
ДЯР не приведуть до аварійної ситуації будівельних конструкцій. 

Майданчик ВВР-М ІЯД НАН України розташовано на відстані ~ 6 км від 
аеропорту "Київ". Найближча відстань до глісади аеропорту «Київ» ~ 3 км. 
Розглядається запроектна аварія (ймовірність такої аварії 10-9 год-1) [4], 
пов’язана з аварією літака середнього класу, рейси яких виконуються аеро-
портом "Київ". Навіть за консервативної оцінки, що не враховує втрати енер-
гії налітаючого предмету (двигуна літака) на руйнування зовнішніх стін буді-
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влі реактора, руйнування захисної стінки і проникнення стороннього предме-
ту крізь бетонний корпус реактора у активну зону не відбудеться. 

Таким чином, будь-які конструкції та споруди дослідницького ядерного 
реактора стійкі до прояву зовнішніх екстремальних природних явищ і техно-
генних факторів. 

 
1. ИЯР ВВР-М отчет о выполнении работ по обследованию и оценке  
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При проведені мало групових розрахунків різних станів реакторної уста-
новки важливу роль відіграють питання підготовки мало групових нейтроно-
фізичні характеристик. Від того, як це було зроблено залежить якість і точ-
ність подальших розрахунків кампанії реактора, коефіцієнтів і ефектів реак-
тивності тощо. Тому тут важливими є питання валідації бібліотек ядерних 
даних, які використовуються кодом, для коректного визначення мало групо-
вих макроскопічних характеристик. 

В роботі проведено аналіз впливу різних бібліотек нейтроно-фізичних 
констант для комп’ютерного коду WIMSD5B на результати розрахунків па-
раметрів кінетики. Використано бібліотеки, які створені на базі файлів оціне-
них ядерних даних ENDF/B, JEF, JEFF і JENDL в 69-ти груповому енергети-
чному наближені. Бібліотеки відповідно мають наступні назви: ENDFB6, 
ENDFB7, IAEA, JEF22, JEFF31, JENDL3. 

Для тестових порівняльних розрахунків використовувався модуль KENO-
VI програмного комплексу SCALE-5 і програмний продукт MCNP4b, які 
використовують метод Монте-Карло і розрахункові схеми в тривимірній 
геометрії. Розрахунки проведено як для елементарної паливної чарунки 
ВВЕР так і для тепловиділяючої збірки. 

Проведений аналіз не показав явної переваги жодної з бібліотек ядерних 
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даних, але кращий збіг з програмами, які використовують метод Монте-
Карло було продемонстровано в розрахунках з використанням бібліотеки 
ENDFB6. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИЙ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  ОБРАЗЦА 

УСТАНОВКИ  КОНТРОЛЯ  ГЛУБИНЫ  ВЫГОРАНИЯ  
ОТРАБОТАВШИХ  ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ  СБОРОК 

РБМК-1000  НА  ЧАЭС 
 

А. А. Кучмагра,  О. С.  Молчанов,  Г. И. Одинокин  
 

Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, Киев 
 

Приведены основные результаты и выводы по НИР «Разработка и испы-
тания прототипа установки для контроля глубины выгорания отработавших 
тепловыделяющих сборок (ОТВС) РБМК-1000 в ХОЯТ-1» проведенной ИПБ 
АЭС НАН Украины на ЧАЭС. 

Показана актуальность и необходимость данной работы. Учет глубины 
выгорания при анализе ядерной безопасности позволяет значительно снизить 
степень консерватизма при оценке критичности хранилищ ОЯТ. Но норма-
тивные документы разрешают использовать глубину выгорания в качестве 
параметра ядерной безопасности только при инструментальном контроле ее 
величины специальными установками контроля глубины выгорания. В на-
стоящее время таких установок в промышленной эксплуатации на АЭС  
Украины нет. Поэтому разработка технических средств и методического 
обеспечения для контроля глубины выгорания является актуальной задачей, 
решение которой необходимо для обеспечения ядерной безопасности хране-
ния ОЯТ. 

Приведены и обоснованы структура и состав экспериментального образца 
установки контроля глубины выгорания ОЯТ, основанной на методе ней-
тронной радиометрии. Описана программа и методика проведения натурных 
испытаний в условиях ХОЯТ-1 на ЧАЭС. Проведено измерение партии 
ОТВС (110 шт.) с различными характеристиками (глубина выгорания, время 
выдержки, начальное обогащение).  

На основе анализа исходных и полученных экспериментальных данных 
разработана расчетно-экспериментальная методика контроля глубины выго-
рания, позволяющая получать оценку глубины выгорания ОТВС.  Проанали-
зирован вклад нейтронно-излучающих нуклидов в суммарный выход нейтро-
нов из ОТВС в широком диапазоне значений глубины выгорания и времен 
выдержки. Предложен минимальный набор нуклидов, которые необходимо и 
достаточно учитывать в методике контроля глубины выгорания ОЯТ. 

Используя разработанную методику проведена расчетно-эксперимен-
тальная оценка глубины выгорания 85-ти ОТВС. Сравнение полученных 
оценок с соответствующими паспортными значениями глубины выгорания 
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показывает их хорошее совпадение: для подавляющего числа ОТВС (88 %) 
относительные отклонения расчетно-экспериментальных значений от пас-
портных не превышает 10 %. Это подтверждает корректность предложенной 
методики, свидетельствуют о работоспособности разработанной установки, 
достоверности ее показаний и позволяет сделать вывод о целесообразности 
дальнейшего проектирования и изготовления опытно-промышленного образ-
ца установки для контроля глубины выгорания ОЯТ. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ  ПАРАМЕТРІВ  ПОЛЯ  РАДІАЦІЙНОЇ  УСТАНОВКИ 

ІЯД  НАН  УКРАЇНИ  З  МЕТОЮ  ПРОВЕДЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЙНИХ  ВИПРОБУВАНЬ  ОБЛАДНАННЯ  АЕС 

 
І. А. Остапенко,  І. М. Вишневський,  Т. В. Ковалінська,  В. І. Сахно 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Однією з необхідних вимог для продовження експлуатації енергоблоку є 

кваліфікація обладнання. Основним завданням її є визначення кваліфікацій-
ного терміну експлуатації обладнання, тобто визначення точного часу виходу 
обладнання з ладу. 

Оптимальним методом оцінки стану обладнання є функціональні випро-
бування. На даному етапі такі випробування здійснюються за надзвичайно 
спрощеною схемою. При кваліфікаційних випробуваннях обладнання підда-
ється послідовному впливу експлуатаційних чинників. В такому режимі екс-
плуатаційники моделюють прискорене старіння обладнання. Далі на основі 
отриманих результатів робляться висновки про рівень деградації обладнання 
за попередній час експлуатації з урахуванням впливу значимих експлуата-
ційних чинників. В результаті цього експлуатаційний персонал робить ви-
сновки про стан обладнання. У такому підході залишається відкритим питан-
ня відповідності методу моделювання старіння реальним експлуатаційним 
умовам деградації обладнання на енергоблоці.  

В [1] запропоновано використовувати радіаційну установку ІЯД НАН  
Украйни з лінійним прискорювачем електронів «Електроніка У-005» для 
проведення кваліфікаційних випробувань обладнання. Було розроблено спе-
ціалізований стенд для проведення таких випробувань кабельних виробів [2] 
та запропоновано методи радіаційних випробувань [3]. 

Актуальним є питання визначення характеристик поля радіаційної уста-
новки і підтвердження можливості її використання для кваліфікаційних ви-
пробувань елементів енергоблоку (наприклад, електроприводів із засувками).  

Запропоновано розробку програми робіт щодо встановлення реальних ха-
рактеристик режимів опромінювання на установці ІЯД. Розглядається мож-
ливість формувати та контролювати змішані поля максимально наближені до 
умов експлуатації обладнання. 

Програма робіт включає три основні етапи: 
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1. Визначення вкладу в потужність поля випромінювання прискорених 
електронів, що падають по нормалі до зразку, який опромінюється.  

2. Визначення потужності дози за рахунок вкладу електронів, що руха-
ються під кутами від 0 до 120°. Для таких вимірювань розроблено циліндр 
Фарадея з апертурою 10 см2. 

3. Останній етап - формування змішаних β-, γ-полів за допомогою вольф-
рамової сітки. 
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Доповідь присвячена придатності коду Serpent для задач моделювання 
хвильових реакторів. Хвильові реактори мають радикально відмінний прин-
цип роботи в порівнянні з традиційними ядерними реакторами. Такий реак-
тор працює за рахунок хвилі поділів, що рухається в активній зоні реактора. 
У зв’язку з цим постає питання у коректності використання нейтронно-
фізичних кодів для розрахунків хвильових реакторів. Такі коди використо-
вуються, як правило, у квазістаціонарному наближенні, тобто для заданого 
нуклідного складу реактора із заданою геометрією розраховується розподіл 
нейтронів, далі цей розподіл нормується на задану потужність реактора і 
отриманий потік нейтронів використовується як стала величина для розраху-
нку зміни нуклідного складу реактора за визначений проміжок часу - крок 
вигорання. Новий нуклід ний склад використовується для наступного розра-
хунку розподілу нейтронів і т.д. Для дослідження хвильових процесів почат-
ковий склад реактора повинен відповідати задачі хвильвого реактора - неве-
лика критична зона запалу і довга зона вигорання, що складається, як прави-
ло, із чистого сировинного матеріалу (238U або 232Th).  

У представлених дослідженнях використовувався код Serpent, що основа-
ний на використанні стохастичного методу розрахунку реакторних систем, 
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так званому методі Монте Карло. Крім цього код Serpent має можливість 
моделювати вигоряння в активній зоні реактора. Код Serpent був розроблений 
у Фінляндії і є безкоштовним програмним продуктом, що може бути викори-
станий у розрахунках різноманітних реакторних систем в мирних цілях. В 
представлених дослідженнях було використано дві версії коду: Serpent 1.1.19 
та Serpent 2.1.11. 

В процесі дослідження було виконано моделювання хвильового реактора 
з великими кроками вигоряння при розпаралелюванні розрахунку на декілька 
процесорів за допомогою коду Serpent 1.1.19. Також було виконано моделю-
вання хвильового реактора з великими кроками вигоряння при розпаралелю-
ванні розрахунку на декілька процесорів за допомогою коду Serpent 2.1.11. 
Було досліджено методику ліквідації впливу зони запалу на результати роз-
рахунків при встановленні стаціонарної хвилі в зоні вигоряння. Також було 
виконано моделювання проходження хвилі поділів при різній сегментації 
зони вигоряння. 

Основний висновок з проведених досліджень є наступним: код Serpent 
можна використовувати для розрахунків хвильових реакторів - хвиля ядер-
них поділів формується і розповсюджується у сировинному матеріалі, але 
коректне значення коефіцієнту розмноження можна отримати тільки з вико-
ристанням малих кроків вигорання, порівняних з періодом реактора. 
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В работе рассматривается применение метода Фейнмана анализа ней-
тронных шумов для определения параметров глубоких подкритичностей 
размножающих систем. В частности, показано, что выбор ширин временных 
интервалов, для которых определяется среднее и дисперсия числа отсчетов 
нейтронных детекторов, может существенно сказаться на точности определе-
ния константы спада мгновенных нейтронов (α), особенно в случае глубоких 
подкритичностей. Анализ проведен на основе метода Монте Карло (код 
MCNP) расчета простых размножающих систем с различными коэффициен-
тами размножения нейтронов. Предложена простая методика определения 
оптимальной, с точки зрения повышения точности расчета α, ширины вре-
менного интервала, вблизи которой целесообразно строить эксперименталь-
ную зависимость отношения дисперсии к среднему для определения α. Пока-
зано также, что смещенность оценок величины α определяется не только 
конечностью выборки данных, но также и перекрытием нейтронных цепочек. 
То-есть, интенсивность источника внешних нейтронов не должна превышать 
некоторой величины, зависящей от коэффициента размножения нейтронов.  
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ЗАВИСИМОСТЬ  ФЛЮЕНСОВ  НЕЙТРОНОВ  НА  ВЫГОРОДКУ 
ОТ  ЗНАЧЕНИЙ  ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ  ПАРАМЕТРОВ  РАСЧЕТНОЙ 

МОДЕЛИ  РЕАКТОРА  ВВЭР-1000 
 

В. Н. Буканов,  В. Л. Демехин,  А. М. Пугач,  С. М. Пугач 
 

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 
 

Одной из работ, выполняемых при обосновании увеличения срока безо-
пасной эксплуатации реакторов ВВЭР-1000, является оценка технического 
состояния внутрикорпусных устройств. Это, среди прочего, требует опреде-
ления условий их облучения, которое в силу объективных причин может 
быть выполнено только расчетным методом. 

При таком подходе необходимым является анализ чувствительности ис-
пользуемого расчетного процесса к важным входным параметрам и прибли-
жениям, которые используются в модели. Данный анализ должен включать 
определение входных параметров, которые вносят наибольший вклад в неоп-
ределенность конечного результата расчета переноса нейтронов и оценку 
этой неопределенности. К входным параметрам программы расчета переноса 
нейтронов относят: 

− геометрические и материальные параметры расчетной модели реактор-
ной установки; 

− константы взаимодействия нейтронов с веществом; 
− параметры активной зоны как источника нейтронов. 
Используя основные положения ранее разработанной методики был вы-

полнен анализ чувствительности результатов расчетов переноса нейтронов к 
геометрическим входным параметрам расчетной модели реакторной установ-
ки. Для получения численных значений каждого элемента матрицы чувстви-
тельности проводилась серия тестовых расчетов, в которых при прочих рав-
ных условиях менялось значение соответствующего параметра. В общей 
сложности объем обработанной информации составил около 100 Гбайт. 

Используя значения элементов матрицы чувствительности, получены 
максимально возможные смещения флюенсов нейтронов в различных местах 
выгородки (внутренняя и внешняя поверхность, каналы и др.) реактора 
ВВЭР-1000, которые возникают из-за неточного знания значений геометри-
ческих параметров внутрикорпусных устройств. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  НЕЙТРОННОГО  ПОЛЯ,  СФОРМИРОВАННОГО  
НЕЙТРОННЫМ  ПУЧКОМ  В  МАТЕРИАЛЬНОЙ  СРЕДЕ 

 

В. Ф. Разбудей 
 

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 
 

Как известно, при попадании нейтронов пучка в материальную среду 
вследствие столкновений с атомами среды происходит их замедление и диф-



118 

фузия во все стороны. В результате пучок уширяется, плотность потока убы-
вает по мере удаления от фронтальной поверхности среды, а спектр прибли-
жается к равновесному максвелловскому. 

Методом Монте-Карло выполнены расчеты нейтронных спектров, плот-
ности нейтронного потока φ и отдельных его компонентов (тепловые, эпи-
тепловые и быстрые нейтроны) в зависимости от глубины проникновения в 
среду (в качестве среды была взята вода) и удаления от оси пучка для трех 
начальных энергий Einitial: 56.2 мэВ, 10 кэВ и 1 МэВ. Модельный пучок диа-
метром 10 см и был направлен перпендикулярно фронтальной поверхности 
среды. Среда была представлена в виде горизонтального цилиндра, диамет-
ром 20 и длиной 100 см, соосного с пучком.  

Расчеты подтвердили закономерности, понятные из общих представле-
ний: в среде происходит термализация нейтронов, проникновение их на 
большую глубину. На любых глубинах максимум потока находится на оси 
пучка (r = 0), но имеет место распространение нейтронов в стороны далеко за 
его границы. 

Кроме того, обнаружились и некоторые неожиданности: (а) даже на фрон-
тальной поверхности среды полная плотность потока оказывается существенно 
выше, чем в исходном пучке; (б) при углублении в среду плотность потока не 
падает, как казалось на первый взгляд должно быть, а растет, пока не достигает 
максимума на некоторой глубине Нmax, которая увеличивается с ростом Einit от 
0.5 до 2 см; (в) на больших глубинах зависимость от Н переходит в убываю-
щую экспоненту EXP(-H/L), где параметр L является неким подобием длины 
диффузии нейтронов, но точно с ним не совпадает, так как на пучке не выпол-
нены строго все условия теории диффузии. Насколько зависимости близки к 
экспоненте и какова величина реального параметра L, зависит от Einit и от того, 
какая составная часть потока (таблица). Все вышесказанное относится как к 
полному потоку, так и к его энергетическим компонентам. 
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52.6 мэВ φполн 2.4 0.5 3.36 4.7 2.165 

10 кэВ 
φполн 1.87 1.5 3.4 3.57 2.25 
φтепл 0.319 2.5 1.97 1.17 2.25 
φэпи 1.55 0.5 2.01 6.5 1.19 

1 МэВ 

φполн 1.66 2.0 2.35 5.29 3.0 
φтепл 0.102 4.5 0.957 1.12 3.1 
φэпи 0.199 2.5 0.529 1.22 2.45 
φбыстр 1.35 0.5 1.37 10 2.28 
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Поскольку в данной работе исходные пучки заданы моноэнергетически-
ми, их спектры представляют собой функцию δ(Einit). Однако уже на фрон-
тальной поверхности среды наряду с пиком при Е = Einit появляется невысо-
кий, но широкий пик тепловых нейтронов, высота которого ниже в 13 раз для  
Einit =10 кэВ и в 44 раза для 1 МэВ. Но уже на глубине 3 - 5 см их высоты 
сравниваются, а на 19 см пик тепловых в 20 раз выше. 

Результаты расчетов могут быть использованы при планировании экспе-
риментов, связанных с физическими, биологическими, медицинскими и ма-
териаловедческими облучениями. 

 
ДЕТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  УСЛОВИЙ  ОБЛУЧЕНИЯ 

ВЫГОРОДКИ  РЕАКТОРА  ВВЭР-1000 
 

С. М. Пугач,  А. В. Гриценко,  В. Н. Буканов 
 

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 
 

В настоящее время на АЭС Украины ведутся работы по научно-техни-
ческому обоснованию возможности продления срока эксплуатации энерго-
блоков с реакторами ВВЭР-1000 на сверхпроектный период. Одной из вы-
полняемых работ является оценка технического состояния внутрикорпусных 
устройств, в том числе выгородки. Оценка технического состояния выгород-
ки включает определение ее условий облучения. 

Конструкционные особенности реакторов ВВЭР-1000 практически ис-
ключают возможность экспериментального определения функционалов ней-
тронного потока, характеризующих условия облучения выгородки. Специа-
листами Отдела проблем дозиметрии ядерных реакторов ИЯИ НАН Украины 
с целью определения этих функционалов была разработана специальная рас-
четная методика. Основой этой методики является пакет программ MCPV 
собственной разработки, основанный на методе Монте-Карло. 

Используя указанный пакет программ и расчетную модель реакторной ус-
тановки конкретного энергоблока, детально описывающие его внутрикор-
пусные устройства, были выполнены расчеты переноса нейтронов для всех 
топливных кампаний, прошедших с начала эксплуатации энергоблока. Среди 
этих кампаний имеются кампании как с достаточно высоким энерговыделе-
нием на периферии активной зоны, так и с пониженной утечкой. Кроме это-
го, кампании также различаются типом топлива, используемого при компо-
новке активной зоны: серийные ТВС, модернизированные ТВС, ТВС-А и 
ТВС Вестингауз.  

Полученные в результате указанных расчетов данные позволили провести 
детальные исследования условий облучения выгородки реактора ВВЭР-1000. 
В данной работе проводится анализ распределений функционалов нейтрон-
ного потока на внутренней и внешней поверхностях выгородки, на поверхно-
сти каналов выгородки, а также толще металла выгородки. 
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Анализ полученных результатов, в частности, показал, что форма акси-
ального и азимутального распределений плотности потока на указанных 
поверхностях практически не изменяется от кампании к кампании. 

 
МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОСТЬ  ЦЕПНЫХ  РЕАКЦИЙ 

В  ЯДЕРНОМ  РЕАКТОРЕ 
 

В. В. Рязанов  
 

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 
 

В природе распространены фракталы с переменной размерностью - муль-
тифракталы. Мультифракталом называют неоднородный фрактальный объект. 
Мультифрактал характеризуется своим спектром: изменением размерности от 
всех значений параметра неаддитивности q, меры неоднородности мульти-
фрактала. Фрактальные множества, представляющие реальные физические 
образования и процессы, обладают, как правило, не одной размерностью, а 
спектром размерностей. Кроме геометрических характеристик, присущих мо-
нофракталам с одной размерностью, такие множества имеют и статистические 
свойства. Не исключение и цепочки деления нейтронов в реакторе.  

Спектр обобщенных фрактальных размерностей равен 
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ность того, что наугад выбранный нейтрон находится в i-й ячейке. При 
Dq = D = const получаем обычный регулярный монофрактал. Для цепных 
реакций находятся размерность носителя мультифрактала, энтропия фрак-
тального множества, максимальное и минимальное значения размерности, 
показатель корреляционной функции, функция мультифрактального спектра 
и другие характеристики цепных реакций. 

Вероятности ip  характеризуют появление нейтронов их плотность и 
мощность реактора. Получено, что плотность нейтронов в критической об-
ласти распределена логнормально по объему реактора. Использование гео-
метрических характеристик мультифрактала позволяет описать стохастиче-
скую систему иерархически соподчиненных статистических ансамблей, ха-
рактеризующуюся деревьями Кэйли. Устанавливается стационарное распре-
деление по иерархическим уровням, сводящееся к степенному закону Цалли-
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са. Распределение Цаллиса является частным случаем суперстатистик, свя-
занным с распределением, содержащим время жизни [1], применявшемуся к 
исследованию процессов в ядерном реакторе [2, 3]. 

Детального исследования требует кинетика и процессы переноса в фрак-
тальных реакторных структурах. В районе критической точки появляются 
дальнодействующие корреляционные эффекты, проявляющиеся в негауссо-
вом поведении кинетических процессов, определяющимися топологическими 
инвариантами самоподобных фрактальных множеств. Используются уравне-
ния в дробных производных, учитывающие эффекты памяти, нелокальности 
и перемежаемости. 

 
1. Ryazanov V.V., Shpyrko S.G. First-passage time: a conception leading to super-

statistics // Condensed Matter Physics. - 2006. - Vol. 9, No. 1(45). - P. 71 - 80. 
2. Рязанов В.В. Распределение энергии нейтронов в ядерном реакторе с уче-

том конечности их времени жизни // Атомная энергия. - 2005. - Т. 99, 
вып. 5. - С. 348 - 353. 

3. Рязанов В.В. Распределение времени достижения уровня числом нейтро-
нов и период реактора // Атомная энергия. - 2011. - Т. 110, вып. 6. - С. 307 
- 317. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ  ТА  РОЗРОБКА  ПРИСКОРЮВАЧА  0,5  МеВ 

ДЛЯ  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  РАДІАЦІЙНОГО  КОМПЛЕКСУ 
 

В. І. Сахно,  І. М. Вишневський,  А. Г. Зелінський,  Т. В. Ковалінська,  
І. А. Остапенко,  Н. В. Халова  

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Обговорюються результати досліджень проблеми створення прискорюва-

ча з максимальною енергією 500 кеВ, який планується споруджувати для 
удосконалення радіаційного дослідницького комплексу сектору радіаційних 
технологій. Розроблена структура такого прискорювача, орієнтована на мож-
ливості його реалізації в умовах ІЯД. Оптимальним шляхом при його ство-
ренні є використання прискорювача прямої дії - коли електрони прискорю-
ються під дією постійного потенціалу на кондукторі. Дослідження наявного 
парку таких прискорювачів різних виробників показав, що перелік готових 
пристроїв такого типу досить широкий і для вибраного діапазону енергій 
його ціна на ринку становить 300 - 500 тис. дол. США (без урахування додат-
кових специфічних вимог: плавне і контрольоване регулювання струму, ене-
ргії, підвищена стабільність пучка тощо). 
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З аналізу досвіду їх створення було встановлено, що головною проблемою 
проектування таких прискорювачів є джерела високої напруги та системи 
випуску пучка в повітря. А створення високовольтної (500 - 1000 кВ) техніки 
для таких прискорювачів - це складна задача. За звичай джерела високої на-
пруги - це унікальні в кожному варіанті установки, які або розташовуються 
поруч з вузлом прискорення, або є його складовою частиною. Найбільш про-
стим і доступним для нас виявилось використання окремого джерела високої 
напруги, яке живиться від стандартної мережі змінного струму частотою 50 
Гц. Таке джерело або необхідно придбати, або виготовити самостійно. На 
відкритому ринку таких джерел не знайдено. За заявами виробників приско-
рювачів даного типу такі джерела виготовляють лише в комплекті з іншими 
вузлами прискорювача. Тому найбільш оптимальним рішенням є виготов-
лення джерела самостійно. 

Випуск низько енергетичного пучка в атмосферу в усіх випадках здійсню-
ється через тонку титанову або алюмінієву фольгу з втратами енергії пучка 
близько 50 кеВ. При великій потужності пучка, а для нашого випадку необ-
хідно випускати пучки потужністю 30 кВт, втрати навіть 10 % енергії приз-
водять до виділення на фользі близько 3 кВт теплової потужності. Тому 
обов’язковим елементом системи випуску необхідно передбачити скануючий 
пристрій, за допомогою якого фольгу або пучок змушують постійно перемі-
щуватися, щоб температура фольги в місці виходу пучка в атмосферу не 
перевищила температури плавлення матеріалу фольги. Тому за звичай вико-
ристовують титанові фольги, як найбільш теплостійкі та міцніші на розрив, 
враховуючи, що вони увесь час працюють під тиском атмосферного повітря. 
Розглянуто опубліковані конструкції таких скануючих пристроїв і вибрано 
методику сканування пучка по фользі випускного вікна за допомогою магні-
тного поля. Розроблено основні технічні рішення на такий вузол для нової 
установки. Оригінальною частинного розробленого варіанту є без інерційна 
система захисту випрямляча і випускного пристрою від перевантаження. 

Конструкція прискорюючого блоку принципових проблем не становить. З 
літератури вибрано методики розрахунків елементів прискорювача та вста-
новлені технології їх виготовлення. Такі вузли розробник повинен створюва-
ти в кожному випадку окремо відповідно до умов використання прискорюва-
ча та вимог щодо параметрів пучка. З їх урахуванням розроблено блок прис-
корювача електронів 0,5 МеВ, розрахованого на досягнення струму в пучку 
до 50 мА. Обговорюється розроблена нами прискорююча структура.  

Обґрунтовуються оптимальні шляхи реалізації нової установки та розроб-
лені технічні рішення на її головні елементи. 



 

123 

БАЗИСНІ  ПОЛОЖЕННЯ  КУЛЬТУРИ  БЕЗПЕКИ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ  АТОМНИХ  СТАНЦІЙ 

 
С. І. Азаров1,  В. Л. Сидоренко2,  Ю. П. Середа2 

 
1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

2 Інститут державного управління у сфері цивільного захисту 
ДСНС України, Київ 

 
Становлення нової культури безпеки, що спирається на підвищення сту-

пеня розвиненості особистості і суспільства, можливо в результаті перетво-
рення свідомості всіх верств суспільства. Утворення при цьому має носити 
випереджаючий характер, що дає змогу суспільству перейти від пріоритету 
захисту в сформованих ситуаціях до пріоритету запобігання цим ситуаціям, 
до усунення причин загроз, до забезпечення безпеки своєї життєдіяльності, у 
забезпеченні якої важливе значення має загальнодержавна програма підви-
щення культури безпеки, що включає, по-перше, комплекс заходів, спрямо-
ваних на попередження, своєчасне виявлення та локалізацію небезпечних 
ситуацій у побутовій і виробничій сферах; загальне підвищення рівня інфор-
мативності та обізнаності громадян з питань забезпечення безпеки; достатнє 
фінансування; розробку відповідних законів та нормативно-правових актів з 
питань забезпечення безпеки життєдіяльності, а по-друге - управління безпе-
кою життєдіяльністю [1]. 

Культура безпеки (safety culture) - це складова загальної культури експлу-
атуючої організації, яка включає у себе загальні цінності, погляди і моделі 
поведінки, що дають специфічні особливості. Культура безпеки є каталізато-
ром підвищення рівня безпеки атомних станцій (АС) шляхом науково-
обґрунтованого забезпечення керівників підприємств об’єктивними даними 
щодо розвитку та впровадження стратегічних ініціатив, які мобілізують об-
слуговуючий персонал на мінімізацію техногенних ризиків. 

Умовою безпечної експлуатації любої АС є знання і розуміння у повному 
обсязі потенційних небезпек, що пов’язані з використанням даних об’єктів. 
Безпечне існування АС та забезпечення їхньої ефективної роботи вимагає 
створення належної нормативно-правової бази і нові підходи для підвищення 
рівня техногенної безпеки шляхом синтезу системи забезпечення культури 
безпеки експлуатації певних об’єктів. Комплексний підхід до безаварійної 
експлуатації АС передбачає безперервне вдосконалення напрямків і розробки 
нових нормативно-правових аспектів та організаційно-розпорядчих докумен-
тів, де центральне місто займає культура безпеки. 

Базові положення культури безпеки на вищому рівні безпечної експлуата-
ції АС наступні: роль держави у підтримці національної безпеки на високому 
рівні; встановлення пріоритетів техногенної безпеки над економічними та 
виробничими цілями; встановлення персональної відповідальності керівного 
органу за забезпеченням техногенної безпеки; науково-технічне обґрунту-
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вання безпечної експлуатації ядерних установок з врахуванням "людського 
фактора"; оптимізація захисних засобів; обмеження вихідних подій, що при-
водять до аварійних ситуацій; раннє виявлення ознак передаварійних ситуа-
цій і запобігання розвитку тяжких аварій на АС та їх наслідків; аварійна го-
товність і реагування на техногенні і природні надзвичайні ситуації; захист 
теперішніх та майбутніх поколінь від наслідків техногенних аварій. 

Таким чином, культура безпеки експлуатації АС - це набір норм, правил, 
стандартів, інструкцій та особливостей виробничої діяльності експлуатуючої 
організації та окремих осіб, які встановлюють, що проблемі техногенної без-
пеки, яка володіє вищим пріоритетом, приділяється увага, обумовлена їх 
соціальною значимістю. 

 
1. Проблеми впровадження культури безпеки в Україні: Аналіт. доп. / 

Ю. М. Скалецький, Д. С. Бірюков, О. О. Мартюшева, Л. Д. Яценко. - К.: 
НІСД, 2012. - 56 с. 

 
ВПЛИВ  ПОЖЕЖІ  ТА  ЗАТОПЛЕННЯ  НА  БЕЗПЕКУ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ДОСЛІДНИЦЬКОГО  ЯДЕРНОГО  РЕАКТОРА 
 

В. І. Слісенко,  C. І. Азаров,  Н. І. Мазіна, 
В. М. Макаровський,  В. М. Євланов 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Головними функціями системи безпеки дослідницького ядерного реактора 

в умовах пожежі та затоплень є забезпечення надійного переведення реактора 
в безпечний стан, підтримування його якомога довше у цьому стані, приве-
дення в дію і управління установок протипожежного захисту, приведення в 
дію інших систем безпеки і одержання надійної інформації щодо стану реак-
тора. Відмова систем нормальної експлуатації при пожежі не повинна впли-
вати на здатність систем безпеки реактора виконувати свої функції. Повинен 
бути забезпечений захист систем, важливих для безпеки від пожежі, достат-
ній для можливості виконання ними своїх функцій з урахуванням принципу 
одиничної відмови. 

Організація протипожежного захисту реактора базується на таких прин-
ципах: 

1. аналіз пожежостійкості ядерного реактора і впливу на неї внутрішніх і 
зовнішніх причин та потенційних джерел виникнення пожеж, включаючи 
природні явища і техногенні фактори (принцип аналізу пожежонебезпечно-
сті); 

2. реалізація заходів щодо профілактики загорянь і пожеж (принцип 
профілактики); 

3. своєчасне виявлення і ліквідація загорань (принцип раннього вияв-
лення);  
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4. вплив і ізоляція найнебезпечніших зон та реалізація заходів щодо запо-
бігання-розповсюдження вогню і продуктів горіння (принцип зонування); 

5. оснащення реактора технічними засобами боротьби з пожежами і мі-
німізація їх наслідків (принцип технічної готовності); 

6. постійна готовність до реалізації організаційних заходів щодо ліквіда-
ції пожеж і мінімізації їх наслідків (принцип управління пожежами); 

7. створення нормативної бази пожежобезпечності реактора, враховуючи 
його специфічні особливості, в першу чергу підвищену радіаційну небезпеч-
ність (принцип нормативного регулювання). 

Джерелами внутрішнього затоплення може бути вода міського водогону 
побутового призначення, вода системи вогнегасіння та вода із системи 
централізованого теплопостачання. Нижче проаналізовано різні можливі 
варіанти затоплення приміщень і коробів з електрокабелями та впливу затоп-
лення на безпеку різних систем реактора. У приміщеннях цокольного повер-
ху змонтовано датчики наявності води, які сигналізують на пульт управління 
реактором про появу затоплення. При затопленні реакторного залу в якому 
джерелом води є стояки системи вогнегасіння (батарей опалення в залі не-
має), вода на підлозі не затримується: Через щілини у кришках монтажних 
отворів вода попаде на цокольний поверх.  

Загрозою затоплення в цих приміщеннях може бути вода із системи 
централізованого опалення реактора. У всіх названих приміщеннях рівень 
води на підлозі при затопленнях не може бути високим: вода через ніші в 
стінах попаде на цокольний поверх. Фактично в цих приміщеннях перешкод 
для доступу персоналу до необхідного обладнання не буде, тобто, буде мож-
ливість зупинити реактор, привести його в безпечний стан. 

Загроза затоплення силових і контрольних кабелів у каналах малоймовір-
на. Якщо допустити, що внаслідок затоплення знизиться опір ізоляції і кабель 
вийде з ладу чи відбудеться коротке замикання в ньому, то й в такому випад-
ку аварійної ситуації не буде: знеструмлення будь-якої з систем, важливих 
для безпеки, приведе до зупинки реактора. Таким чином, пожежа та затоп-
лення приміщень реактора і кабельних каналів не приведе до радіаційної чи 
ядерної аварії. 
 

СТВОРЕННЯ  АЛГОРИТМУ  ТА  НАПИСАННЯ  ПРОГРАМИ 
ДЛЯ  ОБРАХУНКУ  КРИТИЧНОЇ  ТЕМПЕРАТУРИ  КРИХКОСТІ 
НА  ОСНОВІ  ДАНИХ  ЗАЛЕЖНОСТЕЙ  УДАРНОЇ  В’ЯЗКОСТІ 

ВІД  ТЕМПЕРАТУРИ 
 

Л. І. Чирко,  О. В. Шкапяк 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Метою представленої роботи є аналіз підходу ПНАЕ-Г-7-002-86 [1] до 
побудови залежності KCV від Т та побудова алгоритму для подальшого на-
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писання програми, яка в свою чергу буде автоматично видавати необхідні 
результати. Необхідність проведення такої роботи обумовлена тим, що до-
сить багато часу витрачається не на сам аналіз кінцевих результатів випробу-
вань, а на одні і ті ж операції, що постійно повторюються при обрахунку 
проміжних дій. 

За нині діючим в Україні нормативним документом ПНАЕ-Г-7-002-86 [1] 
обрахунок критичної температури крихкості здійснюється за наступною схе-
мою. 

Залежність ударної в’язкості від температури має вигляд: 
 

0T TKCV A B th
C
−⎛ ⎞⎡ ⎤= + ⋅⎜ ⎟⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠

, 

 
де А - середнє значення KCV між верхнім KCVmax і нижнім KCVmin значен-
нями ударної в’язкості; В = (KCVmax - KCVmin) / 2; Т0 - температура, що 
відповідає значенню А; С - емпірична константа (для зручності обчислень 
досить часто приймають, що KCVmin= 0, як наслідок - А = В). 

Значення А, В С і Т0 визначають обробкою експериментальних даних ме-
тодом найменших квадратів. На графік наносять експериментальні значення 
ударної в’язкості для кожного з випробуваних зразків. Отримані за наведе-
ним вище рівнянням графіки є вихідною інформацією для визначення крити-
чної температури крихкості. 

За відомим значенням межі плинності матеріалу в початковому стані (при 
визначенні значення Тки) або після опромінення (при визначенні значення 
TкF) при температурі 20°С у відповідності зі значеннями, зазначеними в табл. 
П2.1 [1], вибирається критеріальне значення ударної в’язкості KCV1к.  

На графіку KCV - Т на осі ординат (вісь KCV ) відкладається значення 
KCV1к . Через отриману точку проводиться лінія , паралельна осі абсцис (вісь 
температур) , до перетину з кривою ударної в’язкості. Температура, що від-
повідає точці перетину , позначається як Т1к. 

На графіку KCV - Т на осі ординат відкладається значення 1,5(KCV1к). 
Через отриману точку проводиться лінія , паралельна осі абсцис , до перети-
ну з кривою ударної в’язкості. Температура, що відповідає точці перетину , 
позначається як Т2к. 

Якщо різниця температур Т2к-Т1к виявиться менше 30 °С, то температура 
Тки або TкF (для вихідного та опроміненого станів відповідно) набуває зна-
чення Т1к. Якщо ж різниця виявиться більше 30 °С, то температура Тки або TкF 
набуває значення Т2к - 30 °С. 

Відповідно до вище написаного було побудовано алгоритм, на основі яко-
го написана програма, яка автоматично здійснює вищенаведені розрахунки. 

Достовірність розробленої програми була перевірена за допомогою про-
грамного пакета Origin 6.1. 

Написана програма дала змогу зменшити часові витрати при обрахунку 
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Тки або TкF, перевірити правильність інших програм, які використовують 
закритий програмний код, та відкрити нові можливості для розв’язання про-
блеми “викидів точок”, при подальшому удосконаленні алгоритму та тіла 
програми. 

 
1. ПНАЭ-Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопрово-

дов атомных энергетических установок. 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ  СТАТИСТИКИ  ІНТЕРВАЛІВ 
МІЖ  НЕЙТРОННИМИ  ПОДІЯМИ 

ДЛЯ  Pu-Be І  РЕАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ  НЕЙТРОНІВ  
 

О. А. Кучмагра1,  І. О. Мазний2,  Г. І. Одинокин1,  А. Д. Скорбун1 
 

1 Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, Київ 
2 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Зазвичай для аналізу радіоактивного випромінювання використовують 

вимірювання кількості частинок (імпульсів) за одиницю часу. Проте у деяких 
випадках статистичні особливості потоків частинок можуть проявлятися в 
статистиці інтервалів між їх появами, як, наприклад, у методі Золотухіна - 
Могильнера при аналізі критичності системи.  

У рамках пошуку методів визначення рівня критичності для глибоко під-
критичних систем, де відомі методи не працюють, наприклад, визначення 
рівня критичності для відпрацьованих збірок ядерного палива, були розроб-
лені технічні засоби для вимірювання інтервалів між нейтронними подіями, 
та виконано статистичний аналіз отриманих даних. 

Знайдено, що статистика коротких інтервалів при реєстрації потоку нейт-
ронів від стандартного Pu-Be джерела і збірок відпрацьованого палива відрі-
зняються, що пропонується використовувати у якості критерію для визна-
чення природи походження нейтронів та аналізу критичності. 
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Тези  доповідей  з  радіаційної  фізики 
та  радіаційного  матеріалознавства 

 
ЛОКАЛІЗОВАНІ  ПЛАЗМОНИ  І  ПІДСИЛЕННЯ  КІНЕТИЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ  У  КОНДЕНСОВАНИХ  СЕРЕДОВИЩАХ 
 

І. Ю. Голіней  
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Вивчення поверхневих та локалізованих плазмонів здобуло особливу по-
пулярність в останні роки, виділившись в окрему область досліджень, що 
отримала назву плазмоніка. Локалізовані плазмони є колективними збуджен-
нями електронної підсистеми металів та електромагнітного поля, що існують 
в металевих наночастинках та навколо наноскопічних дефектів у металах. 
Завдяки великому значенню сили осцилятора вони сильно взаємодіють з еле-
ктронними збудженнями іншої природи. Локалізовані плазмони в наночас-
тинках аналогічні гігантському резонансу в ядрі атома. 

Виконано низку робіт, в яких розглядалися ефекти взаємодії локалізованих 
плазмонів з екситонними та молекулярними збудженнями. Розроблено проце-
дуру квантування плазмонів, що відкрило шлях для обчислення перерізів роз-
сіяння на них електронів [1, 2].  

Резонансна взаємодія атомних збуджень з плазмонами, локалізованими на 
газонаповнених порах в опромінених плазмонах, призводить до підсилення 
міжатомних переходів, що проявляється в оптичних спектрах та спектрах 
енергетичних втрат швидких електронів. Додаткова структура, що з’являється 
в разі кристалізованих інертних газів у порах, відповідає розмірному кванту-
ванню екситонів.  

Взаємодія локалізованого плазмона наночастинки з екситоном у напівпро-
відниковій квантовій ямі призводить до локалізації екситону [3].  

Розраховано вплив металевої нанооболонки на ефективність поглинання 
світла й передачі його до реакційного центра в системі нанооболонка - світло-
збірний комплекс в бактеріях [4].  

Розраховано перерізи розсіяння й спектри втрат швидких електронів на ме-
талевих наночастинках, нанооболонках, кристалітах інертних газів у порах.  

 
1. Goliney I.Yu., Sugakov V.I. // Phys. Rev. - 2000. - Vol. B 62. - P. 11177 - 

11184.  
2. Goliney I.Yu., Sugakov V.I., Kryuchenko Yu.V. // Phys. Rev. - 2005. - Vol. B72. 

- P. 075442.  
3. Sugakov V.I., Vertsimakha G.V. // Phys. Rev. - 2010. - Vol. B 81. - P. 235308. 
4. Goliney I.Yu., Sugakov V.I., Valkunas L., Vertsimakha G.V. // Chemical 

Physics, - 2012. - Vol. 404. - P. 116 - 122. 
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АНАЛІЗ  ВІДГУКУ  КРЕМНІЄВОГО  ПЛАНАРНОГО  ДІОДА 
ПРИ  РІЗНІЙ  ГЕОМЕТРІЇ  ОПРОМІНЕННЯ 

МЕДИЧНИМИ  МІКРОПУЧКАМИ 
 

І. Є. Анохін,  О. С. Зінець 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Використання рентгенівських та гамма мікропучків для радіаційної тера-
пії потребує детекторів з високою просторовою роздільною здатністю для 
діагностики пучків в режимі реального часу. Саме цим вимогам задовольня-
ють кремнієві планарні епітаксіальні діоди. 

У роботі виконано розрахунки відгуку кремнієвих планарних структур 
для різних профілів рентгенівських та гамма мікропучків, які використову-
ються для радіаційної терапії. Просторовий розподіл відгуку для цих мікро-
пучків розраховано з урахуванням розподілу електричного поля та рекомбі-
нації в дифузійній області детектора. Розглянуто різні геометрії опромінення. 
Показано, що роздільна здатність і ефективність при бічному опроміненні 
(паралельно площині області просторового заряду) можуть бути вищими в 
порівнянні зі звичайним фронтальним опроміненням. 

Розраховано функцію відгуку для простої моделі, що дає змогу отримува-
ти відгук для різних профілів пучків за допомогою процедури згортки. 

Результати можуть бути використані при виборі оптимальних характерис-
тик детекторів і умов опромінення при радіаційній терапії. 

 
ПРОТИРАДІАЦІЙНИЙ  ЗАХИСТ  ПЕРСОНАЛУ 
ПРИ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ПРИСКОРЮВАЧА  У-240 

 
В. М. Євланов1,  С. І. Азаров2  

 
1 Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки, Київ 

2 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Доповідь присвячена питанням створення інженерної методики розрахун-
ку полів іонізуючого випромінювання від прискорювача У-240 для оцінки 
радіаційних навантажень і розробки рекомендацій про створення запобіжних 
заходів для зменшення радіаційного впливу на обслуговуючий персонал. 

На підставі комплексного аналізу структури «джерело іонізуючого ви-
промінювання - конструкція радіаційного захисту - персонал - радіаційний 
ризик» розроблено нові підходи до побудови математичної моделі окремих 
компонентів потоку іонізуючого випромінювання (релятивістські протони, 
теплові та швидкі нейтрони, гама- випромінювання) і реальної компоновки 
існуючого біологічного захисту. 

Розглянуто типові неоднорідності, що характерні для джерел іонізуючого 
випромінювання, конструкції і функції радіаційного захисту та розроблено 
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критерії вибору захисних матеріалів, а також основні закономірності утво-
рення наведеної радіоактивності в матеріалах і деталях прискорювача, охо-
лоджуючій воді й повітрі. 

Наявність інформації про радіоактивність різних конструктивних елемен-
тів, радіонуклідів у повітрі та охолоджуючій воді, їх просторово-часовий  
розподіл дав змогу розрахувати параметри поля випромінювання наведеної 
радіоактивності в центральному залі прискорювача. 

Наведено різні способи розрахунку полів випромінювання до та після ра-
діаційного захисту й запропоновано алгоритми, що ґрунтуються на комбіно-
ваному використанні математичних та евристичних методів. 

Наведено опис розрахункових програм та алгоритмів, сформовано вимоги 
з оцінки їхньої достовірності й практичного використання. 

Проведено порівняння отриманих розрахункових даних з експеримента-
льними результатами вимірювань, що добре узгоджуються між собою. 

Описано методику оцінки індивідуальних радіаційних ризиків за програ-
мою UNS CEAR-94. Наведено результати розрахунків відносного, атрибу-
тивного і абсолютного радіаційних ризиків для персоналу при різних локалі-
заціях. 

Показано розподіли основних характеристик персоналу (вік, стаж роботи 
тощо) від накопиченої дози опромінювання для різних груп радіаційних ри-
зиків. 

Отримані науково-експериментальні результати досліджень дали змогу 
створити інформаційну базу даних про радіаційно-небезпечні чинники при 
експлуатації прискорювача та засоби і заходи по протирадіаційному захисту 
персоналу. 

 
ПРО  НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ  ПІДТРИМКУ  РАДІАЦІЙНОЇ  БЕЗПЕКИ 

ПРИ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ЯДЕРНО-ФІЗИЧНИХ  УСТАНОВОК 
 

С. І. Азаров1,  О. В. Тарановський2 

 
1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

2 ТОВ «Енергориск», Київ 
 

Забезпечення радіаційної безпеки (РБ) в ІЯД НАН України є комплексною 
багатофакторною проблемою, що вимагає рішення багатьох організаційно-
методичних і науково-технічних завдань для ухвалення правильних управ-
лінських рішень, що стосуються аспектів безпечної експлуатації ядерно-
фізичних установок (ЯФУ). 

Мета РБ - захист персоналу, населення і довкілля від шкідливих радіацій-
них чинників шляхом створення і підтримки на ЯФУ ефективних методів і 
засобів захисту від радіаційної небезпеки. 

Для досягнення цієї мети в ІЯД НАН України застосовують: 
− усебічне вивчення фізичних і технологічних особливостей деяких 
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ЯФУ і їх вплив на радіаційну обстановку, оскільки передусім вони визнача-
ють специфіку потенційної радіаційної небезпеки, способи і засоби її попере-
дження і мінімізації наслідків; 

− науково обґрунтована оцінка джерел і полів іонізуючого випроміню-
вання (просторово-часова і енергетична щільність потоку частинок, тощо) 
при нормальній експлуатації ЯФУ і прогнозування радіаційних ризиків для 
персоналу при аварійних ситуаціях; 

− поглиблений аналіз міжнародного досвіду забезпечення РБ на основі 
новітніх сучасних технологічних рішень і науково-технічного супроводу без-
печної експлуатації ЯФУ, та їх практична реалізація; 

− удосконалення і гармонізація існуючої системи нормативно-правових 
актів по РБ і розробка забезпечуючих механізмів, їх регулювання і впрова-
дження в ИЯД; 

− забезпечення розвитку інфраструктури радіаційних технологій на рівні 
кращих світових стандартів, досягнень і науково-технічної підтримки; 

− розвиток систем підготовки і підвищення кваліфікації фахівців, здат-
них самостійно і професійно вирішувати складні завдання в процесі експлуа-
тації ЯФУ, на базі новітніх досягнень у сфері РБ; 

− створення сучасних інформаційних технологій по вивченню, моніто-
рингу і управлінню проведення наукових досліджень і експериментальних 
робіт на ЯФУ; 

− підтримка на високому рівні експериментально-методичної бази для 
забезпечення безпечного проведення ремонтно-профілактичних робіт; 

− підвищення протиаварійної стійкості і надійності ЯФУ при аваріях і 
надзвичайних ситуаціях. 

Згідно з вимогами МАГАТЕ в ІЯД здійснюються такі принципи підви-
щення рівня РБ : 

− застосовується науково обґрунтований радіаційний захист: (бар’єри 
безпеки на шляхи поширення радіоактивних речовин, системи радіаційного і 
дозиметричного контролю і інші активні і пасивні системи безпеки); 

− використовуються вдосконалені технічні і організаційні заходи (роз-
роблена і впроваджена система забезпечення якості і технологічний регла-
мент); 

− проводяться постійний аналіз і оцінка радіаційних інцидентів і подій; 
− створюються безпечні умови праці і ефективні заходи по професійно-

му росту персоналу; 
− впроваджується концепція "культури безпеки" з урахуванням людсь-

кого чинника. 
Усе це підвищує рівня РБ на ЯФУ і сприяє підвищенню культури управ-

ління в ІЯД. 
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ДИФРАКЦІЯ  ЛАУЕ  КОЛІМОВАНИХ  ПУЧКІВ  НЕЙТРОНІВ 
В  ІДЕАЛЬНИХ  КРИСТАЛАХ 

 
О. Я. Дзюблик,  В. Ю. Співак 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Розвинуто точну теорію дифракції Лауе нейтронів, які попередньо про-

йшли скрізь щілину. В цьому випадку нейтронні хвилі розповсюджуються в 
криталі в межах так званого трикутника Бормана і аналізуються на виході з 
кристалу за допомогою додаткової щілини.  Показано, що існують маятнико-
ві осциляції інтенсивності нейтронів в межах трикутника Бормана. Результа-
ти порівнюються з наближеною теорію Като, яку Щалл використовував для 
аналізу своїх нейтроно-оптичних експериментів. Наш строгий підхід до про-
блеми дав змогу уточнити величину довжини розсіяння теплових нейтронів в 
кремнії, яку вимірював з надзвичайною точністю Шалл. 

 
ПОДВИЖНОСТЬ  ЭЛЕКТРОНОВ  ПРИ  КОНФИГУРАЦИОННЫХ 

ПЕРЕХОДАХ  ДИВАКАНСИЙ  В  КРЕМНИИ 
 

А. П. Долголенко 
 

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 
 
Свойства полупроводников с кластерами дефектов в качественном отно-

шении отличаются от свойств тех же материалов с равномерно введенными 
простыми дефектами. Чтобы понять, как кластеры дефектов влияют на элек-
трофизические свойства полупроводников в частности на подвижность носи-
телей заряда, необходимо не только знать свойства простых дефектов, но и 
как на эти свойства влияют конфигурационные перестройки дефектов [1].  

С уменьшением температуры образца акцепторные дефекты в областях 
пространственного заряда кластеров частично перезаряжаются, что уменьша-
ет экранирующий эффект положительно заряженных доноров и приводит к 
дополнительному перекрытию кластеров дефектов. Обычно при этом наблю-
дается уменьшение подвижности электронов в проводящей матрице из-за 
роста высоты дрейфовых барьеров [2]. Если дивакансии в кластерах меняют 
конфигурацию, то не захваченные в кластеры электроны в проводящей мат-
рице понижают дрейфовые барьеры и это приводит к росту подвижности 
электронов (рисунок).  

Образцы были выращены методом Чохральского и облучены на горизон-
тальном канале реактора ВВР-М при комнатной температуре и измерения 
проведены стандартным холловским методом. Теоретический расчет энерге-
тического положения в запрещенной зоне кремния радиационных дефектов и 
их концентраций выполнен обычным методом [3]. Получено, что среднеста-
тистический размер кластеров дефектов 70 Å, проводящая матрица содержит 
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дивакансии V2 (Ec - 0,261 эВ), А - центры: VOiIsi (Ec - 0,205 эВ) и VOi (Ec - 
0,16 эВ) в концентрациях: 1,7·1012 см-3, 1·1012 см-3, 1·1012 см-3 соответственно. 

 

3 4 5 6 7 8 9 10
1010

1011

1012

ко
нц
ен
тр
ац
ия

 э
ле
кт
ро
но
в,

 с
м

-3

1000/T, K-1

         Отжиг
- T=292 K

100 150 200 250 300

1000

2000

3000

4000

по
дв
иж

но
ст
ь 
эл
ек
тр
он
ов

, с
м

2 (В
с)

-1

T, K

           отжиг
- Т=292 К

 
а б 

Температурная зависимость концентрации и подвижности электронов в об-
разце n-Si (no = 5,58·1012 см-3), облученном быстрыми нейтронами реактора 
флюенсом 3·1012 n0см-2 после отжига при температуре (292 К) в течение 
20 час. 
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ПОДВИЖНОСТЬ  ДЫРОК  ПРИ  КОНФИГУРАЦИОННЫХ 
ПЕРЕХОДАХ  ДИВАКАНСИЙ  В  КРЕМНИИ 

 

А. П. Долголенко 
 

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 
 

К числу наиболее изученных собственных дефектов в кремнии можно  
отнести дивакансию (V2). В кремнии с решеткой типа алмаза дивакансии со-
здают шесть оборванных связей и являются амфотерными центрами и могут 
находиться в четырех зарядовых состояниях. Расчет методом молекулярных 
орбиталей подтвердил результаты метода функционала плотности и пред-
ставление о двухъямном потенциале дивакансии в нейтральном и заряжен-
ных состояниях в кремнии [1]. В кремнии и германии рассмотрены экспери-
менты, которые можно объяснить как конфигурационные переходы дивакан-
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сии с большей дисторсии в меньшую и наоборот, а также приведены значе-
ния энергетических уровней дивакансии в кремнии и германии в разных 
конфигурациях [2, 3].  

Исследованы высокоомные образцы p - Si, выращенные методом бести-
гельной зонной плавки, после облучения и последующего отжига. Облучение 
проводилось на горизонтальном канале реактора ВВР-М в потоке 
5·108 n0/см2с при комнатной температуре и измерения проведены стандарт-
ным холловским методом. Расчет показал [3], что уровни радиационных де-
фектов Ev + 0,21 эВ и Ev + 0,365 эВ наблюдаются в равной концентрации, 
свидетельствуя о том, что эти дефекты находятся в одном и том же зарядовом 
состоянии (рисунок, а).  

Можно видеть, что в области температур (250 - 200)  K в процессе изме-
рений дивакансии переходят из Q1 конфигурации в Q2 с меньшей дисторсией. 
Поэтому концентрация квантов энергии возбуждения (фононов) колеблю-
щейся решетки кремния растет и при понижении температуры подвижность 
дырок уменьшается. Среднее число фононов, имеющихся в решетке, пропор-
ционально температуре (Т, К) и с дальнейшим понижением температуры 
подвижность дырок снова растет (рисунок, б).  
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а б 
Температурная зависимость концентрации и подвижности носителей в об-
разце p-Si (po = 7,09·1011 см-3), облученном быстрыми нейтронами реактора 
флюенсом 3·1013 n0см-2 после отжига при температуре 325 0C в течение 
30 мин. 

 

1. Моливер С.С. Метод открытой оболочки для электронной структуры ди-
вакансии кремния // ФТТ. - 1999. - T. 41, вып. 3. - С. 404.  

2. Долголенко А.П. Электронные уровни конфигураций дивакансий в кремнии 
// Вопросы атомной науки и техники. Сер. “Физика радиационных повреж-
дений и радиационное материаловедение”. - 2012. Т. 5(81). - С. 13 - 20.  

3. Долголенко А.П. Электронные уровни конфигураций дивакансий в герма-
нии // Вопросы атомной науки и техники. Сер. “Физика радиационных по-
вреждений и радиационное материаловедение”. - 2013. - Т. 5(87). - С. 37 - 42.  



 

135 

ЗАСТОСУВАННЯ  МЕТОДУ  ТЕРМІЧНОГО  ПІКУ 
ПРИ  ФОРМУВАННІ  МЕТАЛЕВИХ  НАНОЧАСТИНОК 

ШВИДКИМИ  ІОНАМИ 
 

В. П. Хоменков 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Металеві наночастинки в аморфній матриці знаходять широке застосу-

вання в плазмоніці. Одним з перспективних методів формування таких нано-
частинок є опромінення швидкими іонами, внаслідок чого сферичні частинки 
можуть витягуватись у нанонитки довжиною до сотень нанометрів. Однак 
механізм цього явища досі не зрозумілий. 

Одним з методів опису релаксації енергії швидкого іона в речовині є мо-
дель термічного піку, вперше запропонована в [1] і реалізована в [2] у двови-
мірному випадку для однорідного середовища. 

Автором була створена тривимірна модель для неоднорідного середовища 
довільної геометрії, що дало змогу змоделювати проходження швидкого іона 
через металеву наночастинку в аморфній матриці при різних значеннях при-
цільного параметру. Також було запропоновано температурну залежність 
термодинамічних параметрів для діелектричних матеріалів, що змогу одер-
жати добре узгодження розрахунків з експериментальними даними по опро-
міненню наночастинок з Au в аморфномуSiO2 іонами Kr з енергією 74 МеВ 
[3] та якісно пояснити механізм їх формування. 

У даній роботі пропонуються результати моделювання формування нано-
частинок з різних матеріалів іонами різних типів та енергій. Проведені розра-
хунки дають змогу заздалегідь планувати тип опромінення для одержання 
наночастинок бажаної форми та розміру. 
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АНАЛІТИЧНА  МОДЕЛЬ  СТРИБКОВОГО  ТРАНСПОРТУ 
В  ОРГАНІЧНИХ  НАПІВПРОВІДНИКАХ,  ЩО  ВКЛЮЧАЄ  ВКЛАДИ 

ЯК  ЕНЕРГЕТИЧНОГО  БЕЗПОРЯДКУ,  ТАК  І  ПОЛЯРОНІВ 
 

І. І. Фіщук  
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Розвинуто аналітичну модель для стрибкової провідності і рухливості в 
органічних напівпровідниках включаючи вклади як енергетичного безпоряд-



 

136 

ку, так і поляронної геометричної релаксації. Використано вираз Маркуса для 
швидкості стрибка, що базується на концепції полярону малого радіуса з гау-
совим енергетичним безпорядком. Розрахунок проведено в рамках методу 
ефективного середовища для обчислення електропровідності, що не потребує 
введення додаткових понять, такий як ефективна транспортна енергія та ін-
ше. Модель розширює наші попередні дослідження [1, 2], оскільки застосов-
на при довільному співвідношенні енергії активації полярону aE  до ширини 
енергетичного безпорядку σ . Розвинута теорія може бути використана для 
опису як рухливості носіїв заряду, так і дифузії триплетних екситонів. Аналі-
тичні результати узгоджуються з даними комп’ютерного моделювання, 
отриманими методом Монте-Карло. 

Показано, що: (I) енергія активації стрибкового транспорту може бути ро-
зділена на вклади від енергетичного безпорядку і поляронів, відносне спів-
відношення залежить нелінійно від відношення aEσ ; (II) метод усереднення 
по шляху транспорту має великий вплив на результати розрахунків; (III) від-
ношення aEσ  регулює також залежність рухливості носіїв заряду від їх 
концентрації при високих концентраціях, що має місце в органічних польо-
вих транзисторах. При цьому отримано, що залежність рухливості від конце-
нтрації носіїв заряду стає значно слабшою, коли енергія активації полярону 
збільшується по відношенню до ширини енергетичного безпорядку, що зна-
ходиться в принциповому протиріччі з результатними проголошеними в ро-
боті [3], де стверджується, що таке послаблення концентраційної залежності 
рухливості відсутнє. 
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ПІДСИЛЕННЯ  НЕПРУЖНОГО  РОЗСІЯННЯ  ЕЛЕКТРОНІВ 

ОРГАНІЧНОЮ  МОЛЕКУЛОЮ 
ПОБЛИЗУ  ПРОВІДНОЇ НАНООБОЛОНКИ 

 
І. Ю. Голіней,  Є. В. Оникієнко 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Побудована квантово-механічна теорія непружного розсіяння електронів 

на системі, що складається з металевої нанооболонки і молекули, актуальна в 
зв’язку з дослідженням плазмонів за допомогою методу спектроскопії енер-
гетичних втрат електронів [1, 2].  
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Показано, що існує резонансне підсилення розсіяння електронів на моле-
кулі, поміщений неподалік від металевої нанооболонки за рахунок взаємодії 
молекули з локалізованими плазмонами, для яких характерний дуже великий 
дипольний момент. Як наслідок резонансного змішування збудженого елект-
ронного стану молекули й плазмонних станів нанооболонки та зумовленого 
ним позичання сили осцилятора [3], розсіяння електрона на молекулі підси-
люється на кілька порядків. Застосування нанооболонки дає змогу змінювати 
частоту плазмонної моди за рахунок підбору співвідношення внутрішнього і 
зовнішнього радіусів.  

Побудовано спектри енергетичних втрат електронів залежно від величини 
внутрішнього і зовнішнього радіусів оболонки, взаємного положення оболо-
нки і молекули, частоти збудження молекули, а також її дипольного моменту. 

 

Спектр енергетичних втрат електронів залежно від відстані від оболонки до 
молекули-диполя. Дипольний момент d = (0, 0, 10) Дб. Диполь має орієнта-
цію відносно кульки: Θ = π/6, ϕ = π/6. Енергія коливань диполя ħω = 3,4 еВ. 

 

На рисунку показано спектр енергетичних втрат електронів залежно від 
відстані між оболонкою і молекулою. Плазмонна мода утворена на зовнішній 
поверхні оболонки  дає основний вклад в ефект підсилення збудження моле-
кули. Унаслідок взаємодії плазмонних мод з молекулою імовірність збу-
дження молекули швидкими електронами зростає на 12 порядків, що відкри-
ває можливість спостерігати в електронний мікроскоп окремі молекули на 
поверхні нанооболонок.  
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ПРОСТОРОВІ  СТРУКТУРИ  ЕКСИТОННИХ  ФАЗ 
ПРИ  ЛАЗЕРНІЙ  НАКАЧЦІ 

У  КВАНТОВИХ  ЯМАХ  НАПІВПРОВІДНИКІВ 
У  ВИПАДКУ  ЕЛЕКТРОДІВ  РІЗНИХ  ФОРМ 

 
І. Ю. Голіней,  В. Й. Сугаков,  В. В. Томилко,  А. А. Чернюк 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Напівпровідникові системи із пастками різної природи у квантових ямах 

активно вивчаються експериментально у сильних електричних полях. Зокре-
ма, нещодавно було створено екситонний оптоелектричний транзистор [1] на 
базі систем із квантовими ямами. 

Предметом дослідження даної роботи є конденсація непрямих екситонів, 
захоплених під металевими електродами різної форми. У моделі вважається, 
що конденсація виникає не в імпульсному просторі (не є конденсацією Бозе-
Ейнштейна), а в координатному просторі. Утворення конденсованої фази 
пов’язане з притяганням між екситонами, обумовленим обмінною взаємодією 
та взаємодією Ван дер Ваальса, які за певних умов перевищують диполь-
дипольне відштовхування, характерне для непрямих екситонів, орієнтованих 
в зовнішньому електричному полі. Скінчений час життя приводить до того, 
що в області співіснування конденсованої і газової фаз, розміри конденсова-
ної фази обмежені та існує сильна кореляція у відносному положенні конден-
сованих і газових фаз. Теорія застосовувалась в моделях Ліфшиця - Слезова 
та Кана-Хілерта, узагальнених на випадок скінченого часу життя частинок. 
Теорія пояснила низку дослідів (див. роботу [2] і приведені там посилання). 

У даній роботі проведено чисельний розрахунок потенціалу системи із 
металевими електродом скінченного розміру - формі диску, прямокутника 
або трикутника [3]. Поблизу границі електрода, до якого прикладено потен-
ціал, внаслідок накопичення заряду та його перерозподілу, створюється по-
тенціальна макроскопічна пастка для екситона. Мінімум потенціальної енер-
гії екситона знаходиться поблизу країв електрода, відповідно, в околі цих 
областей формуються високі густини довгоживучих екситонів при низьких 
температурах [3]. Конденсована фаза з’являється при запорогових накачках, і 
набуває форми острівців у 2D-системі. Регулюючи положення квантових ям 
до електрода, можна керувати глибиною і розмірами пастки. Пастками захо-
плюються виключно екситони. 

Завдяки створеному електричному потенціалу спеціального виду, системи 
з провідними електродами різної форми дають змогу керувати конденсова-
ними фазами екситонів у напівпровідникових квантових ямах, що може бути 
важливо для оптоелектроніки. 
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ВПЛИВ  ПОВЕРХНЕВИХ  ЕЛЕКТРОННИХ  ПРОЦЕСІВ  

НА  СПЕКТРОМЕТРИЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КРЕМНІЄВИХ  ДЕТЕКТОРІВ 

 
П. Г. Литовченко,  Л. І. Барабаш,  С. В. Бердниченко,  

В. Г. Воробйов,  Т. І. Кібкало,  В. Ф. Ластовецький,  Л. А. Полівцев 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Поверхнево-бар’єрні переходи, які являються основним елементом спект-
рометричних детекторів ядерних випромінювань, створюються на поверхні 
Si кристалів в контакті метал-напівпровідник. Визначено вплив питомого 
опору кремнію на товщину вхідного вікна детекторів, що пов’язано з величи-
ною інверсійного слою в структурі. 

Показано, що однорідність поверхневого потенціалу залежить від часу хі-
мічної поліровки кристалу, складу травника, та способу "гашення" процесу 
травлення. 

Встановлено, що можна підвищити швидкість формування поверхнево-
бар’єрного переходу після напилення тонкого шару золота на поверхню Si 
шляхом подачі на p-n перехід напруги порядку величини поверхневого 
бар’єру. 

Запропоновано метод формування тильного неінжектуючого контакту 
шляхом термічного напилення тонких шарів Ge, та Al на поверхню кристалу 
з певною величиною швидкості поверхневої рекомбінації носіїв заряду. Цей 
результат найбільш важливий для детекторів типу ΔE/dx, в яких товщина 
чутливої області майже співпадає з розмірами тонкого кристалу. 
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Відомо, що при опромінюванні світлодіодів швидкими частинками, в за-

боронену зону кристала напівпровідника вводяться дефекти з глибокими 
енергетичними рівнями, які захоплюють носії заряду і впливають на параме-
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три p-n переходу. Опромінювання супроводжується зменшенням ємності p-n 
переходу, зростанням диференційного опору, падінням величини потенціаль-
ного бар’єру, що розділяє області напівпровідника з різним типом провіднос-
ті, ростом опору бази. Однак на практиці подібна ситуація реалізується не 
завжди. Особливо це стосується поведінки приладів на початкових стадіях 
опромінення, коли проявляється т.з. «ефект малих доз», обумовлений висо-
кими рівнями збудження електронної підсистеми кристалу. 

В представленій роботі наведено результати дослідження впливу малих 
доз α-частинок на електрофізичні характеристики фосфід-галієвих світлодіо-
дів. Мета роботи - з’ясувати закономірності, що зумовлюють нетипову пове-
дінку основних параметрів на початковому етапі опромінення.  

Вимірювання проводилися на червоних та зелених світлодіодах, отриманих 
методом подвійної рідинної епітаксії з обмеженого об’єму розчину-розплаву на 
підкладинці, вирощеній методом Чохральського. Її товщина становила 
~ 200 мкм; товщини епітаксійних плівок dn = 50 ÷ 60 мкм, dp = 20 ÷ 30 мкм. 
Електронний тип провідності підкладинки і плівки n-типу забезпечувався легу-
ванням Те; діркова провідність р-плівки - легуванням домішкою Zn. Активатор 
свічення зелених світлодіодів - азот, червоних - комплекс Zn-O. Рівень легу-
вання р-області в середньому у 5 разів перевищував концентрацію основної 
легуючої домішки n-області p-n переходу. ВАХ знімалися в інтервалі темпера-
тур 77 - 300К. Вольт-фарадні (C-V) характеристики вимірювалися при 77 і 
300К. Опромінення α-частинками здійснювалося на циклотроні У-120 при  
Т = 300 К, Еα = 27 МеВ; дози опромінювання Ф≤1012см-2 

Показано, що в світлодіодах GaP при опроміненні α-частинками 
Ф = 1012 см-2 спостерігається ефект, у вигляді «покращення» параметрів: збіль-
шення ємності p-n-переходу при кімнатній температурі і величини диферен-
ційного опору ВАХ. Виявлені особливості зумовлені ядерними реакціями за 
участі α-частинок і високими рівнями іонізації, внаслідок яких виникають до-
даткові донори. В умовах високих рівнів збудження електронної підсистеми 
кристалу значний внесок у структурне впорядкування перехідної області може 
створювати також ефект радійційно-стимульованого гетерування дефектів.  
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Світлодіоди GaP, завдяки своїй простоті та дешевизні, широко використо-
вуються в промисловості та побуті. Розробка випромінювачів на основі твер-
дих розчинів і гетеропереходів (GaAs-GaP, GaAlAs) дала можливість розши-
рити спектральну область свічення і плавно зміщувати її максимум у потріб-
ний бік. Випромінювання p-n структур, легованих азотом, збігається з облас-
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тю найвищої чутливості людського ока. Це дає змогу широко використовува-
ти їх для конструювання світлових екранів, цифрових покажчиків, індикато-
рів та ін. Головна перевага ізоелектронної домішки N - можливість її введен-
ня у кристал в кількості до 1020см-3 без помітного збільшення концентрації 
вільних носіїв заряду, що підвищує ймовірність безвипромінювальної 
Оже-рекомбінації. Випромінювальний перехід через такий центр супрово-
джується передачею кванту всієї енергії рекомбінації.  

Світлодіоди GaP(N) також є зручним і простим засобом перевірки фунда-
ментального принципу невизначеності Гейзінберга [1]. 

Оскільки хвильові функції електронів на ізоелектронних домішках локалі-
зовані у просторі (невизначеність координати ∆x - мала, невизначеність квазі-
імпульса ∆Р - велика) - невизначеність положення енергетичних рівнів стає 
значною, в результаті чого зростає ймовірність випромінювальних переходів. 

Вимірювання спектрів електролюмінісценції проводилося за допомогою 
портативного спектрометра StellarNet Inc. BLK-C F1000-VISNIR-1 для діапа-
зону 190 - 850 нм при різних інтенсивностях збудження - від 1.5 до 20 мА для 
інтервалу температур 70 - 300 К. У спектрі випромінювання зелених світло-
діодів GaP, легованих N, виявлено тонку структуру і з’ясовано природу та 
походження спектральних ліній. 

Встановлено, що основна смуга свічення зумовлена рекомбінацією екси-
тона, зв’язаного на домішкових атомах азоту, які займають сусідні місця в 
підґратці фосфора (лінія NN1). Лінія меншої інтенсивності в білякрайовій 
області спектра виникає в результаті анігіляції екситона, локалізованого на 
ізольованому атомі азоту; присутні також фононні повторення обох ліній. 
Перерозподіл інтенсивностей екситонного випромінювання при зростанні 
струму через p-n-перехід виникає завдяки зміні перерізу захоплення неоснов-
них носіїв заряду на кожний із центрів при зростанні рівня інжекції. Показа-
но, що експериментальна ширина лінії випромінювання зелених світлодіодів 
зумовлена природним розширенням енергетичних рівнів, між якими відбу-
ваються переходи. 

 
1. Берг А., Дин П. Светодиоды. - М.:, Мир, 1979. 
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В настоящее время не существует исчерпывающего ответа на вопрос, ка-

кие именно процессы лежат в основе запутывания состояний частиц. Для 
создания квантовых корреляций необходимо, чтобы между частицами про-
изошло взаимодействие. Одним из вариантов такого взаимодействия может 
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быть обменное взаимодействие тождественных частиц в потенциальном по-
ле. В представленной работе рассматривается случай, когда тождественные 
частицы движутся синхронно навстречу друг другу и одновременно попада-
ют на границы области прямоугольной потенциальной квантовой ямы. 

Расчеты времени задержки | фΔτ | прохождения квантовой ямы с учетом 
обменного взаимодействия выполнены для частиц с массой электрона  
( m = 1,6.10-27 г).  

Выбраны: ширина ямы: а = 10-10см; потенциал ямы U=10-8 эрг. Спиновые 
взаимодействия не учитывались. Энергия частиц выбиралась в интервале 
[0.01….10].10-9 эрг. 

В диапазоне энергий (0,01...10)·10-9 эрг обнаруживается монотонное при-
ближение кривых зависимости времени задержки | фΔτ | (от энергии) к нулю 
при возрастании энергии частиц. Для всего исследуемого интервала энергий 
величина задержки положительна. Это означает, что обменное взаимодейст-
вие тождественных частиц в области потенциала прямоугольной квантовой 
ямы приводит к увеличению времени прохождения частицами (бозонами) 
этой области. 

Как известно, обычные частицы в области квантовой ямы движутся быст-
рее, чем вне ямы, и задержка во времени прохождения обычными частицами 
этой области вызывается только отражениями. Возможно, именно эти отра-
жения, как и обменное взаимодействие в этой области, способствуют запуты-
ванию состояний тождественных частиц. 

Необходимо учесть и то, что в области перекрывания волновых функций 
тождественных частиц эти частицы ведут себя как единое целое, т.е. нахо-
дятся в суперпозиционном состоянии. Поэтому следует ожидать, что после 
того, как частицы разлетятся, они будут продолжать находиться в запутанном 
состоянии. 

Возможно, следствием запутывания или, наоборот, (в зависимости от 
симметрии) декогеренизации может быть и изменение энергии провзаимо-
действовавших частиц. 
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Відомо, що в процесі тривалого опромінення високоенергетичними іона-
ми в тонкому прошарку матеріалу накопичується велика кількість дефектів. 
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У результаті їхньої взаємодії виникають нові умови дефектоутворення. Від-
бувається структурне упорядкування, самоорганізація, і, відповідно, модифі-
кація оптичних, електрофізичних і структурних властивостей опромінених 
кристалів. 

Ми досліджували оптичні і структурні властивості монокристалу крем-
нію, опроміненого 6,8 МеВ протонами ((1 ÷ 3)· 1017 см-2) і 27,2 МеВ альфа-
частинками (1·1017 см-2) при температурі ≤ 100 оС на прискорювачі У-120 
Інституту ядерних досліджень НАН України. Довжини пробігу (Rp) дослі-
джуваних іонів в кремнію приблизно однакові (~360 мкм). Таке опромінення 
давало змогу створювати велику концентрацію дефектів на однаковій товщи-
ні іонами різної енергії і маси.  

Застосовано методи вибіркового протравлювання і металографії, рентге-
нівської топографії, растрової електронної мікроскопії, а також ІЧ-спектро-
скопії.  

Із дослідження спектрів ІЧ-поглинання кремнію, опроміненого протонами 
флюенсами 1,9·1017 см-2  и 3· 1017 см-2, видно виникнення поглинання при 
477 см-1, забороненого умовами симетрії в монокристалі. Одночасно зникали 
смуги однофононного поглинання і поглинання, зумовленого коливаннями 
Si-H-зв’язків, що вказує на зниження впливу окремих точкових дефектів та 
їхніх комплексів з ростом флюенса та виникнення нових умов дефектоутво-
рення [1].   

За даними рентгенівської топографії значні порушення структури (роз-
упорядкування) для обох видів іонів спостерігалось лише в області гальму-
вання іонів. За даними вибіркового протравлювання і растрової електронної 
мікроскопії в кремнію, опроміненому альфа-частинками, в області пробігу 
іонів виявлено утворення «стінок» дефектів, розташованих перпендикулярно 
струменю іонів. Число «стінок» залежало від інтенсивності струменя іонів: 
росло з ростом інтенсивності.  

У кремнію, опроміненому протонами флюенсом (3 - 3,5) · 1017 см-2, дефек-
ти у вигляді «стінки» поширювались за область їхнього пробігу на глибину, 
що дорівнювала подвійному пробігу іонів. Такий самий ефект спостерігався і 
при альфа-опроміненні, але фіксувався лише методами растрової електронної 
мікроскопії. 

Мікропрофілограма поверхні кремнію (у перерізі), опроміненого альфа-
частинками, фіксує істотну різницю в профілі поверхні в області пробігу та 
позапробіжній для іонів гелію частині зразка у зв’язку з утворенням у пер-
шому випадку вакансійних комплексів та осадженням гелію. Дані вибірково-
го травлення підтверджують це: у області пробігу α-частинок видно ряди з 
витравлених пор, найімовірніше, зв’язаних з накопленим там раніше гелієм. 

За результатами експерименту можна стверджувати, що у випадку трива-
лого високо енергетичного опромінення кремнію іонами водню і гелію утво-
рення дефектів проходить через стадію упорядкування (у вигляді «стінок») в 
результаті їхньої самоорганізації. Поширення дефектів за область гальмуван-



 

144 

ня іонів обох типів на відстані понад  довжину їхнього пробігу - це ефект да-
лекодії. Виявлені ефекти можна застосувати при побудові сучасної теорії 
взаємодії випромінювання з речовиною. 
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Діодні структури, одержані на основі твердих розчинів GaAs-GaP, порів-

няно з бінарними GaP, знайшли широке застосування завдяки можливості 
плавної зміни ширини забороненої зони шляхом коригування складу випро-
мінюючої області, а відтак і положення спектрального максимуму свічення. 
Легування ізоелектронною домішкою азоту дало змогу створювати випромі-
нювальні центри, енергія зв’язку екситонів на яких, будучи фіксованою від-
носно дна С-зони, забезпечувала одержання ефективних помаранчевих, чер-
воних і жовтих випромінювачів. Висока яскравість обумовлювалась викорис-
танням складу при значеннях х, близьких до 0.4, коли матеріал стає прямо-
зонним і ймовірність випромінювальної рекомбінації зростає. 

У поданій роботі наведено результати досліджень електрооптичних хара-
ктеристик помаранчевих та жовтих світлодіодних структур, одержаних на 
основі розчинів GaAs1-xPx. Вимірювались спектри електролюмінесценції та 
вольт-амперні характеристики (ВАХ) в інтервалі температур 77 - 300 К.  

Спектральні криві містять лінії випромінювання екситонів та їхніх фо-
нонних повторень; особливо інтенсивною є складова, обумовлена рекомбіна-
цією екситона, зв’язаного на парі сусідніх атомів азоту, котра проявляє різку 
температурну залежність з тенденцією до зменшення інтенсивності зі зро-
станням температури. 

Як і у випадку фосфідо-галієвих діодів, на ВАХ в області низьких темпе-
ратур 145 К також виникають ділянки від’ємного диференційного опору 
(ВДО), причому, у структурах GaAs1-xPx ВДО розпадається на дві окремі час-
тини. 

Виявлені особливості можуть формуватися у процесі захоплення носіїв 
заряду глибокими рівнями, локалізованими в межах і-шару p-n-переходу. 

Перебування діода у режимі нестійкості може бути використане з метою 
створення на його основі генератора низькотемпературних світлових коливань. 
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ВПЛИВ  НЕЙТРОННОГО  ОПРОМІНЕННЯ 
НА  ЕНЕРГІЮ ВЕРХНЬОГО  ШЕЛЬФУ  КРИВОЇ  ШАРПІ 

ДЛЯ  МАТЕРІАЛІВ  КОРПУСІВ  РЕАКТОРІВ  ВВЕР 
 

В. М. Ревка,  О. В. Тригубенко 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 
Впродовж усього періоду експлуатації реакторної установки (РУ) для ма-

теріалів корпусу реактора (КР) має бути забезпечений достатній запас міцно-
сті та пластичності, а також в’язкості руйнування. Така вимога робить необ-
хідним вивчення закономірностей довготривалого впливу опромінення шви-
дкими нейтронами на механічні властивості корпусного металу. 

Для оцінки здатності металу чинити опір зародженню та розповсюджен-
ню тріщини найбільш використовуваними є випробування на ударний згин 
зразків типу Шарпі з надрізом. Основною характеристикою, яка визначається 
при даному типі випробувань є температура крихко-в’язкого переходу ТК. 
Нейтронне опромінення призводить до підвищення температури ТК, збіль-
шуючи тим самим ймовірність крихкого руйнування корпусу під час аварій-
ного охолодження в умовах “термошоку”. Одночасно з цим під впливом 
опромінення знижується верхній шельф температурної залежності ударної 
в’язкості (USE), який характеризує опір матеріалу в’язкому руйнуванню. 

Зниження максимального рівня ударної в’язкості корпусної сталі свідчить 
про зменшення роботи в’язкого руйнування опроміненого матеріалу. При 
значних дозах опромінення робота руйнування може виявитися настільки 
малою, що її буде недостатньо для збереження цілісності корпусу реактора 
при порушеннях нормальної експлуатації РУ та аварійних ситуаціях. 

У даній роботі проаналізовано вплив нейтронного опромінення на вели-
чину верхнього шельфу температурної залежності ударної в’язкості для  
основного металу та металу зварного шва (ЗШ) корпусів реакторів 
ВВЕР-1000 АЕС України. Було зібрано великий масив даних енергії верхньо-
го шельфу кривої Шарпі і проаналізовано залежність цієї енергії від флюенсу 
швидких нейтронів. 

Дані ударної в’язкості були отримані шляхом випробування зразків-
свідків контрольних, температурних та променевих комплектів. Стандартні 
зразки Шарпі (10 х 10 х 55 мм) були опромінені в діапазоні флюенсів 
(6 ÷ 92)·1023 нейтр/м2 при температурі ~ 300°С. Для випробувань використо-
вували дистанційний маятниковий копер КМД-30Д, встановлений у лабора-
торії «гарячих» камер.  

Результати співставлень даних випробувань для різних значень флюенсу 
нейтронів показують поступове зниження рівня верхнього шельфу кривої 
ударної в’язкості матеріалів КР для всіх блоків АЕС. Узагальнений аналіз 
залежностей енергії в’язкого руйнування від флюенсу нейтронів, вказує на 
експоненційне зниження енергії верхнього шельфу при накопиченні металом 
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дози нейтронного опромінення. Результати аналізу свідчать, що, як для осно-
вного металу, так і для металу ЗШ спостерігається стан насичення дозової 
залежності величини USE. Насичення спостерігається при накопиченні мате-
ріалом флюенсу ~ 1023 нейтр/м2. При цьому для багатьох матеріалів зниження 
енергії верхнього шельфу становить 15-20 %. Таким чином, для забезпечення 
довготривалої та безаварійної роботи РУ і збереження цілісності КР необхід-
ний постійний контроль за зміною в’язких властивостей корпусної сталі, 
включаючи величину верхнього шельфу кривої ударної в’язкості. 

 
МОЖЛИВОСТІ  ЗНИЖЕННЯ  ДОЗОВОГО  НАВАНТАЖЕННЯ 

НА  ПАЦІЄНТА  ПІД  ЧАС  РЕНТГЕНОГРАФІЧНИХ  ПРОЦЕДУР 
ПРИ  ВИКОРИСТАННІ  ПОКРАЩЕНИХ  ГАДОЛІНІЄВИХ  ЕКРАНІВ 

 
Л. І. Асламова1,  Є. В. Куліч1,  Н. В. Меленевська1, 

Н. С. Мірошниченко1,2,  С. І. Мірошниченко2 

 
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

навчально-науковий центр радіаційної безпеки, Київ 
2 Науково-виробниче об’єднання “Телеоптик”, Київ 

 
В Україні станом на теперішній час залишаються високими показники за-

хворюваності населення на туберкульоз та рак легень, що в свою чергу вима-
гає забезпечення можливості проведення великої кількості рентгенографіч-
них діагностичних обстежень органів грудної клітини. Метою даного дослі-
дження є пошук шляхів, які б дали змогу забезпечення в існуючих економіч-
них умовах необхідного парку рентгенівських апаратів, та при цьому дотри-
мання принципів оптимального дозового навантаження на пацієнтів під час 
таких обстежень. Використання в цифрових рентгенівських флюорографах 
цезій-йодних CsI рентгенівських екранів вимагає високих фінансових затрат, 
тоді як гадолінієві (Gd2SO2) екрани хоча і мають значно нижчу вартість, але 
також мають і досить високі показники дозового навантаження. Використан-
ня покращених гадолінієвих (Gd DRZ) екранів у поєднанні з наступною циф-
ровою обробкою отриманого зображення програмним забезпеченням, дало б 
змогу знизити дозове навантаження на пацієнта, при їх відносно невисокій 
вартості.  

Дослідження проводились на цифровому рентгенівському флюорографі, 
який складався з рентгенівської трубки, цифрового рентгенівського приймача 
Iona-R4000, та іонізуючої камери. Критерієм ефективності перетворення зо-
браження приймали контраст отриманого зображення тест-об’єкту (алюміні-
єві диски товщиною 0,5 мм та 15 мм в діаметрі).  Відстань фокус-джерело 
становила 125 см. В ході вимірювань використовувались три типи рентген-
поглинаючих екранів: Gd2SO2, Gd DRZ, та CsI. Наступна обробка зображення 
виконувалась за допомогою програмного забезпечення ContextVision CVIE-
teleoptic-XR2-ADI, яке використовує принцип нелінійної фільтрації сигналу. 
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Грудна клітина пацієнта імітувалась використанням водного фантому.  
В ході досліджень проводились вимірювання поглинутої дози різними ти-

пами екранів при різних робочих параметрах рентгенографічної системи (ве-
личини напруги на рентгенівській трубці 50, 70, 90, 120) з метою отримання 
мінімального 5% контрасту зображення тест-об’єктів (порогова величина 
візуального контрасту). Таким чином, отримані результати вимірювань (без 
використання водного фантому) демонструють перевагу CsI екранів у фор-
муванні 5% контрастного зображення тест-об’єктів при мінімальних дозах 
опромінювання, відповідно до обраних режимів знаходились в діапазоні  
(5,6 … 8,4) мР. Для Gd2SO2 екранів величини поглинутих доз знаходились в 
межах (7,8 …9,3) мР. Покращенні гадолінієві екрани дають змогу отримати 
контраст зображення тест-об’єктів в діапазоні (6,5…8,5) мР. При цьому кое-
фіцієнти поглинання для цих екранів за даних режимів становили: для СsI - 
(0,72 …0,27), Gd2SO2 - (0,45 …0,17), Gd DRZ - (0,59 …0,22). Експозиційні 
дози, виміряні з використанням водного фантому грудної клітини, товщиною 
шару води 9 см, що еквівалентно, згідно із санітарними нормами, пацієнту з 
середньою вагою при напрузі на рентгенівській трубці 81 кВ (флюорографіч-
не обстеження), з метою отримання достатньої величини контрасту зобра-
ження тест-об’єктів для його наступної обробки програмним забезпеченням 
до отримання 5 %, становили для CsI екрану - 27,0 мР,  Gd2SO2 - 45,0 мР, Gd 
DRZ - 33,0 мР.  

Отже оптимальне рішення для зниження дозового навантаження на паціє-
нтів в умовах масового скринінгу може бути забезпечене при використанні 
покращених гадолінієвих рентгенівських екранів у поєднанні з програмною 
обробкою отриманого зображення.  

 
НАПІВПРОВІДНИКИ  В  РАДІАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЯХ 

 
І. М. Вишневський,  Г. П. Гайдар,  О. В. Третьякова 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Всеохоплюючий характер сучасної мікроелектроніки ґрунтується на дося-

гненнях фізики напівпровідників. За останні десятиріччя твердотільна елект-
роніка зазнала кардинальних змін, що визначали розвиток обчислювальної і 
вимірювальної техніки, радіоелектроніки, автоматики, оптоелектроніки.  
Основними матеріалами для виробництва найширшого класу електронних 
приладів є багатодолинні напівпровідники, серед яких головне місце посідає 
кремній завдяки своїм унікальним властивостям [1]. Використання напівпро-
відників в мікроелектронних пристроях базується на можливості змінювати 
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концентрацію носіїв заряду (електронів чи дірок) шляхом легування - вве-
дення домішкових атомів. Неперервне ускладнення задач напівпровідникової 
електроніки, розвиток її нових напрямків, таких як НВЧ- і оптоелектроніка, 
продемонстрували обмеженість використовуваних на сьогодні технологічних 
процесів легування і зумовили пошук і розробку нових методів, серед яких 
одним із найбільш перспективних є метод радіаційного легування. 

У представленому огляді проведено аналіз розвитку технологій ядерного 
легування і радіаційного модифікування напівпровідникових матеріалів (зок-
рема кремнію); розглянуто переваги ядерно-легованих і радіаційно-модифі-
кованих матеріалів у порівнянні з традиційними матеріалами, легованими в 
процесі вирощування; обговорено основні завдання та перспективи розвитку 
радіаційних технологій на базі діючих дослідних і промислових ядерних  
реакторів. 

У технологічних процесах виготовлення напівпровідникових приладів пе-
рспективним є використання більшості видів проникаючих випромінювань: 
швидких електронів, гамма-квантів, нейтронів, протонів, альфа-частинок та 
ін. У наших роботах (див., наприклад, [2]) і в роботах інших авторів [3]  
експериментально доведено, що, всупереч сформованим уявленням про те, 
що проникаюча радіація викликає в напівпровідниках і напівпровідникових 
приладах тільки радіаційні пошкодження, які порушують їх функціонування, 
у багатьох випадках радіація може служити ефективним технологічним ін-
струментом, який дає змогу отримувати якісні напівпровідникові матеріали, 
істотно удосконалити і здешевити виробництво багатьох типів напівпровід-
никових приладів, поліпшити їх якість, а також зекономити дорогоцінні ме-
тали, використовувані при їх виробництві. 

В огляді проведено аналіз найближчих перспективних напрямків розвитку 
електроніки на шляху подальшої мініатюризації напівпровідникових прила-
дів. На зміну мікроелектроніці поступово приходить наноелектроніка, бурх-
ливий розвиток якої ставить питання про розробку нових способів керування 
фізико-хімічними властивостями напівпровідникових наноструктур. У 
зв’язку з цим у роботі обговорено ряд найбільш актуальних проблемних на-
прямків, які стосуються нанотехнологій [4]. 
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Тези  доповідей  з  теорії  ядерного  синтезу  
та  фізики  плазми  

 
ЄВРОПЕЙСЬКА  ДОРОЖНЯ  КАРТА 
ДО  ТЕРМОЯДЕРНОЇ  ЕНЕРГЕТИКИ 
ТА  СПІВПРАЦЯ  УКРАЇНА - ЄС 

 
Я. І. Колесниченко 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
В основу доповіді покладено матеріали 2-го Зібрання Координаційного 

Комітету зі співпраці в галузі керованого термоядерного синтезу між Украї-
ною та ЄС відповідно до Угоди між Євратомом та Кабінетом Міністрів Укра-
їни, яке відбулося в Брюсселі 19 листопада 2013 р. В доповіді буде представ-
лено сучасний стан термоядерних досліджень, перспективи створення термо-
ядерної енергетики та співробітництва в цій галузі між Україною та ЄС. 

 
ОСНОВНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТА  ЕНЕРГЕТИЧНІ  СПЕКТРИ  ІОНІВ  ПЛАЗМИ 
НЕСАМОСТІЙНОГО  ДУГОВОГО  РОЗРЯДУ  В  ПАРАХ  НІКЕЛЮ 

 
А. Г. Борисенко,  Ю. С. Подзірей 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
У найбільш поширених плазмових джерелах, що створені на основі ваку-

умного дугового розряду в парі матеріалу катода, наявні фізичні процеси 
призводять до присутності крапельної фази в створюваних потоках плазми [1 
- 4]. Несамостійний вакуумний дуговий розряд в парі матеріалу анода, який 
має дифузійну прив’язку розряду на аноді і забезпечує випаровування мате-
ріалу з широкої зони електрода, дає змогу створювати безкрапельні плазмові 
потоки. Існування розряду в парах матеріалу анода, на відміну від такого ж 
розряду у газі, можливе лише за умов створення у розрядного проміжку до-
статнього тиску парів робочої речовини завдяки фізичним процесам у самому 
розряді. Відмінності фізичних та теплофізичних властивостей використову-
ваних робочих матеріалів у випадку несамостійного дугового розряду в парі 
матеріалу аноду призводять до різних чисельних значень характеристик роз-
ряду та параметрів створюваних плазмових потоків. Тому проведення дослі-
джень даного типу розряду на різних робочих матеріалах є актуальним і до-
цільним. 

У роботі викладено результати експериментальних досліджень основних 
характеристик та енергетичних спектрів іонів плазми несамостійного дугово-
го розряду в парах нікелю при струмах розряду до 30 А. Показано, що даний 
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тип розряду дає змогу створювати потоки нікелевої плазми без крапель робо-
чої речовини. Доведено, що плазмові потоки мають компенсований об’ємний 
заряд. Тобто вони можуть бути використані для осадження плівок не лише на 
металеві та напівпровідникові, але й на діелектричні підкладинки. Визначені 
значення плаваючого потенціалу в створюваних плазмових потоках. Для різ-
них струмів розряду наведені результати досліджень коефіцієнтів іонізації 
плазмових потоків, тобто частки іонів в загальному потоці. Встановлена ви-
сока ступінь іонізації і показано, що доля іонів в потоці плазми зростає при 
підвищені струму розряду. Наведені результати досліджень енергетичних 
спектрів іонів і показано, що енергія іонів нікелю в створюваних плазмових 
потоках може бути значно менше ніж напруга розряду. Встановлено також, 
що зі збільшенням струму розряду середні енергії іонів зменшуються. Визна-
чені швидкості осадження нікелевих плівок в залежності від струму розряду.  

В умовах вакууму описуваний розряд дає змогу ефективно створювати 
безкрапельні і високоіонізовані плазмові потоки різних матеріалів. При дода-
тковому напуску газу у вакуумну камеру він здатен генерувати також потоки 
газометалевої плазми. Подібні плазмові джерела можуть бути використані 
при вирішенні різних завдань мікро- і наноелектроніки, а також в інших галу-
зях промисловості. 
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У роботі вивчається вплив широких магнітних островів у токамаці на пе-

рерозподіл частинок плазми - енергійних та теплових іонів. Магнітні острови 
часто виникають у плазмі  токамаків. Більш того, існує точка зору, що зміна 
нейтронної емісії під час так званих TAE-лавин обумовлена перерозподілом 
інжектованих енергійних іонів, спричиненим магнітними островами, які ви-
никають унаслідок нелінійної взаємодії мод лавини.  
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У роботі вплив магнітних островів на рух частинок вивчався в наближенні 
ведучого центру за допомогою коду ORBIT [1]. Взаємодія дрейфового резо-
нансного острова (який виникає в фазовому просторі руху частинок) з сателі-
тними островами, котрі виникають через тороїдальність, може вести до сто-
хастичного руху частинок. Цей шлях до стохастичності є відомим [2], проте 
несподіванкою стало те, що коли ширина магнітного острова є достатньо 
великою (порядку відстані до сателітних островів), стохастизується навіть 
рух іонів з тепловими енергіями (незважаючи на відсутність стохастичності 
магнітного поля).  

Оскільки поява TAE-лавин корелює з немонотонністю радіального профі-
лю магнітного числа обходів (коефіцієнту безпеки) q , у розрахунках таким 
профілям приділялась особлива увага. Було знайдено, що немонотонність q  
може підсилювати наслідки стохастичності, причому цей ефект є чутливим 
до прецесії іонів і, отже, до їхньої енергії та величини q  в точці мінімуму. 
Планується застосувати ці результати до пояснення експериментів у сферич-
ному токамаці NSTX. 

 
1. White R.B., Chance M.S. // Phys. Fluids. - 1984. - Vol. 27. - P. 2455. 
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Перспективним напрямком сьогодні є використання плазми у комплексі з 

відомими медичними методами, що суттєво підвищує ефективність останніх. 
Такий напрямок прийнято називати плазмовою медициною. Слід зауважити, 
що дана область стоїть на межі перетину різних галузей науки, тому вона 
залучає дослідників з різних областях, таких як машинобудування, фізика 
плазми, біологія та медицина [1]. Така співпраця відкриває нові перспективи 
для медицини в таких напрямках, як знищення ракових клітин, стерилізація 
медичного обладнання та живої поверхні, коагуляція крові та інше.  

На сьогоднішній день існує два підходи у використанні нерівноважної 
плазми атмосферного тиску з метою стерилізації поверхні. Перший базується 
на створенні мікророзрядної плазми в міжрозрядному проміжку і, в подаль-
шому, винесення її з цієї області для контакту з оброблюваною поверхнею. 
На цьому принципі реалізовані такі плазмові пристрої як плазмові ручки та 
інші генератори плазмових факелів, які оброблюють поверхню більш локаль-
но. Другий підхід використовує оброблювану тканину як один з електродів, 
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що забезпечує її безпосередню участь у створенні плазми з принципово ін-
шими властивостями. Тому, залежно від поставленої задачі, використовуєть-
ся той чи інший підхід. Зрозуміло, що в обох випадках температура генеро-
ваної мікроплазми близька до температури людського тіла, що виключає те-
рмічне ушкодження живих тканин.  

Але актуальним залишається той факт, що більшість з реалізованих сьо-
годні приладів працюють при десятках кВ, що в свою чергу зменшує їх без-
печність. Вирішенням даної проблеми може бути використання мікророзря-
дів, які є ефективним джерелом генерації низьковольтних мікророзрядних 
факелів, для їх подальшого застосування в біомедицині. 

В роботі представлено мікророзрядну плазмову систему з вихровим пото-
ком типу "Торнадо". Дана система вивчалася в умовах навколишнього сере-
довища за використання різного робочого газу, різного потоку газу та об’єму 
камери за рахунок зміни міжелектродної відстані, в якій створювався мікро-
розрядна плазма. 

 
Ця робота була виконана за часткової підтримки з боку Київського націо-

нального університету імені Тараса Шевченка, Міністерства освіти і науки 
України, Національної академії наук України. 
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Під час проведення досліджень плазмово-рідинної системи «ТОРАНДО-РЕ» 

наукова група зафіксувала вплив плазми електричного розряду на поверхневий 
натяг рідини. Спостереження за зміною бульбашок, що утворювалися на повер-
хні зануреного у воду електроду в результаті електролізу, дали змогу припусти-
ти, що сила поверхневого натягу води зменшується на її межі з плазмою. 

Для дослідження цього ефекту проведено експеримент з впливу плазми 
електричного розряду на рідини різної в’язкості та провідності. Як джерело 
плазми в експерименті використано коронний розряд. Цей розряд, на відміну 
від згаданої вище плазмово-рідинної системи, створює плазму з температурою 
важкої компоненти близькою до кімнатної, що дає змогу уникнути зміни пове-
рхневого натягу рідини внаслідок її нагріву. Вістря виготовлене з вольфрамо-
вої дротини діаметром 0,1 мм. Краплину рідини розміщено під вістрям на кру-
глій пластині з нержавіючої сталі діаметром 30 мм. Полярність корони в сис-
темі є негативною: вістря є катодом,  пластина є заземленою. Кожна робоча 
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рідина розглянута при кількох значеннях відстані між вістрям та пластиною. 
Досліджено як діелектричні так і провідні рідини: форвакуумне масло, рапсова 
олія, вода та біогліцерол. Об’єм крапель для всіх рідин є однаковим.  

При увімкненні коронного розряду над форвакуумним маслом та рапсо-
вою олією, які є діелектриками, зафіксовано подрібнення краплини рідини на 
велику кількість набагато менших краплин та їх розповзання по всій поверхні 
металевої пластини. У випадку форвакуумного масла пластина повністю по-
крилася краплинами рідини. Після гасіння розряду малі краплини знову стяг-
нулися та об’єдналися у більші за розміром. 

При увімкненні розряду над краплиною води на її поверхні зафіксовано 
прогин рідини, причиною якого може бути електронний вітер з вістря. Під 
впливом зарядів вода випарувалася швидше ніж за їх відсутності. 

Вплив плазми коронного розряду на краплину біогліцеролу проявився у 
зменшенні її об’єму та зростанні в’язкості. Найімовірніше це спричинено 
випаровуванням води, яка міститься у біогліцеролі. Окрім цього не зафіксо-
вано подрібнення речовини на краплі чи появу прогину поверхні, які спосте-
рігалися у попередніх рідин. 

Для кожної робочої рідини виміряно вольт-амперні характеристики роз-
ряду на п’яти різних відстанях між вістрям та пластиною: 5, 7, 10, 12,5 та 
15 мм. Форми ВАХ слабко залежать від робочої рідини. Головною відмінніс-
тю між характеристиками для різних зразків є зміна напруги, яка необхідна 
для підтримки горіння розряду. 

Експеримент показав, що заряджені частинки які утворені в плазмі впли-
вають на силу поверхневого натягу рідини. Найсильнішим був вплив на фор-
вакуумне масло та рапсову олія, які є яскраво вираженими діелектриками. 
Вплив на провідні рідини був слабким. 

 
Дану роботу виконано за часткової підтримки Київського національного 
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Робота містить короткий огляд результатів робіт, присвячених вивченню 

геодезичної акустичної моди в токамаках, а також її збудження енергійними 
іонами та турбулентністю плазми. Розглянуто плазму як з низьким, так і ви-
соким тиском (точніше, з βq2 «1 та βq2 ≥ 1). Крім того, в роботі представлено 
розрахунки хвильових функцій та частоти геодезичної акустичної моди при 
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більших значеннях коефіцієнту безпеки, ніж у роботах [1, 2], необхідні для 
уточнення області застовності отриманих в них аналітичних формул. 
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Алмазні та алмазоподібні матеріали являють безперечний інтерес для їх-
нього практичного використання завдяки широкому набору фізико-хімічних 
властивостей. Структура і властивості отримуваних матеріалів визначається 
енергією осаджуваних частинок, хімічним складом плазми, вакуумними умо-
вами та температурою підкладки [1]. 

Низька температура підкладки призводить до зменшення розмірів криста-
лів, і сприяє утворенню аморфного вуглецю або графіту, масова частка якого 
може значно перевищувати частку алмазної фракції [2]. При теплових наван-
таженнях вище 800 - 1200 °С відбувається графітизація і подальше руйнуван-
ня алмазу. 

Тому, для синтезу алмазоподібних матеріалів температура поверхні підк-
ладки, як правило, тримається в діапазоні від 400 до 1100 °С, а для отримання 
алмазних найбільш типовими значеннями температури є 700 - 1000 °С. 

При вимірюванні температури підкладки, на якій відбувається ріст крис-
талів алмазу виникають проблеми, які ускладнюють коректність вимірювань. 
Це сканування ВЧ-струму по поверхні термопари і її додатковий нагрів, за-
пилення торців ізоляції струмопровідним вуглецем, що може призводити до 
заниження результатів вимірювань. Контролю температури за допомогою 
оптичного пірометра ОППІР-09 заважає інтенсивне свічення плазми. Для 
усунення скін ефекту було використано екранування поверхні термопари 
металевою пластинкою в точці вимірювання, підводи термопари розташова-
но під плаваючими електродами, які екранують корпус плазмохімічного рек-
тора від горіння ВЧ- розряду на нього. Запилення торців усунуто шляхом 
використання подвійної ізоляції із фарфорової трубки. 

Безперечним є інтерес до з’ясування впливу ВЧ- розряду на температуру 
підкладки. Для з’ясування даного аспекту було проведено ряд досліджень, а 
саме: без розряду, коли температура підкладки змінювалася шляхом зміни 
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струму накалювання молібденової спіралі нагрівача; за наявності розряду, з 
підігрівом та без підігріву нагрівача. 

Для коректних вимірювань температури підкладки при нагріванні тільки 
від нагрівника необхідний час для її прогріву та встановлення стабільного 
температурного режиму, становить не менше 40 хв. При прогріванні підклад-
ки тільки за рахунок розряду, без використання нагрівача, значення часу про-
гріву зростає до 70 хв. Температура підкладки реактора при наявності 
ВЧ-розряду з струмом 8 А без нагрівача досягає 200 0С. При температурі 
600 0С і більше, додатковий прогрів підкладки за рахунок плазми ВЧ розряду 
є незначним. 

 
1. Сыпченко И.А. О влиянии условий осаждения на структуру, фазовый со-

став и свойства алмазоподобных пленок углерода // Вопросы проектиро-
вания и производства конструкций летательных аппаратов: Сб. науч. тр. 
НАУ им. Н.Е. Жуковского «ХАУ». Вып. 3 (63). - Х., 2010. - С. 296 - 303. 

2. Черепанов В.А., Золкин А.С., Колесов Б.А. и др. Алмазоподобные гранули-
рованные пленки на кремнии, полученные при горении ацетилена // 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://psj.nsu.ru/articles/paper5.html  

 
УЗГОДЖЕНЕ  МОДЕЛЮВАННЯ  ПЛАЗМИ 

В  ТОКАМАЦІ-РЕАКТОРІ  ІТЕР 
 

В. Я. Голобородько1,  В. О. Яворський1,  К. Шопф2 

та робоча група ІТМ 
 

1Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
2 Інститут теоретичної фізики Іннсбруцького університету, 

Іннсбрук, Австрія 
 

У доповіді представлено результати робіт, виконаних співробітниками 
ІЯД НАНУ у співпраці з науковцями ряду Європейських інститутів із термо-
ядерних досліджень, у рамках міжнародного проекту (ІТМ) з узгодженого 
моделювання утримання плазми в міжнародному токамаці-реакторі ІТЕР 
(Франція). У рамках вказаного проекту авторами було розроблено два функ-
ціональні модулі - один (SNBI) для розрахунків просторово-швидкісних роз-
поділів іонів інжекції, другий (FIDIT) для обчислення часової еволюції їхньої 
функції розподілу. Обидва числові модулі було адаптовано до роботи зі стан-
дартизованою в даному проекті базою даних (CPOs) та інтегровано до вико-
ристання в межах інтегруючого числового пакету KEPLER. В доповіді пред-
ставлені як вихідні теоретичні положення, що використані для створення чи-
слової моделі поведінки іонів інжекції в токамаці-реактрі ІТЕР, так і наочні 
результати імплементації розроблених кодів на числовій платформі 
(Gateway) токамака-реактора ІТЕР. Вказані модулі мають практичне застосу-
вання при проведенні інтерпретаційних та прогнозних розрахунків поведінки 
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енергійних іонів в сучасних токамаках та токамаках-реакторах наступних 
поколінь. 

 
ХОЛЛІВСЬКИЙ  МЕХАНІЗМ  ОБЕРТАННЯ  ПЛАЗМИ  Z-ПІНЧА 

ТА  СТАБІЛІЗАЦІЇ  КІНКІВ:  ВПЛИВ  ТИСКУ  ПЛАЗМИ 
 

А. А. Гурин 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Сформульовано диференційну крайову задачу 4-го порядку для ідеальних 
глобальних гвинтових коливань циліндричного z-пінча з довільними розпо-
ділами компонент магнітного поля, Bθ(r) та Bz(r), та течії плазми, Vθ(r) та 
Vz(r), в рамках холлівського МГД опису плазми з врахуванням теплових ефе-
ктів. Одержані рівняння є розширенням рівнянь 2-го порядку стандартної 
МГД теорії [1], де холлівським ефектом нехтується, та холлівського рівняння 
2-го порядку [2], де нехтувалось тепловими ефектами. Методом стрільби 
одержано спектри нестійких кінків пінча з малим значенням запасу стійкості, 
q<<1, високими значеннями холлівського параметра Π = (ωci/ωA)2>>1 та зна-
ченнями теплового параметра β в межах інтервалу 0<β<0.1, що відповідають 
сучасним пінчам з оберненим полем в стані парамагнітної рівноваги в на-
ближенні нерухомої плазми. Показано, що внаслідок ефекту Холла θ- та 
z-рівновага ідеальної плазми з коливаннями може бути забезпечена тільки 
при наявності обертання плазми. На основі аналізу балансу сил сформульо-
вано підхід для визначення локальних швидкостей течії плазми через спів-
відношення квадратичних форм <δBr(r)δBθ,z(r)> та <δVr(r)δVθ,z(r)>, усередне-
них по коливаннях. Підстановка значень Vθ(r), Vz(r), генерованих кінками 
m = 1, n>>1, в алгоритм обрахунку спектрів нестійких коливань виявляє тен-
денцію cамостабілізації більш широкого спектру кінків порівняно з випадком 
β = 0, розглянутим у роботі [2]. 

 
1. Wang C., Bockland J.W.S., Keppens R.K., Goegbloed J.P. // J. Plasma Phys. - 

2004. - Vol. 70. - P. 651. 
2. Gurin A. Hall MHD model of the quasi-single helicity self-organization in a 

reversed field pinch. - PPLA, Italy, Lecce, 2013. 
 

ВІДКАЧКА  ШВИДКИХ  ІОНІВ  ІНФЕРНАЛЬНОЮ  МОДОЮ 
 

В. С. Марченко 

 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Коли фактор безпеки в центрі плазми наближається до раціонального чи-
сла, розряди в токамаках з низьким центральним широм потерпають від ін-
фернальних мод, які відкачують пролітні енергійні іони, що народжуються в 
центрі внаслідок реакцій ядерного синтезу або нейтральної інжекції. Меха-
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нізм відкачки полягає у гальмуванні енергійних іонів, які захоплюються в 
резонанс між допплерівським зсувом та прецесією в присутності інферналь-
ної моди скінченої амплітуди. В сучасних сферичних торах швидкість пінча 
може сягати 5 - 10 м/с. Цей механізм може бути відповідальним за відкачку 
швидких іонів «довготривалими модами» на токамаку MAST. 

 

1. Chapman I.T. et al. // Nucl. Fusion. - 2010. - Vol. 50. - P. 045007.   
 

ВТРАТИ  ЗАРЯДЖЕНОЇ  ЧАСТИНКИ 
В  ЗАМАГНІЧЕНОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ  ГАЗІ 

ІЗ  ВРАХУВАННЯМ  ТЕМПЕРАТУРИ ЕЛЕКТРОНІВ 
 

О. В. Хелемеля,  Р. І. Холодов 

 

Інститут прикладної фізики НАН України, Суми 
 

У рамках методів квантової теорії поля знайдено втрати енергії важкої за-
рядженої частинки у замагнiченому електронному газі з анізотропною темпе-
ратурою. 

Розроблений програмний код для чисельного розрахунку втрат енергії іо-
на в електронному газі з врахуванням температури. 

Показано, що чисельні розрахунки втрат енергії, проведені за допомогою 
розробленого коду з використанням технології паралельного програмування 
MPI (Message Passing Interface), співпадають з отриманими в рамках кванто-
вої теорії поля аналітичними виразами у випадку поздовжнього та попереч-
ного магнітному полю рухів антипротона в лінійному наближенні за темпе-
ратурою. 

 

Залежність втрат енергії антипротона від кута 

між напрямком руху частинки та зовнішнім магнітним полем ( ). 
 

1. Ахиезер И.Я. К теории взаимодействия заряженной частицы с плазмой в 
магнитном поле // ЖЭТФ. - 1961. - Т. 40, вып. 3. - С. 954 - 962. 

2. Khelemelya O.V., Kholodov R.I. Quantum field methods in the electron cooling // 
Problems of Atomic Science and Technology. - 2013. - No. 3(85). - P. 53 - 57.  
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ПРИСКОРЕННЯ  ПЛАЗМИ  В  ЕЛЕКТРИЧНИХ  ВЧ-ПОЛЯХ, 
ЩО  ОБЕРТАЮТЬСЯ 

 
Я. І. Колесниченко,  Т. С. Руденко 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Одним з теоретично запропонованих механізмів прискорення плазми в 

плазмових двигунах є генерація азимутального струму за допомогою елект-
ричного ВЧ-поля, що обертається [1, 2]. В такій системі прискорення плазми 
створюється за рахунок сили Лоренца (j×B)z = -jθ Br, де jθ - полоїдальний 
струм у плазмі, Br - радіальна компонента магнітного поля, вісь z направлена 
вздовж напрямку створення тяги двигуна. Перевагою цього методу є те, що 
для прискорення плазми не застосовуються електроди, завдяки чому збіль-
шується термін служби двигуна. Для верифікації методу було проведено екс-
перимент [2]. Проте, ефект прискорення ВЧ-полем був слабко вираженим. В 
цій же роботі був зроблений висновок про необхідність подальшого теорети-
чного вивчення механізму прискорення плазми ВЧ-полем з метою оптиміза-
ції умов, необхідних для створення тяги. Вивченню цих умов присвячена ця 
робота. 

В попередніх роботах [1, 2] було зроблене припущення про потенціаль-
ність ВЧ-поля в плазмі. В цій роботі назване припущення було відкинуто. 
Аналіз показав, що збурення магнітного поля вносить істотний внесок до 
полоїдального струму, який залежить від полоїдального модового числа 
(включаючи його знак). Більше того, цей внесок виявився домінуючим у 
приосьовій області плазми. Був проведений аналіз парметрiв системи i отри-
мано, при яких параметрах сила, створена дрейфовим струмом, буде перева-
жати над силою, створеною дiамагнiтним струмом. Кінцевим результатом 
стало отримання виразу для оцінки сили тяги. Можливо, що результати цієї 
роботи зможуть пояснити відсутність ефекту у [2], а також вказати шлях до 
оптимізації експерименту.  

 
1. Shunjiro Shinohara, Tohru Hada, Taisei Motomura et al. Development of high-

density helicon plasma sources and their applications // Physics of Plasmas. - 
2009. - Vol. 16. - P. 057104. 

2. Takahiro Nakamura et al. Study on Helicon Plasma Lissajous Acceleration for 
Electrodeless Electric Propulsion // JSASS Aerospace Tech. Japan - 2012. - 
Vol. 10, No ists28. - P. Tb_17-Tb_23. 
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ТРАНСПОРТ  НАДТЕПЛОВИХ  ІОНІВ  ПРИ  ЗБУДЖЕННІ  ЦИМИ 
ІОНАМИ  ГЕОДЕЗИЧНОЇ  АКУСТИЧНОЇ  МОДИ  В  ТОКАМАКАХ  

 

Я. І. Колесниченко,  Б. С. Лепявко 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Експерименти на сферичному токамаці NSTX (США) показали, що при 
нагріванні плазми пучками іонів, направленими проти струму в плазмі, мо-
жуть збуджуватися коливання з частотою, яка лежить в області континуума 
геодезичної акустичної моди (GAM) та визначається транзитною частотою 
цих іонів [1]. Нестійкість отримала назву “EGAM” (Energetic Particle induced 
GAM mode) - тобто GAM-мода енергійних частинок. Вона супроводжувалася 
падінням нейтронного виходу на 10 - 15 %. Крім того, як було спостережено 
нещодавно [2], ця нестійкість викликала втрати інжектованих іонів на стінку 
камери. Втрачені іони характеризуються пітч-кутом ≤ 0.5, а їх енергія лежить 
в діапазоні 25 - 81 кеВ. Верхня границя діапазону дорівнює початковій енер-
гії іонів пучка. В роботі [2] числове моделювання відтворило результат екс-
перименту. Проте досі відсутнє теоретичне пояснення цього явища, що й 
спонукало авторів до виконання цієї роботи. 

Вважалось [1], що транспорт та зміна нейтронної емісії є наслідком пітч-
кутового розсіювання, але не радіальної дифузії, оскільки Рφ = const (Рφ - уза-
гальнений момент імпульсу). В даній роботі показано, що це не так. Гальму-
вання та пітч-кутове розсіювання супроводжується радіальним рухом части-
нок, що зумовлює зміну функції розподілу іонів пучка F(ε,λ,r) (ε - енергія,  
r - радіус, λ - пітч-кут, λ = µB0/ε, де µ - магнітний момент, B0 - магнітне поле в 
центрі) і може призводити до захоплення частинок або ж до їхнього викиду 
на стінку камери. Зокрема, показано, що втрата енергії іона з початкового 
пучка супроводжується його зміщенням по радіусу, що, в свою чергу, може 
призвести до зменшення емісії нейтронів. На даний момент розробляється 
теорія, яка змогла б дати детальне пояснення явищ падіння нейтронного ви-
ходу та втрати іонів пучка в згаданому експерименті. 

 
1. Nazikian R. et al. // Phys. Rev. Lett. - 2008. - Vol. 101. - P. 185001. 
2. Fisher R.K. et al. // Nucl. Fusion. - 2012. - Vol. 52. - P. 123015. 

 
ГЕОДЕЗИЧНА  АКУСТИЧНА  МОДА  У  ТОКАМАКАХ: 
ЛОКАЛЬНИЙ  РОЗГЛЯД  ТА  АНАЛІЗ  ВЛАСНИХ  МОД 

 

Я. І. Колесниченко,  Б. С. Лепявко,  В. В. Луценко 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Робота присвячена вивченню властивостей Геодезичної Акустичної Моди 
(ГАМ) [1] та її збудженню, а також вивченню цієї моди, модифікованої енер-
гійними іонами (ЕГАМ) [2, 3]. В роботі показано що β-зачеплення Фур’є-
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гармонік збурення (зачеплення внаслідок скінченного β-відношення тиску 
плазми до тиску магнітного поля - та кривини ліній магнітного поля) може 
відповідати за радіальну структуру ГАМ-моди. Знайдено умови збудження 
ГАМ моди та умови існування ЕГАМ-моди. Створено числовий код, що 
розв’язує рівняння для ГАМ/ЕГАМ моди. Виконано розрахунки для токамака 
з немонотонним коефіцієнтом безпеки q(r). З іншого боку, знайдено, що за-
вдяки наявності енергійних іонів ГАМ/ЕГАМ континуум може мати екстре-
мум навіть коли коефіцієнт безпеки є монотонним, що вказує на можливість 
існування моди в цьому випадку. Знайдено, що  частота глобальної ЕГАМ-
моди змінюється несуттєво у випадку сильно пікованого радіального розпо-
ділу енергійних іонів, що зрозуміло з рисунку. 

 

Поведінка гілок ЕГАМ континууму в залежності від профілю енергійних  
іонів для nα(0)/ni(0)ґ = 5 % та ni(r) ∝ (1-r2/a2)1/2: суцільна лінія - енергійних 
іонів немає; пунктирна лінія - na(r) = na(0) (1-r2/a2)2; штрихова лінія - na(r) = 
= na(0) (1-r2/a2)1/2.  

 

Видно, що (а) суттєвий додатній нахил частоти ω(r) в області, де нормова-
ний радіус r/a < 0.4, формується завдяки енергійним іонам; (б) частота макси-
муму є приблизно однаковою як у випадку відсутності енергійних іонів, так і у 
випадку наявності енергійних іонів з пікованим радіальним розподілом. 

Результати роботи опубліковано в журналі Plasma Physics and Controlled 
Fusion [4]. 
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3. Fu G.Y. // Phys. Rev. Lett. - 2008. - Vol. 101. - P. 185002. 
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ФОКУСУВАННЯ  ІНТЕНСИВНИХ  ШИРОКО  АПЕРТУРНИХ 
ЕЛЕКТРОННИХ  ПУЧКІВ  ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОЮ  ПЛАЗМОВОЮ 

ЛІНЗОЮ  ПРОСТОРОВОГО  ЗАРЯДУ 
 

І. Літовко1,  А. Гончаров2,  А. Добровольський2,  В. Гушенец3,  Е. Окс3 

 
1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

2 Інститут фізики НАН України, Київ 
3 Інститут сильнострумової електроніки СО РАН, Томськ, Росія 

 
Розроблено чисельну модель процесу створення динамічної хмари 

об’ємного заряду у електростатичній плазмовій лінзі та фокусування пучків 
частинок з від’ємним знаком заряду хмарою просторового заряду, що дає 
змогу розраховувати процес накопичення просторового заряду у плазмовій 
лінзі та взаємодію створеної хмари просторового заряду з пучком заряджених 
часток, що проходить крізь апертуру лінзи з урахуванням процесу постійного 
надходження нових додатних іонів до хмари.  

Проведено дослідження електростатичних характеристик плазмової лінзи, 
а також фокусування пучка електронів як малих, так і великих струмів елект-
ростатичною плазмовою лінзою. Чисельний експеримент підтвердив важли-
вість врахування магнітного поля в об’ємі лінзи і критичність його величини 
для розділення електростатичного та магнітного фокусування та показав ва-
жливість дотримання правильного співвідношення між об’ємними зарядами 
лінзи та пучка, що фокусується. У випадку перевищення об’ємним зарядом 
пучка такого в лінзі, фокусуючий режим роботи плазмової лінзи порушуєть-
ся. Таким чином, для слабо струмових електронних пучків (І ≤ 1А) здійсню-
ється електростатичне фокусування. Зазначмо, що фокусуючи властивості 
плазмової лінзи можна покращити підвищенням середньої енергії пучка до-
датних іонів, що створюють хмару об’ємного заряду, однак це можливо для 
пучків, струм яких не перевищує 5-10А. Чисельний експеримент, щодо фоку-
сування сильнострумових (І ≥ 10А), широко апертурних електронних пучків 
плазмовою лінзою з об’ємним зарядом, показав, що у цьому випадку можли-
во лише магнітне фокусування, оскільки хмара швидко руйнується, тому не-
обхідно вибрати оптимальне магнітне поле, щоб покращити фокусування і 
мінімізувати геометричні аберації. Однак, присутність плазмової лінзи дає 
змогу покращити транспорт електронного пучка, та зменшити його розхо-
дження за рахунок додаткового надходження позитивних іонів створених 
плазмовою лінзою, які компенсують об’ємний заряд пучка. Отримані резуль-
тати добре узгоджуються з експериментальними даними. 

Експериментально було встановлено: що плазма хмари об’ємного заряду 
стабілізує роботу джерела електронів та разом з фокусуючими можливостями 
лінзи дає змогу стиснути 100 амперний, широко апертурний (початковий ді-
аметр 6 см) пучок до розміру 1 см. та отримати густину струму пучка більшу 
за 100 А/см2. Експериментально показано можливість побудови плазмової 
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лінзи з динамічним просторовим зарядом, що не має провалу плаваючого 
потенціалу на вісі лінзи, обумовленого закруткою іонів хмари у магнітному 
полі лінзи; 

 
ОБЕРТАЛЬНИЙ  КОВЗНИЙ  РОЗРЯД  ІЗ  РІДКИМ  ЕЛЕКТРОДОМ 

 
О. А. Недибалюк,  В. Я. Черняк,  О. В. Соломенко,  І. І. Федірчик, 

Є. В. Мартиш,  Т. Є. Ліситченко 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ 
 

Першочерговими задачами для плазмохімії є розробка та дослідження но-
вих плазмових систем, які б працювали за високих тисків, генерували нерів-
новажну плазму, мали великий ресурс роботи та високу енергоефективність. 

Важливим є не тільки генерувати нерівноважну плазму, але й мати важелі 
впливу на нерівноважність плазми (збільшення або зменшення нерівноваж-
ності). Плазмово-рідинні системи з вихровими потоками газу на відміну від 
класичних газових розрядів мають додаткові фактори, які впливають на енер-
гетичні параметри плазми. Тому важливим є дослідження впливу таких фак-
торів на нерівноважність плазми, а саме на неізотермічність плазми, динамі-
чних плазмово-рідинних систем. 

У даній плазмово-рідинній системі реалізується дві області плазми: в 
проміжку між поверхнею рідини та верхнім металевим електродом; в плаз-
мовому факелі на виході із верхнього металевого електроду. Було досліджено 
емісійні спектри плазми між електродами та у плазмовому факелі в залежно-
сті від величини потоку газу та струму розряду. Емісійні спектри плазми ре-
єструвалися за допомогою спектрального приладу S-150-2-3648 USB в діапа-
зоні довжин хвиль 200 - 1000 нм. Визначено температури заселення збудже-
них електронних, коливальних і обертальних рівнів та їх розподіл вздовж 
плазмового факелу в залежності від величини потоку газу та струму. Виміря-
ні вольт-амперні характеристики даного розряду для двох режимів роботи  
“твердий” та “рідкий” катод. 

Уперше розроблено новий генератор плазми: обертальний ковзний розряд 
з одним рідким електродом який на відміну від відомих розрядів має режими 
роботи з малою ерозією електродів, що може бути використано при створенні 
генераторів плазми з великим ресурсом роботи. 

Основним механізмом виносу матеріалу металевого аноду в плазмово-
рідинних системах з обертальними ковзними розрядами є анодне розчинення 
електроду. Вирішенням проблеми анодного розчинення є підбір матеріалу, з 
якого виготовлений електрод, та режимів роботи за яких відбуватиметься 
пасивація електроду. 

Виявлено ефективні механізми керування рівнем нерівноважності плазми 
в плазмово-рідинних системах: зменшення рівня за допомогою прискорення 
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екзотермічних хімічних реакцій та збільшення рівня за допомогою пригні-
чення екзотермічних хімічних реакцій. 

 
Дану роботу виконано за часткової підтримки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Міністерства освіти і науки України та 
Національної академії наук України. 
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У цій роботі представлено результати дослідження гібридного плазмово-
каталітичного реформування аерозолю етанолу в синтез-газ. Встановлено, що 
застосування плазмового каталізу для реформування вуглеводнів набагато 
ефективніше та вигідніше у порівнянні зі звичайним плазмовим реформуван-
ням [1]. Плазма є гарним джерелом активних частинок, що в свою чергу мо-
жуть активувати та пришвидшувати плазмово-хімічні перетворення. Однією 
з переваг такого підходу є те, що для створення такої системи плазмового 
каталізу достатньо відносно малопотужного джерела. Дослідження конверсії 
вуглеводнів проводилось у плазмово-рідинній системи з використанням роз-
ряду малопотужної обертальної ковзної дуги, як джерела плазми. Реформу-
вання аерозолю етанолу проводилося методом часткового окислення. У ви-
падку звичайного плазмового реформування як вуглеводень так і окисник 
активуються плазмою розряду. В даній роботі плазмою активували виключно 
окисник (повітря), змішування з вуглеводнем відбувалося у піролітичній ка-
мері. Розрядом обертальної ковзної дуги активували частину окисника 
(~20 %), решту повітря інжектували безпосередньо у реакційну камеру разом 
з аерозолем вуглеводню у вигляду зворотно-вихрового потоку типу торнадо. 
Одним з особливостей такого підходу стало підвищений нерівноважності 
плазми розряду [2]. 

Введення плазмового каталізу при конверсії вуглеводнів підвищує коефі-
цієнт трансформації електричної енергії в хімічну (α) на порядок, що дає змо-
гу ефективно реформування етанолу при одночасному зниженні загальної 
вартості електричної енергії затраченої на перетворення. α - це теплота зго-
ряння напрацьованого синтез-газу поділена на витрати електричної енергії 
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під час реформування. У випадку гібридного плазмово-каталітичного рефор-
мування етанолу значення α перевищує 60. 

 
Ця робота була виконана за часткової підтримки з боку Київського націо-

нального університету імені Тараса Шевченка, Міністерства освіти і науки 
України, Національної академії наук України. 
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Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Важливим інструментом вивчення властивостей матерії є розсіяння і  

трансформація електромагнітного випромінювання. В плазмі з певним рівнем 
флуктуацій поширення електромагнітних хвиль може призводити до появи 
розсіяних хвиль ( з новими частотами і хвильовими векторами порівняно з 
початковою хвилею ) і нового типу хвиль - трансформованих. 

Аналізуючи розсіяне і трансформоване випромінювання, можна отримати 
достатньо інформації про характеристики плазми. Цей метод плазмової діаг-
ностики є важливим для дослідження лабораторної і космічної плазми.  

У роботі на основі кінетичного підходу досліджено процес трансформації 
повздовжньої ленгмюрівської хвилі в поперечну електромагнітну хвилю в тур-
булетній плазмі, яка знаходиться під впливом електромагнітного випроміню-
вання на верхньогібридній частоті. Розглянуто випадок слабозамагніченої пла-
зми, коли верхньогібридна частота  близька до електронної плазмової частоти. 
Обчислено коефіцієнт трансформації в запороговій області параметричної не-
стійкості верхньогібридної хвилі, яка збуджує іонно-звукові коливання. 

Показано, що основний внесок у величину трансформації здійснюють ви-
сокочастотні турбулентні флуктуації на верхньогібридній частоті. 

Знайдена інтенсивність електромагнітного випромінювання і її залежність 
від поля накачки. Показано, що частота такого випромінювання може бути 
близькою до подвійної електронної ленгмюрівської частоти. Отримані ре-
зультати дають змогу запропонувати один з можливих механізмів природньої 
радіації із плазми сонячної корони, а також пояснити спонтанне випроміню-
вання із різних космічних об’єктів - суперзірок, крабоподібних туманностей, 
плазми верхніх шарів іоносфери тощо.  
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ШВИДКЕ  ОБЧИСЛЕННЯ  ПЛАЗМОВОЇ  ДИСПЕРСІЙНОЇ  ФУНКЦІЇ 
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Плазмова дисперсійна функція (ПДФ) , що пов’язана з комплексною 

функцією помилок співвідношенням , є однією з ключо-
вих понять теорії плазмових хвиль. Вона описує поглинання і дисперсійні 
властивості плазми уздовж магнітного поля і надзвичайно часто зустрічаєть-
ся в додатках, причому в багатьох з них її потрібно обчислювати багаторазо-
во. Отже, досить актуальним завданням є розвиток методів її швидкого обчи-
слення. 

На даний час найбільш швидкий метод, що використовує техніку гіпер-
асимптотичних розкладань [1], в середньому дає змогу обчислювати одне 
значення цієї функції за час, необхідний для обчислення 10 значень експоне-
нціальної функції.  

Нами було запропоновано новий метод на основі спільного використання 
формули Ейлера - Маклорена і не сингулярної формули для обчислення го-

ловного значення інтеграла Коші , ви-

значеного на реальній осі [2]. Чисельні розрахунки показали, що обчислення 
W (z) по даному алгоритму для середніх за модулем значень на реальній осі 
відбувається приблизно в два рази швидше, ніж за алгоритмом [1]. У таблиці 
для порівняння часу одного обчислення функції нашим методом і методом 
[1], як приклад, були взяті точки x = 2, 3, 4. 

 
x Tour TPoppe 
2 5,4992·10-2  0,10298400 
3 5,699199·10-2 9,99840051·10-2 
4 5,499099·10-2 9,19816005·10-2 

 
Таким чином, запропонований метод дає змогу обчислювати одне значен-

ня функції для середніх за модулем значень функції на реальній осі приблиз-
но за час, необхідний для обчислення 5 значень експоненціальної функції. 

Результати даної роботи можуть бути використані при вирішенні гранич-
них задач в теорії високочастотного нагріву плазми та генерації струмів за-
хоплення. 

 
1. Poppe G.P.M., Wijers C.M.J. More efficient Computation of the Complex  

Error Function // ACM. - 1990. - Vol. 16, No. 1. - P. 38. 
2. Pavlov S.S., Castejуn F., Tereshchenko M. Effective evaluation of the exact re-

lativistic plasma dispersion function // ВАНТ. - 2013. - № 1(83). - P. 903.  
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Взаємодія плазми з середовищем, що оточує розрядний канал при імпуль-

сних розрядах зазвичай має турбулентний характер. Турбулентне перемішу-
вання при цьому відбувається внаслідок розвитку гідродинамічних нестійко-
стей в зоні контакту плазми із зовнішнім середовищем. Прояв турбулентного 
перемішування залежить від форми та початкових розмірів збурень, величин 
електричних полів у проміжках. Виявленню факторів, які впливають на роз-
виток турбулентних транспортних процесів та з’ясуванню механізмів такого 
впливу й присвячене дане повідомлення. 

Просторовий розподіл, розміри й темп зростання збурень в процесі розви-
тку імпульсних розрядів в першу чергу визначається початковою неоднорід-
ністю розрядних каналів. Проте вплив зазначеної неоднорідності може бути 
нівельований шляхом підвищення темпів енерговкладення, що відкриває мо-
жливість направленої зміни характеру процесів.  

Динаміка розвитку турбулентного перемішування та структура турбулен-
тної зони визначаються процесами, що характеризують розвиток нестійкос-
тей, що породжують перемішування. Спостерігається характерна для подіб-
них нестійкостей перебудова в часі спектру збурень - короткохвильові збу-
рення швидко сягають нелінійної стадії й перестають зростати, в той час як 
довгохвильові збурення продовжують розвиватися. В результаті розподіл за 
довжинами хвиль, що породжуються збуреннями зсувається в бік довгохви-
льових збурень. В залежності від розрядних умов на розвиток турбулентних 
транспортних процесів суттєвий вплив може здійснювати й такий чинник як 
поступлення металевих домішок в плазму внаслідок ерозії електродів та роз-
пилення дротинок, якими ініціюється розряд, а також завдяки дії реактивної 
сили при випаровуванні речовини, що контактує з плазмою. Зокрема, підви-
щення провідності та зменшення в’язкості істотно змінює характер зазначе-
них турбулентних процесів. 

Залучення до уваги виявлених факторів впливу на характер турбулентних 
транспортних процесів відкриває шлях до направленої зміни властивостей 
плазми та керування імпульсними розрядами у воді. 
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ВЛАСТИВОСТІ  РОЗРЯДУ  В  МЕТАНІ  ТА  В  ЙОГО  СУМІШАХ 
З  ВОДНЕМ  У  ПЛАЗМОВОМУ  ДЖЕРЕЛІ  ГЕЛІКОННОГО  ТИПУ 

З  ПЛАНАРНОЮ  АНТЕНОЮ 
 

В. М. Слободян1,  В. Ф. Вірко1,  К. П. Шамрай1,  І. В. Короташ2, 
Л. С. Осипов2,  Д. Ю. Полоцький2,  Е. М. Руденко2,  В. Ф. Семенюк2 
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Системи на основі геліконного розряду є ефективними джерелами густої 
плазми і широко застосовуються у практиці, в тому числі, у нанотехнології. 
Зокрема, в роботі [1] синтез вуглецевих наноструктур був здійснений з вико-
ристанням стандартного геліконного джерела, в якому збуджуюча антена 
охоплює діелектричну камеру, а розряд збуджувався в метані чи його сумі-
шах з воднем. Геліконне джерело з плоскою (планарною) збуджуючою анте-
ною, розташованою в торці металевої розрядної камери, дає змогу ефектив-
ніше генерувати плазму і конструктивно є зручнішим для технологічних за-
стосувань, ніж стандартне. Мета даної роботи - експериментально дослідити 
можливості застосування саме такої розрядної системи для створення техно-
логічного середовища (плазма розряду в метані та в його суміші з воднем), 
яке забезпечує формування вуглецевих наноструктур. 

Встановлено, що, на відміну від важких одноатомних інертних газів (Ar, Kr, 
Xe), в геліконному джерелі з плоскою антеною інтенсивний розряд як в метані 
так і у водні може підтримуватися лише у досить вузькому діапазоні тисків, 
≤ 1,5 Па, а оптимум за густиною плазми досягається при 0,6 - 0,9 Па. Діапазон 
існування розряду за магнітним полем обмежений 60 - 80 Гс при ВЧ потужнос-
ті в 1 кВт. При цьому максимальна густина плазми для метану сягає (2 - 
5)Ч1011 см−3, а для водню в 1,5 - 2 рази нижче (в аргоні за аналогічних умов 
густина перевищує 1012 см-3). Температура електронів для розряду в метані 
становить ~ 5 еВ, у водні - ~ 8 еВ. Визначені розрядні умови та параметри пла-
зми, в цілому, схожі з даними роботи [1], де застосовувалось стандартне гелі-
конне джерело. Був також реалізований розряд у суміші метану з воднем у різ-
них пропорціях та досліджені властивості такого розряду, які в загальних рисах 
виявилися подібними до тих, що виявлені для розрядів у метані та у водню 
окремо. Встановлено, що залежності густини плазми від магнітного поля для 
обох газів та їх суміші мають стрибкоподібний характер. Виміряні при різних 
магнітних полях радіальні розподіли густини плазми свідчать про те, що поді-
бно до розряду в аргоні, для розрядів у метані, водні та їх сумішах мають місце 
як інтенсивний режим з пікіруваним радіальним профілем густини плазми (ма-
гнітне поле ≤ 30 Гс), так і режим з провалом профілю на осі системи (магнітне 
поле ≥ 50 Гс). Саме останній режим становить інтерес для практичних застосу-
вань, оскільки забезпечує більш однорідний радіальний розподіл густини пла-
зми. Показана спроможність ефективно впливати на інтенсивність та стабіль-
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ність розряду, керувати параметрами плазми досліджуваної суміші газів, змі-
нюючи як величину магнітного поля, так і його конфігурацію. Визначена оп-
тимальна конфігурація магнітного поля. 

Одержані результати свідчать про перспективність застосування гелікон-
них джерел з планарною антенною для технології формування вуглецевих 
структур. 

 
Робота виконана в рамках спільного проекту № 5713 Національної акаде-

мії наук України та Українського науково-технологічного центру. 
 

1. Sato G. et al. // Thin Solid Films. - 2006. - Vol. 506 - 507. - P. 550. 
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Ю. П. Веремій,  В. Я. Черняк,  М. М. Касумов 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
 

Використання розряду між двома твердими електродами в суміші інерт-
ного газу та аерозолю рідини дає змогу забезпечити стійкість та непере-
рвність роботи установки, а також зберегти переваги роботи в гетерофазній 
плазмовій системі.  

Відомо, що металеві електроди в контакті з аерозолем вкриті плівкою рі-
дини, а отже вдається уникнути ерозії електродів. 

В представленій системі розділено області активації сировини і піроліти-
чну реакційну камеру, в яку вводили хімічно пасивні частинки, що викорис-
товуються для створення центрів зростання вуглецевих наноматеріалів. Ви-
користання такого підходу дає змогу реалізувати неперервну роботу установ-
ки, збір отриманих продуктів поза системою та значно спростити процес їх 
очищення. 

На виході з системи відбувається збір матеріалу шляхом декантації за до-
помогою водяного фільтру.  

При високих температурах піролітичної хімічної камери (800 °С та вище) 
спостерігається утворення на хімічно пасивних частинках вуглецевих струк-
тур різної морфології. При температурі піролітичної камери 800 °С в зразках 
спостерігаються скупчення вуглецевих прутків, а при температурах більше 
850 °С в зразках присутні вуглецеві нанотрубки діаметром 10 - 50 нм. 

Перехід роботи системи від рідини до аерозолі підвищує неізотермічність 
плазми (плазма розряду в аерозолі спирту неізотермічна, на відміну від плаз-
ми розряду торнадо з рідким електродом). 

Показана можливість неперервної роботи плазмово-каталітичної камери в 
режимі зворотно-вихрового потоку газу з аерозолем спирту. 
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Композитні матеріали на основі міді та хрому розробляються для роботи в 

якості контактів електричних вакуумних вимикачів. При комутації в цих 
приладах виникають електричні дуги, які спричиняють ерозію поверхні кон-
тактів та потрапляння їх матеріалу в розрядний проміжок. У зв’язку зі склад-
ностями дослідження вакуумних дуг, у даній роботі пропонуються дослідити 
плазму електричної дуги з домішками міді та хрому в потоці аргону, що дає 
змогу уникнути окислення електродів. 

Для дослідження плазми електродугового розряду між композитними 
Cu-Сr електродами використано методи оптичної емісійної спектроскопії [1, 
2]. Характерною особливістю спектра хрому (рисунок) є велика кількість 
ліній, які можуть перекриватись між собою, та з лініями міді. Тому, значну 
увагу в даній роботі приділено вибору спектральних ліній хрому, придатних 
для діагностики плазми.  

На наступному етапі вибрані спектральні лінії міді та хрому використали 
для визначення радіальних розподілів температури плазми електродугового 
розряду. Розподіли температури, отримані по різним елементам, досить доб-
ре узгоджуються, що свідчить на користь існування стану локальної термо-
динамічної рівноваги в умовах експерименту, та дає змогу в подальшому ро-
зрахувати компонентний склад плазми. 
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Спектр випромінювання плазми електродугового розряду силою струму 

3,5 А між композитними Cu-Cr електродами в потоці аргону. 
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Подальше впровадження плазмових технологій вимагає однорідної обро-

бки поверхонь все більшої площі. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є 
створення джерела плазми, однорідної вздовж однієї координати. Тоді, рів-
номірно переміщуючи поверхню в перпендикулярному напрямі, можна пос-
лідовно піддавати однорідній обробці об’єкти значної площі. Запропоновано 
та досліджено модифікацію геліконного розряду, що здатна створювати лі-
нійно однорідну плазму. Розряд збуджується в магнітному полі за допомогою 
лінійної індукційної антени, яка складається з двох паралельних провідників 
з протифазними ВЧ струмами. Провідники розміщені в двох кварцових труб-
ках діаметром 15 мм на відстані 3 см одна від одної, пропущених крізь ваку-
умний об’єм перпендикулярно до зовнішнього магнітного поля. Металева 
розрядна камера мала форму куба з довжиною ребра 22 см. Зовнішнє магніт-
не поле створювалось двома прямокутними котушками і було однорідним в 
межах камери. Досліди проводились в аргоні при тиску 0,65 Па (5 мТор), в 
магнітному полі в діапазоні 0 - 5 мТ і ВЧ потужності до 1 кВт на частоті 
13,56 МГц. 

Показано можливість збудження стабільного розряду лінійною індукцій-
ною антеною в зазначених умовах. Встановлено, що при збільшенні магніт-
ного поля початкове зростання концентрації змінюється її стрибкоподібним 
зменшенням і закінчується повним зривом розряду. Критичні магнітні поля, 
що відповідають цим стрибкам, зростають при збільшенні потужності гене-
ратора. Така поведінка є характерною для поздовжньо обмежених геліконних 
розрядів і спричиняється зміною мод стоячих геліконних хвиль. За допомо-
гою рухомих магнітних зондів досліджено просторові розподіли амплітуди та 
фази високочастотних хвильових магнітних полів у трьох взаємно перпенди-
кулярних напрямах. Виміряні профілі відповідають стоячим геліконним хви-
лям, що підтверджується протифазністю коливань у сусідніх максимумах. 
Залежність довжини хвилі від концентрації плазми та напруженості магніт-
ного поля якісно узгоджується з дисперсією геліконних хвиль. Дослідження 
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розподілу іонного струму на зонд вздовж антени на відстані 10 см показало, 
що існують режими, в яких плазма є однорідною (з точністю 1,5 - 2 %) на 
значній частині довжини антени. В той же час виявлено, що при близьких 
параметрах при незначній зміні потужності, узгодження або магнітного поля, 
однорідність може втрачатися і профіль концентрації вздовж антени стає не-
однорідним. Встановлено, що ці режими відрізняються структурою стоячих 
хвиль в об’ємі. Умови їх реалізації потребують подальших досліджень. Оде-
ржана в зазначених експериментальних умовах густина іонного струму на 
відстані 10 см від антени становила 20 мА/см2, що відповідає концентрації 
плазми 8÷1011 см−3. 

Таким чином в роботі запропоновано новий різновид індукційного розря-
ду, який збуджується в магнітному полі лінійними провідниками з ВЧ стру-
мом, продемонстровано його хвильову геліконну природу та показано наяв-
ність режимів з однорідною плазмою на значній частині довжини антени. 
Здійснено зручну компоновку розряду з індукційною антеною, зануреною в 
плазму. При подальшому удосконаленні та збільшенні розмірів запропонова-
на система може бути використана у плазмово-технологічному обладнанні 
для обробки поверхонь великої площі шляхом їх переміщення перпендикуля-
рно до антени. 

 
ОБ  ОСОБЕННОСТЯХ  РЕЛАКСАЦИИ  ИЗЛУЧЕНИЯ 

ПРИ  ВЗРЫВЕ  ВОЛЬФРАМОВОЙ  ПРОВОЛОЧКИ  В  ВОДЕ 
 

Л. М. Войтенко,  О. А. Федорович 
 

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 
 

Единственным источником о температуре и концентрации плотной плаз-
мы является его излучение. Но всегда ли можно определить указанные пара-
метры по наблюдаемым распределениям интенсивностей и по их абсолютной 
величине? 

В качестве источника плазмы исследовался импульсный разряд в воде 
(ИРВ). Параметры плазмы в канале изменялись пределах: концентрации 
электронов составляли 1017 см-3 ≤ Ne ≤1022 см-3 при изменении температур 
Те = 6·103-50·103 К [1]. В видимом диапазоне проводились исследования ди-
намики распределения излучения и его интенсивности при ВП из W диамет-
ром 320 мкм, начальном напряжении 20 кВ на конденсаторной батарее емко-
стью 14,7 мкФ и периоде разряда 15,5 мкс. 

Сразу после пробоя (на 3 мкс) на распределении излучения наблюдается 
сплошной спектр со слабо выраженными линиями водорода серии Бальмера Hα 
и Hβ. Это свидетельствует о сравнительно низкой концентрации электронов (не 
выше 5·1018 см-3). Распределение излучения сплошного спектра близко к излу-
чению абсолютно черного тела (АЧТ) и соответствует примерно 7·103 К. Через 
10 мкс, несмотря на интенсивный вклад энергии в канал, плазма практически 
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перестает излучать в видимом диапазоне и излучает только в области линии 
Hα.. На 23 мкс интенсивность излучения увеличивается и его распределение 
колеблется между яркостными температурами от 6·103 в фиолетовой области 
до 11·103 К в красной области спектра. При этом наблюдаются только линии 
поглощения вольфрама с переходами с основного на первый уровень. Наи-
большее расхождение в яркостных температурах наблюдается на 43 мкс от 
20·103  в фиолетовой части спектра до 7·103 К на 400 нм и увеличением до 
16·103  К в красной области спектра. На 103 мкс происходит плавное выравни-
вание температур, и постепенное их приближение к излучению АЧТ до  
16·103 К. На 153 мкс яркостная температура практически не уменьшается и 
лежит в пределах 10 - 12·103 К и приближается к излучению АЧТ. Количество 
линий поглощения вольфрама при этом все время увеличивается. 

Рассчитаем адиабатическое остывание расширяющегося плазменного 
поршня. Уравнение адиабаты имеет вид p·Vκ = const [2]. Для водяной плазмы 
κ = 1,26 [3]. По зависимости радиуса канала от времени и максимальному 
значению давления было рассчитано давление в канале при расширении для 
адиабатического процесса. Значения давления в канале на поздних стадиях 
распада плазмы рассчитанное по адиабате меньше экспериментального 
больше чем в 20 раз. Перерасчет температуры по адиабате от максимальной к 
началу разряда дает значения Т = 3·104 К, а яркостная в этот момент времени 
в красной области не превышает 7·103 К. 

 
1. Fedorovich O.A., Voitenko L.M. About the influence of the plasmas nonideality 

degree on the plasma decay coefficients // Problem of Atomic Science and 
Technology. - 2013. - No. 1. - P. 201 - 203. 

2. Тер Хаар Д., Вергеланд Г. Элементарная термодинамика. - М.: Мир, 1968. 
- 219 с. 

3. Наугольных К.А., Рой Н.А. Электрические разряды в воде. - М.: Наука, 
1971. - 155 с.  
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Тези  доповідей  з  радіобіології  та  радіоекології 
 

РАДІОБІОЛОГІЧНІ  ЕФЕКТИ  У  ДРІБНИХ  ГРИЗУНІВ, 
ЯКІ  ПОСТІЙНО  ЗНАХОДИЛИСЬ 

В  УМОВАХ  РАДІОАКТИВНОГО  ЗАБРУДНЕННЯ  ЗОНИ  ЧАЕС  
 

О. О. Бурдо1,  А. І. Липська1,  О. А. Сова1,  Н. К. Родіонова2 
 

1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
2 Iнститут експериментальної патології,онкології і радіобіології 

ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ 
 

Проведено комплексні (польові, лабораторні) радіоекологічні дослід-
ження дрібних гризунів із зони відчуження ЧАЕС (ЗВ ЧАЕС). Відлов тварин 
проводили на територіях з нерівномірним розподілом радіаційних полів, ра-
діаційний фон на окремих ділянках міг різнитися більш ніж у 5 разів.  

Видовий склад мишоподібних гризунів досліджували за допомогою каріо-
типування та за морфологічними ознаками. Встановлено, що найбільш пред-
ставницьким видом ЗВ ЧАЕС являється руда нориця (Clethrionomys glareolus).  

Проведено γ-β-спектрометричні дослідження, визначено рівні накопи-
чення та питому активність радіонуклідів 137Cs і 90Sr в тілі тварин. Радіоак-
тивне забруднення тварин змінювалося в широких межах від 200 до 1450 Бк/г 
137Cs, 100 - 1700 Бк/г 90Sr, також спостерігали особин з аномально високим 
вмістом радіонуклідів. Розраховано поглинені дози опромінення тварин, що 
сформовані чорнобильським радіаційним чинником. 

Проведено порівняльний аналіз цитогенетичних, гематологічних та морфо-
фізіологічних параметрів тварин з радіаційнозабруднених та фонових територій.  

Встановлено, що у дослідних тварин частота одноядерних клітин з МЯ у 
8 - 13 разів, перевищує спонтанний рівень, спостерігали клітини з великою 
кількістю МЯ в клітині. Ці зміни свідчать про порушення цитогенетичного 
гомеостазу. Збільшення цитогенетичних порушень може бути пов’язано як з 
прямою дією радіації, так і зі зниженням функціональної активності імунної 
системи, що здійснює контроль за цитогенетичним гомеостазом. 

Гематологічні дослідження встановили, що концентрація лейкоцитів у 
тварин з забруднених територій статистично не відрізняється від контролю. 
Кількість еритроцитів у опромінених тварин була в межах контрольних зна-
чень. Проте спостерігали якісні порушення еритроцитарної ланки перифе-
ричної крові - виражений анізо-пойкілоцитоз та поліхроматофілія еритро-
цитів, що вказує на порушення процесів дозрівання клітин еритроїдного ряду 
і співпадає з даними збільшення цитогенетичних аномалій в клітинах кістко-
вого мозку. В препаратах селезінки  тварин з високим вмістом інкорпорова-
них радіонуклідів реєстрували формування осередків кровотворення (особ-
ливо клітин еритроїдного ряду). 
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У імпактних тварин спостерігали зниження індексу маси печінки, тимусу 
та селезінки, проте індекси серця, нирок і наднирників мали значно вищі зна-
чення ніж у  контрольних. Зміни морфологічних параметрів свідчать про на-
пруження в фізіологічному стані організму опромінених тварин.  

Сукупність отриманих результатів та даних літератури вказує на складні 
пристосувально-адаптаційні процеси, що відбуваються в популяціях тварин у 
зоні радіоактивного забруднення. 

 
ВПЛИВ  КОФЕЇНУ  НА  ЦИТОГЕНЕТИЧНІ  ЕФЕКТИ, 

ЩО  ІНДУКОВАНІ  В  КЛІТИНАХ  ЛЮДИНИ  ЗА  ДІЇ  ОКСИДУ 
АЗОТУ  ТА  ОПРОМІНЕННЯ  (ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ) 

 
О. М. Демченко,  О. П. Пилипчук,  Е. А. Дьоміна 

 
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології 

ім. Р.Є. Кавецького НАН України, відділ радіобіології та екології, Київ 
 

Вступ. Віддалені наслідки іонізуючого випромінювань (ІВ) на організм 
людни проявляється у формуванні стохастичних ефектів, в тому числі у ви-
никненні пухлин. Ряд широко розповсюджених у навколишньому середови-
щі, особливо у великих промислових центрах, хімічних сполук, в тому числі 
оксиду азоту (ОА) також збільшує канцерогенний ризик. При оцінці форму-
вання цих наслідків до уваги необхідно приймати додаткову дію ко-
мутагенів, до яких відносять деякі медичні препарати, які в свою чергу мо-
жуть підсилювати дію вище зазначених канцерогенів. Не зважаючи на актуа-
льність даної проблеми в Україні дослідження в цьому напрямку не прово-
дяться. Враховуючи онкогенну небезпеку підвищеного рівня індукованих 
аберацій хромосом в клітинній популяції, актуальним є вивчення хромосом-
них перебудов в соматичних клітинах людини за дії канцерогенів хімічної та 
фізичної природи. 

Мета роботи. Дослідити особливості впливу кофеїну на формування ге-
нетичної нестабільності в соматичних клітинах людини за дії ОА та малих 
доз ІВ. 

Матеріали і методи. Тест-система культури лімфоцитів периферичної 
крові (ЛПК) умовно здорових осіб з метафазним аналізом аберацій хромосом. 
В якості ко-мутагену використано кофеїн (К) в концентраціях (0,4 -  
1,2 мг/мл) крові. В якості хімічного мутагену використано ОА в концентрації 
1,0 мкМ/мл. Опромінення зразків крові проводили в дозі 0,3 Гр на рентгенів-
ському апараті “Рум-17”. 

Результати. Одержані результати, які свідчать про комутагенний ефект 
К.  Встановлено, що у культурі ЛПК людини К за концентрації (0,4 -  
1,2 мг/мл) не викликає зростання структурних перебудов хромосом, частота 
аберацій хромосом становить 2 - 3 %, що відповідає середньопопуляційним 
значенням спонтанного рівня. За умов комбінованого впливу К (0,4 -  
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1,2 мг/мл) та ОА (1,0 мкМ/мл) відбувається зростання спонтанної частоти 
структурних генетичних пошкоджень, так при концентрації К 0,4 мг/мл та дії 
ОА частота аберацій хромосом зросла у 1,5 рази та майже у 2,5 за найбільшої 
концентрації відповідно. Аналізуючи загальну частоту радіаційно-
індукованих аберацій хромосом при опроміненні ЛПК в дозі 0,3 Гр та дії ко-
мутагену К у концентрацій 1,2 мг/мл, суттєвої різниці між цитогенетичними 
показниками не спостерігалось.  

Висновок. Встановлено ко-мутагенний ефект кофеїну за умов комбінова-
ної дії з оксидом азоту. За дії малих доз іонізуючого випромінювання (0,3 Гр) 
ко-мутагенний ефект не виявлено.  

 
КІНЕТИКА  131І  ТА  ДОЗОУТВОРЕННЯ 
В  ОРГАНІЗМІ ЛАБОРАТОРНИХ  ЩУРІВ 

ЗА  СТАЛОГО  НАДХОДЖЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ 
 

І. П. Дрозд,  А. І. Липська,  О. А. Сова,  В. А. Шитюк,  Л. К. Бездробна, 
О. О. Бурдо,  Л. І. Купцова,  В. А. Курочкіна,  Т. В. Мельник, 

Л. В. Тарасенко,  Л. А. Теменік,  Т. В. Циганок  
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Досліджено процеси накопичення та виведення 131І в органах і тканинах 
лабораторних щурів-самців лінії Вістар за щоденного перорального надход-
ження 29,3 кБк ізотопу. Експеримент тривав 15 діб. Тваринам перорально 
через зонд щоранку в один і той же час вводили розчин NaI в дистильованій 
воді, після чого давали корм. Використовували тварин з усталеним гомеоста-
зом, масою 270 ± 40 г. Тварин умертвляли (по 5 шт.) у терміни 1, 2, 3, 7 та 15 
діб після початку введення ізотопу з дотриманням вимог ст. 26 Закону Украї-
ни “Про захист тварин від жорстокого поводження”. Вміст ізотопу в органах 
і тканинах вимірювали γ-спектрометричним методом. За усередненими по  
5-ти тваринах результатами вимірювань, використовуючи програмний пакет 
Excel 2007, визначали аналітичний вигляд функцій, що описують інтегральну 
кінетику радіонуклідів (таблиця). 

 

Зміна питомої активності (q) 131І в органах і тканинах щурів 
за тривалого надходження до організму*  

 

Орган чи тканина Вигляд функції, що описує кінетику 
радіонукліда в органі Примітка 

щитоподібна залоза q = 455701 ln(t) + 443665  
кров q = 12,214 ln(t) + 45,104  
м'язи q = 0,1737 ln(t) + 10,441  

кісткова тканина q = 0,8024 ln(t) + 18,054  
печінка q = 12,273 ln(t) + 26,532  



176 

Продовження таблиці 
 

Орган чи тканина Вигляд функції, що описує кінетику 
радіонукліда в органі Примітка 

нирки q = 12,946 ln(t) + 38,685  
легені q = 5,4118 ln(t) + 36,762  

селезінка q = 4,6301 ln(t) + 22,979  
сім’яники q = 19,81220 exp(0,03341 t)  

шлунок 
до 3 доби (включно) 

q = 116,28 ln(t) + 142,12 
після 3 доби q = 309,32367 exp(-0,04950 t) 

 

кишківник q=const після 3 доби 
кістковий мозок q = 65,74617 exp(-0,00483 t) починаючи 

з 3 доби 
гіподерма q = 305,9 exp(0,0894 t) крім 2 доби 

 

* q - Бк/г; t - доби. 
 

За виразами  та  визначали інтегра-
льну кількість радіоактивних розпадів і поглинену дозу в органах і тканинах 
за час t. Обговорюються особливості кінетики радіонукліду та формування 
дози опромінення органів. 

 

ДОЗОЗАЛЕЖНІ  ЗМІНИ  БІОКІНЕТИЧНИХ  ХАРАКТЕРИСТИК 
ЩИТОПОДІБНОЇ  ЗАЛОЗИ  ЛАБОРАТОРНИХ  ЩУРІВ 

 

І. П. Дрозд,  О. А. Сова  
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Досліджували особливості функціонування щитоподібної залози (ЩЗ) 
статевозрілих щурів-самців лінії Вістар з усталеним метаболізмом у широ-
кому діапазоні поглинених доз за одноразового перорального надходження 
131І. Експеримент проводили на 4-х групах тварин. Гамма-спектрометричним 
методом визначали вміст йоду в ЩЗ через 1, 2, 3, 7 та 14 діб за надходження 
3,3; 19,2; 114,8 та 327 кБк ізотопу до організму тварин. За отриманими ре-
зультатами визначали аналітичні вирази, що описують функції утримання 
йоду й дозозалежні характеристики виведення його з органу. 

Для усіх груп тварин процес накопичення йоду завершався за 24 год і 
описується виразом 

, 
 

де Qt активність у депо на час t; q - активність, що надійшла в депо; λн - стала 
виведення на стадії накопичення (для 131І λн=0,161); t = 1 доба - термін нако-
пичення. 
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Процес виведення йоду (після 1-ї доби) описується виразом 
 

Qt = qmax exp(-λв t), 
 

де qmax - максимальна активність, що накопичилась у депо впродовж 1 доби; 
λв - стала виведення; t - поточний час у добах. 

Біологічний період напіввиведення (Тб) ізотопу із ЩЗ виявився дозо-
залежним. До значення дози 32 Гр цей показник зростає за лінійно-
квадратичною функцією, а надалі спадає за експоненційною залежністю (ри-
сунок). 

 

Зростання Тб, що спостеріга-
ється на початковому відрізку 
кривої, можна пояснити посту-
повим розвитком ятрогенного 
гіпотиреозу, обумовленого по-
мірним ураженням тканини 
ЩЗ, унаслідок чого відбуваєть-
ся зниження продукції тирео-
тропних гормонів і, відповідно, 
зменшення виходу йоду в кро-
в’яне русло. За доз понад 32 Гр 
починається радіаційно зумов-
лена деструкція тканини ЩЗ, 

що призводить до прискорення виведення ізотопу із органа. За нашою  
оцінкою повний розпад ЩЗ відбувається за досягнення поглиненої дози 
750 ± 50 Гр. 

 
ОСОБЛИВОСТІ  КЛІТИННИХ  ЕФЕКТІВ  ПРИ  КОМБІНОВАНІЙ  ДІЇ 

ІОНІЗУЮЧОГО  ВИПРОМІНЮВАННЯ  ТА  ІОНІВ  МІДІ 
 

Д. Д. Гапєєнко,  Г. Й. Лавренчук 
 

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини 
НАМН України», Київ 

 
Постійне зростання масштабів використання хімічних речовин та джерел 

іонізуючого випромінювання в різних галузях промисловості, медицині, нау-
ці збільшує їх вплив на всі компоненти природного середовища. Тож зростає 
ймовірність одночасного впливу радіаційного та хімічного факторів на біоло-
гічні об’єкти, а в зв’язку з цим питання особливостей комбінованої дії різних 
за своєю природою факторів стає все більш актуальним.  

Як відомо, мідь є одним з найважливіших незамінних та есенціальних еле-
ментів, необхідних для імунної системи в живих організмах. Недостатність 
міді здатна порушити баланс практично всіх обмінних процесів в організмі, 

 

Залежність біологічного періоду 
напіввиведення 131І від дози 

опромінення щитоподібної залози 



178 

оскільки вона бере участь у біохімічних процесах, як складова частина елект-
ронпереносних білків, які здійснюють реакції окиснення органічних субстра-
тів молекулярним киснем та у біосинтезі гемоглобіну, еластину, каталази, 
пероксидази, необхідна для дозрівання ретикулоцитів до еритроцитів. До 
появи надлишку Cu2+ призводять порушення видільної функції лізосом у ре-
зультаті дефектів мембран або цитоскелету. Слід зазначити, що будь-яка за-
тримка виділення міді з клітини призводить до індукції біосинтезу металоті-
онеїну та пошкодження мембрани і цитоскелета, що в свою чергу супрово-
джується подальшим накопиченням Cu2+ в клітині. 

Метою роботи стало дослідження особливостей окремого та комбіно-
ваного впливу іонізуючого випромінювання та солей міді на життєздатність 
клітин in vitro.  

Дослідження виконані на перещеплюваній культурі клітин лінії L929. Аце-
тат міді (Cu(CH3COOH)2) в концентраціях 0,001; 0,01; 0,1 та 1,0 мкмоль/л 
додавали до культури клітин через 24 год після посадки та через 1 год після 
їх опромінення γ-квантами 60Со в дозах 0,5; 5,0 та 10,0 Гр. Опромінення клі-
тин проводили через 24 год після посадки. Проліферативну активність клітин 
оцінювали за кінетикою росту.  

Інкубація клітин з іонами міді різної концентрації викликала різно-
направлені зміни їх морфофункціональних характеристик, тобто спостеріга-
лась як активація, так і інгібування проліферативної та мітотичної активності 
клітин. Результати досліджень показали, що цитотоксичність іонів міді про-
являється при концентрації 1 мкмоль/л. Саме за цієї концентрації спостеріга-
ли дисрегуляцію активності мітохондріальних дегідрогеназ. Виживання клі-
тин та мітотична активність при опроміненні зменшуються з підвищенням 
дози, а індекс полікаріоцитів зростає. При комбінованому впливі іонізуючого 
випромінювання та іонів міді на клітини in vitro спостерігали зміни морфо-
функціональних властивостей клітин, які прямо пропорційно не залежали ні 
від дози опромінення, ні від концентрації іонів міді. Визначення апоптозу 
при поєднаній дії радіації та іонів міді показало достовірне збільшення кіль-
кості апоптотичних клітин  в культурах. Зважаючи на те, що мідь - мікроеле-
мент антиоксидантного захисту, який необхідний для функціонування ряду 
ферментних систем, має значення у підтримці нормальної будови сполучнот-
канинних волокон, впливає на вуглеводний обмін, тканинне дихання, отри-
мані нами залежності активності мітохондріальних ферментів при додатко-
вому опроміненні клітин можуть свідчити про компенсаторні процеси в клі-
тинах за досліджуваних умов. 
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МОДЕЛЬ  ДЛЯ  ДОСЛІДЖЕННЯ  ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ  ЕФЕКТІВ 
РАДІОНУКЛІДІВ  У  ЛІМФОЦИТАХ  ПЕРИФЕРІЙНОЇ  КРОВІ 

ЛЮДИНИ  В  ЕКСПЕРИМЕНТАХ  in vitro 
 

Л. К. Бездробна,  В. І. Федорченко,  В. А. Агеєв,  Т. В.Циганок, 
Л. В. Тарасенко,  В. А. Курочкіна,  Т. В. Мельник 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Відпрацьовано умови та розроблено й виготовлено установку для інку-

бації зразків венозної крові людини з радіонуклідами для проведення дослі-
джень з вивчення залежності спектру й частоти індукованих хромосомних 
пошкоджень у лімфоцитах крові від дози опромінення.  

Показано, що через 48 год інкубації при 37 0С при постійному перемішу-
ванні, лімфоцити крові зберігають життєздатність. Мікроскопічний аналіз 
мазків суспензії відмитих клітин крові не виявив морфологічних змін лімфо-
цитів. Тестування на пошкодження цілісності клітинних мембран лімфоцитів 
за фарбуванням трипановим-синім показало, що більше 99,5 % лімфоцитів 
мають неушкоджену клітинну мембрану. Після культивування клітин крові в 
поживному середовищі з фітогемаглютиніном було виявлено достатню кіль-
кість метафазних пластинок, що відповідали вимогам для проведення цито-
генетичного аналізу. 

 

ВПЛИВ  НАНОРОЗМІРНИХ  МАГНІТОЧУТЛИВИХ  КОМПОЗИТІВ,  
ЩО  МІСТЯТЬ  ГАДОЛІНІЙ-157, 

НА  МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ  ВЛАСТИВОСТІ  КЛІТИН  IN  VITRO 
 

Г. Й. Лавренчук1,  Ю. Б. Шевченко2,  Х. М. Литвинчук1,  В. В. Тришин2, 
А. Л. Петрановська3,  Е. В. Пилипчук3,  П. П. Горбик3,  В. С. Асмолкова1,  

В. М. Оксамитний1 

 
1 Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини 

НАМН України», Київ 
2 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

3 Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, Київ 
 
Активний пошук біосумісних нанокомпозитів для цільової доставки мо-

лекул бору-10 чи гадолінію-157 до клітин пухлини при нейтронозахватній 
терапії (НЗТ) концентрується, в основному, в області синтезу наноструктур 
на основі заліза. Найбільш перспективною формою заліза для конструювання 
нанокомпозитів вважаються феромагнітні рідини, які містять наночастинки 
магнетиту - оксиду заліза (II, III) за розмірами від 15 до 75 нм. Зовнішнє 
управління нанокомпозитами на основі феромагнетика може здійснюватися 
постійним, змінним, імпульсним і комбінованим магнітним полем, яке забез-
печує не тільки таргетну доставку лікарського засобу, але і пролонговану 
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його дію і повільне вивільнення з пухлини.  
Проведено експериментальне дослідження у порівняльному аспекті мо-

дифікуючого впливу нанокомпозитів, що містили бор чи гадоліній, на мор-
фофункціональні характеристики  клітин у тест-системі культури клітин лінії 
L929, встановлено характер та особливості їх дії.  

Біологічна ефективність нанокомпозитів на основі гідроксиапатиту (ГА) за-
лежала від складності структури наночастинок: Gd/ГА не показав токсичних 
властивостей, в той час як нанокомпозит фериту, гадолінію та ГА призводив до 
ослаблення адгезивних властивостей клітин та проявляв токсичність при під-
вищенні концентрації реагента в культуральному середовищі: на 20 - 30 % 
зменшувалось виживання клітин та в 5 разів їх мітотична активність, натомість 
підвищувалась кількість апоптотичних клітин та кількість багатоядерних клі-
тин: за малих концентрацій НЗА в 7 - 8 разів їх кількість перевищувала показ-
ники контролю, що може вказувати на порушення поділу клітин. 

Магнітокеровані нанокомпозити з гадолінієм та бором та ті НЗА, які були 
модифіковані ДТПК та ДМСК, мали більшу біосумісність до клітин: інкуба-
ція клітин з такими НЗА в досліджуваному діапазоні концентрацій не прояв-
ляла токсичності, окрім максимальних концентрацій для фериту з бором та 
гадолінієм, водночас зменшувала адгезивні властивості клітин. Для всіх на-
нокомпозитів спостерігали зменшення мітотичної активності на тлі незмінної 
щільності популяції клітин, що може свідчити про синхронізацію клітинного 
поділу.  

Стабілізований олеатом натрію ферит викликав деструктивні зміни в ку-
льтурі клітин тільки за концентрації 500 мкг/мл, проте зменшував мітотичну 
активність в культурі клітин у 3 - 5 разів у всьому діапазоні концентрацій.  

Магнітокеровані нанокомпозити, які містили нейтронозахватний агент 
(бор чи гадоліній), в тій чи іншій мірі індукували апоптоз у культурі клітин 
залежно від концентрації реагента. 

 
СТВОРЕННЯ  ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ  СИСТЕМ, 

ЩО  БАЗУЮТЬСЯ  НА  ЛІТЕРАТУРНИХ  ДАНИХ 
 

О. В. Гайдар1,  В. В. Тришин1,  А. І. Устинов1,  В. О. Гайдар2 
 

1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

радіофізичний факультет, Київ 
 
Проведення науково-обґрунтованих експертних оцінок, аналіз трендів ро-

звитку ситуації та розробка прогнозних моделей потребує обробки великих 
об’ємів інформації, що може бути представлена у різних формах: таблиці 
даних, текстові документи, картографічні матеріали, графіки та діаграми, 
фотографії, аудіо- та відеоматеріали.  
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У випадку коли створюються інформаційно-аналітичні системи, в яких 
основний об’єм становить інформація з літературних (відкритих) джерел, 
розробка концептуальної схеми поводження з такими даними вимагає вирі-
шення цілого ряду проблем, зокрема: взаємовідношення дані-метадані, збе-
реження даних різних типів та повноти представлення, виключення дублю-
вання інформації та унеможливлення її втрати.  

Обговорюється концептуальна схема сучасної  інформаційно-аналітичної 
системи, яка базуються на аналізі досвіду розробки інформаційних систем в 
галузі радіоекології, моніторингу впливу на довкілля об’єктів, що використо-
вують ядерно-радіаційні технології, та для підтримки експертної групи ІЯД 
НАН України з ядерно-криміналістичних досліджень ядерних та інших радіоа-
ктивних матеріалів, що виявляються поза межами регулюючого контролю. 

 
ПРОГРАМА  ДЛЯ  РОЗРАХУНКУ  ПАРАМЕТРІВ  КІНЕТИКИ  137Cs 

В  ОРГАНІЗМІ  ЩУРІВ  ТА  ДОЗ  ОПРОМІНЕННЯ  ОРГАНІВ 
І  ТКАНИН  

 
В. І. Пастушенко,  М. В. Найчук,  А. І. Липська,  І. П. Дрозд  

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Важливим і актуальним напрямком експериментальних радіобіологічних 

досліджень є дозиметричне та програмно-математичне моделювання. Для 
коректного трактування радіогенних порушень в організмі за надходження 
137Cs необхідно знати дози, поглинені безпосередньо у кожному органі, та 
динаміку їх формування. Для описування кінетики цезію в організмі тварин 
нами пропонується побудована на основі теорії камерних моделей багатока-
мерна модель метаболізму, яка враховує функціональні особливості органів, 
тканин і транспортної рідини (крові). При цьому кінетика радіонукліду опи-
сується системою диференційних рівнянь (СДР) першого порядку, складених 
на основі балансу активностей у камерах. 

 

 
 

де Λ - матриця системи, недіагональними елементами якої є константи пере-
ходу радіонукліду між камерами (λij);  - вектор, компоненти якого опи-
сують вміст радіонукліду в органах. 

СДР розв’язували методом Рунге - Кутти використовуючи вбудовану  
функцію ode45 в середовищі MATLAB. Ця функція дає змогу розв’язати за-
дану СДР шляхом послідовних наближень із заданим вектором початкових 
значень на заданому діапазоні відліків. Вона була обрана як найоптимальні-
ша для даної задачі, оскільки дає змогу найшвидше і найточніше розв’язати 
поставлену задачу. 
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Поглинену дозу в органі чи тканині визначали за виразом 
 

D = 1,6·10-13 ·Eef · C0 ·t, 
 

де Eef - ефективна енергія; C0 ·t - кількість розпадів за час t, що являє собою зна-
чення інтегралу під кривою активності поділене на середньоінтегральну масу 
органу за цей час; 1,6·10-13 - перевідний коефіцієнт (кількість Дж в 1 МеВ). 

 

Блок-схема повного коду програми: 
 

 
Застосування розробленої програми суттєво підвищує експресність, точ-

ність і достовірність визначення доз внутрішнього опромінення, що дасть 
змогу коректно трактувати радіобіологічні залежності “доза - ефект”. 
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ДО  ПИТАННЯ  РОЗВИТКУ  ЗЛОЯКІСНИХ 
ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИХ  ЗАХВОРЮВАНЬ  У  МЕШКАНЦІВ 
ЗАБРУДНЕНИХ  РАДІОНУКЛІДАМИ  ОБЛАСТЕЙ  УКРАЇНИ 

 
Н. К. Родіонова,  С. В. Коваль,  Т. С. Іванівська,  Н. І. Українська,  

Л. Ю. Полудненко,  Л. М. Скляренко,  Д. Ф. Глузман 
 

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології 
ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ 

 
Багаторічні клінічні та експериментальні дослідження віддалених наслід-

ків дії іонізувальної радіації свідчать про її значущість у формуванні онколо-
гічної патології. Беззаперечними є докази впливу радіації на виникнення гос-
трих мієлоїдних лейкемій, хронічного мієлолейкозу, множинної мієломи, в 
той же час питання про роль опромінення в формуванні злоякісних лімфо-
проліферативних захворювань (ЛПЗ) до теперішнього часу не має однознач-
ної відповіді. Достовірних даних про збільшення кількості випадків хроніч-
ного лімфолейкозу та лімфом серед дорослого населення, яке мешкає на те-
риторіях з різним рівнем радіонуклідного забруднення після аварії на ЧАЕС, 
не отримано. Деякі ефекти дії малих доз радіації  (розвиток імунодефіциту, 
хронічна антигенна стимуляція, порушення окисного метаболізму) можуть 
сприяти підвищенню ризику виникнення ЛПЗ. Виділення окремих нозологіч-
них форм лімфоїдних лейкемій та лімфом є вкрай важливим з точки зору ви-
значення етіопатогенетичних механізмів розвитку ЛПЗ.  

На основі результатів власних досліджень, що були отримані в відділі 
імуноцитохімії та онкогематологіі Інституту в 2011 - 2012 рр., та даних Кан-
цер-реєстру України проведений  аналіз розвитку окремих форм неходжкін-
ських злоякісних лімфом (НЗЛ) та хронічного лімфолейкозу (ХЛЛ) у насе-
лення України з урахуванням накопиченої за 25 років після аварії на ЧАЕС 
дози опромінення. Дозовий супровід проведено на основі популяційно-
зважених доз  (ПЗД) сумарного опромінення усього тіла жителів різних обла-
стей України (Національна  доповідь України, 2011 р.). Діагностику ЛПЗ про-
ведено на основі цитохімічних методів та імунофенотипування згідно із кла-
сифікацією ВОЗ (2008 р.). Щорічно в нашому відділі проводиться обстежен-
ня близько 2500 пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями, в тому 
числі 50 % хворих на ЛПЗ. Для оцінки розвитку окремих форм ЛПЗ за умов 
дії малих доз іонізувальної радіації, було проведено розподіл хворих України 
за територіальною ознакою на тих, що проживали на найбільш постраждалих  
територіях (Житомирська, Київська, Чернігівська, Рівненська, Хмельницька, 
Черкаська, Чернівецька, Вінницька, Сумська, Волинська, Івано-Франківська, 
Тернопільська - РЗ), та умовно «чистих» (УЧ). 

Не відзначено прямої кореляційної залежності показників захворюваності 
на НЗЛ та ХЛЛ від ПЗД у жителів РЗ і УЧ регіонів України. При аналізі да-
них в РЗ областях встановлено більш високі показники захворюваності та 
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відсоток випадків ЛПЗ у структурі онкогематологічних захворювань в регіо-
нах з меншими ПЗД. Слід також підкреслити, що у випадках ХЛЛ більш зна-
чущим виявляється порівняння захворюваності на ХЛЛ з ПЗД, отриманою в 
1986 році. Відмічено підвищену кількість змішаноклітинних (клінічно та 
прогностично гірших) варіантів В-ХЛЛ у чоловіків та жінок саме із РЗ тери-
торій. Встановлено тенденцію до значного “омолодження” ХЛЛ по всій тери-
торії України, з переважною більшістю випадків в УЧ областях. Відмічено 
високу частоту випадків лімфом маргінальної зони в післяаварійний період у 
всіх регіонах України, що перевищує міжнародні дані. Це може бути 
пов’язаним з особливостями розташування клітин-мішеней даного виду НЗЛ 
в органах і тканинах, де можливий безпосередній контакт з радіонуклідами. 

 
ОПРОМІНЕННЯ  ФОРМЕННИХ  ЕЛЕМЕНТІВ  КРОВІ 

ЗА  ВНУТРІШНЬОГО  НАДХОДЖЕННЯ  РАДІОНУКЛІДІВ 
(ДОЗИМЕТРИЧНА  МОДЕЛЬ) 

 
І. П. Дрозд,  А. І. Липська,  О. А. Сова  

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
При проведенні радіобіологічних та медико-біологічних досліджень нері-

дко необхідно знати дози опромінення формених елементів крові (ФЕК). 
Особливо актуальним це є для дозиметричного супроводу досліджень в галу-
зі радіаційної гематології та цитогенетики. 

Враховуючи малі розміри ФЕК, різноманітність їх форм і кінетичних осо-
бливостей, це завдання слід віднести до області мікродозиметрії. 

Однак, до цього часу в доступній науковій літературі відсутні загальноп-
рийняті методи розрахунку доз на елементи крові під час циркуляції їх в 
кров’яному руслі. У цьому повідомленні викладається методичний підхід  
до оцінки поглинених в ФЕК доз з використанням макродозиметричних  
параметрів. 

Відомо, що поглинена доза це енергія радіоактивного розпаду, виділена в 
деякому об’ємі V за час t, віднесена до маси речовини m, що міститься в цьо-
му об’ємі. Вважаємо, що формені елементи крові і радіоактивний ізотоп рів-
номірно розподілені в зазначеному об’ємі. Тоді, використовуючи відомості 
про такі величини, як середня кількість ФЕК даного типу в одиниці об’єму 
крові, середній об’єм одного елемента, щільність культури, що складається з 
ФЕК даного типу і розрахувавши енергію випромінювання, яка виділяється 
за час t в об’ємі, займаному даними ФЕК, можна оцінити середню поглинену 
в ньому дозу. При цьому вважаємо, що всі типи ФЕК, за винятком еритроци-
тів і тромбоцитів, середні об’єми яких відомі і наведені в довідкових джере-
лах, є сферичними утвореннями. Час t в даному випадку відповідає серед-
ньому часу циркуляції ФЕК в кров’яному руслі. 

Якщо в 1 л крові міститься радіоактивний ізотоп активністю Q (Бк), енер-
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гія випромінювання (Дж), що поглинається у цьому об’ємі, визначатиметься 
як 

 
де  - ефективна енергія (МеВ/розпад), що виділяється в кожному акті  

розпаду. 
У сукупності ФЕК k-го типу, що містяться в 1 л крові, поглинається енергія 

 
, 

де  - об’єм сукупності ФЕК k-го типу. 

В одному ФЕК k-го типу поглинається енергія 
 

, 

де  - кількість ФЕК k-го типу, що містяться в 1 л крові. 

Доза (Гр), поглинена за час  в одному ФЕК k-го типу  

 = , 

де  об’єм одного ФЕК k-го типу;  - питома вага культури ФЕК k-го типу. 

 
МОНІТОРИНГОВІ  ДОСЛІДЖЕННЯ  НАКОПИЧЕННЯ 

РАДІОНУКЛІДІВ  137Cs  ТА  90Sr 
РИБАМИ  ЗАПОРІЗЬКОГО  ВОДОСХОВИЩА  

 
Г. C. Білоконь,  Т. В. Ананьєва,  Ю. І. Просяник 

 
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 

Дніпропетровськ 
 

Аварія на Чорнобильській АЕС - найбільша техногенна катастрофа у світі, 
що різко погіршила радіоекологічну ситуацію на площах водозбору Дніпра та 
його водосховищ. Водні екосистеми Запорізького водосховища забруднені 
радіонуклідами чорнобильського походження. Запорізьке водосховище є уні-
кальним, оскільки знаходиться у Придніпровському промислово-еконо-
мічному регіоні, провідними галузями якого є чорна та кольорова металургія, 
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хімічна та гірничодобувна промисловість. Екологічний стан є однією з най-
гостріших проблем в регіоні, який займає провідне місце за рівнем забрудне-
ності навколишнього середовища. Підвищений вміст та сумісна дія альтеро-
генів різного походження можуть знизити стійкість організмів риб у відно-
шенні до поглинання штучних радіонуклідів. Таким чином, важливо прово-
дити моніторингові дослідження вмісту радіонуклідів в рибах з метою міні-
мізації потрапляння радіонуклідів до організму людини при споживанні риб-
ної продукції.   

Було визначено рівні вмісту радіонуклідів штучного походження (137Cs та 
90Sr) та коефіцієнти їх накопичення в тканинах промислових видів риб Запо-
різького водосховища. Об’єктом досліджень  були наступні види риби: ка-
рась сріблястий - Carassius auratus gibeli; плітка звичайна - Rutilus rutilus; 
головень звичайний - Leuciscus cephalus; плоскирка звичайна - Blicca 
bjoerkna; щука звичайна - Exos lucius; окунь річковий - Perca fluviatsli; судак 
звичайний - Lucioperca lucioperca; товстолобик білий - Hypophthalmichthys 
molitrix; лящ звичайний - Abramis brama. Рибу відбирали у нижній частині 
Запорізького водосховища (с. Військове) під час весняно-літніх контрольних 
ловів протягом 2010 - 2013 рр.  

За результатами наших досліджень виявлено, що за видовою специфічніс-
тю штучні радіонукліди 137Cs у м’язовій тканині риб накопичуються наступ-
ним чином: щука > головень > карась > товстолобик > окунь > плітка > плос-
кирка > лящ > судак > сазан; 90Sr - щука > лящ > головень > карась > окунь > 
судак > сазан > товстолобик > плітка > плоскирка. Радіонукліди цезію-137 
містяться в межах від 2,2 Бк/кг (сазан) до 3,8 Бк/кг (щука); стронцію-90 - від 
0,9 Бк/кг (сазан) до 1,2 Бк/кг (головень).  

Коефіцієнти накопичення цезію-137 відносно води були набагато вище 
ніж стронцію-90 та коливались від 52 до 95 для цезію-137, від 10 до 20 для 
стронцію-90. Найбільші коефіцієнти накопичення  цезію-137 мають щука, 
головень та карась, стронцію-90 - щука, лящ та карась. 

У м’язовій тканині риб Запорізького водосховища виявлені штучні радіо-
нукліди чорнобильського сліду -  цезій-137 та стронцій-90. Найбільший вміст 
штучних радіонуклідів мають іхтіофаги та бентофаги. Коефіцієнти накопи-
чення 137Cs відносно вмісту його у воді для риби  значно вищі, ніж такі для 
90Sr. Таким чином, у Запорізькому водосховищі основну радіаційну небез-
пеку при споживанні риб у їжу становлять радіонукліди 137Cs. Отримані ре-
зультати свідчать, що показники вмісту штучних радіонуклідів є значно ниж-
чі за затверджені в Україні норми (ДР-2006).  
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НАКОПИЧЕННЯ  РАДІОНУКЛІДІВ 
РИБАМИ  ЗАПОРІЗЬКОГО  ВОДОСХОВИЩА 

 
Г. С. Білоконь,  О. М. Маренков 

 
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 

Дніпропетровськ 
 

В умовах прогресуючого радіоактивного забруднення водойм важливе 
значення має подальше вивчення процесів накопичення штучних радіонуклі-
дів гідробіонтами, особливо рибою, як харчовим продуктом, що споживають-
ся населенням. Представники іхтіофауни становлять кінцеву ланку в трофіч-
них ланцюгах, що в значному ступені визначає напрямок міграції радіонуклі-
дів в екосистемах водойм та безпосередньо до людини як споживача рибної 
продукції. 

Радіоекологічні дослідження, проведені протягом 2011 - 2013 рр. під час 
виконання держбюджетної теми № 0111U001137 «Теоретичні основи форму-
вання та функціонування гідроекосистем в умовах поєднаного впливу мега-
полісів та підприємств ядерної промисловості», показали, що загальна радіо-
активність риб Запорізького водосховища становила 66,6 - 147,84 Бк/кг, вміст 
цезію-137 становив 0,12 - 14,2 Бк/кг, а стронцію-90 коливався в межах від 
0,20 до 40,52 Бк/кг. Найбільш високі показники по цезію - 137 відмічені в 
лящі та судаку, а стронцію-90 - в білому товстолобику та плоскирці.  
Найменші показники по цезію-137 відмічені в карасі сріблястому, а по  
стронцію-90 в плітці. 

Дослідження вмісту радіонуклідів в органах риб показали, що найбільші 
показники накопичення цезію-137 відмічені в м’язах риб, а стронцію-90 в 
кістках. Коефіцієнти накопичення цезію-137 в рибах Запорізького водосхо-
вища та його притоках знаходились в межах від 35,0 до 1424, стронцію-90 в 
межах від 74 до 1426. 

Коефіцієнти накопичення радіонуклідів по стронцію-137 становили на-
ступний ряд: сазан > лящ > судак > білий товстолобик > карась сріблястий > 
плітка > плоскирка > окунь, в свою чергу, по стронцію-90 сформувався на-
ступний ряд: лящ > плітка > сазан > судак > карась > плоскирка > окунь > 
білий товстолобик. 

Визначені показники радіонуклідного забруднення дають змогу оцінити 
рівні накопичення радіонуклідів в рибах та відгук риби як останньої з ланок 
трофічного ланцюга водойм на підвищення радіоактивного забруднення.  
Також ми маємо змогу оцінити кількість радіонуклідів, які потрапляють до 
організму людини при вживанні рибної продукції. 
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ВПЛИВ  КОНТРЗАХОДІВ  НА  БІОЛОГІЧНУ  ДОСТУПНІСТЬ  137Сs 
У  ТОРФ’ЯНО-БОЛОТНИХ  ГРУНТАХ 

 
І. М. Малоштан,  С. В. Поліщук  

 
Український НДІ сільськогосподарської радіології 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 
(УкрНДІСГР НУБіП України), Київ 

 
Відомо, що на теперішній час основна частка дози опромінення (до 95 %) 

мешканців населених пунктів північно-західного Полісся України формуєть-
ся за рахунок місцевих продуктів харчування. Даний регіон є критичним з 
точки зору забруднення сільськогосподарської продукції тому, що ґрунтово-
кліматичні умови сприятливі для максимальної біологічної доступності 137Cs 
(домінування в ґрунтовому покриві перезволожених торф’яно-болотних та 
дерново-підзолистих ґрунтів легкого механічного складу, які бідні на елемен-
ти мінерального живлення). 

У господарствах, у яких для виробництва овочів та картоплі, випасу тва-
рин та заготівлі грубих кормів використовуються угіддя на кислих торф’яно-
болотних ґрунтах, до цього часу виробляється та споживається населенням 
сільськогосподарська продукція, що не відповідає ДР-2006. 

Тому до цього часу в особистих підсобних господарствах даного регіону 
актуальною проблемою залишається подальша мінімізація вмісту радіонуклі-
дів в сільськогосподарській продукції, що тут виробляється, оскільки проти-
радіаційні контрзаходи, рекомендовані та проведені в громадському секторі, 
в приватному виконуються обмежено.  

З метою апробації контрзаходів по зменшенню мобільності 137Cs на 
торф’яно-болотних ґрунтах було здійснено закладку ряду дослідів у вегета-
ційних сосудах. Схема досліду складалась з 4 варіантів у 3 кратній повторно-
сті. В якості контрзаходів було використано привнесення у субстрат (торф) 
піску у дозі 200 т/га, фероцину (залізо-гексаціаноферату - Fe4[Fe(CN)6]3) у 
дозі 0.2 т/га та фероцин-бентонітового сорбенту у дозі 100 т/га. В якості мо-
дельної рослини у досліді використано ситник гострий (Juncus acutus (L). 
Радіологічна ефективність апробованих контрзаходів розраховувалась для 
різних часових інтервалів після закладки дослідів. 

Отримані дані дають змогу стверджувати, що кратність зменшення вмісту 
137Cs в рослинах відносно контролю з часом (радіологічна ефективність) має 
позитивну динаміку: для піскування (від 1,21 до 1,65); для внесення фероци-
ну (від 1,20 до 2,33) і фероцин-бентонітового сорбенту (від 200 до 750).  

Найвищу ефективність у дослідах мав варіант з використанням фероцин-
бентонітового сорбенту, в якому максимальна кратність зниження вмісту 
137Cs досягала 748, що є передумовою для його широкого впровадження у 
використання. 
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Згідно з отриманими даними радіологічна ефективність апробованих 
контрзаходів має прийнятні значення, а використання їх на забрудненій ра-
діонуклідами території Українського Полісся з поширенням критичних 
торф’яно-болотних ґрунтів надасть можливість покращити радіоекологічну 
ситуацію, а також унеможливить споживання та виробництво сільськогоспо-
дарської продукції, яка не відповідає діючим в країні гігієнічним нормативам 
по вмісту радіонуклідів. 

 
ВІКОВІ  ОСОБЛИВОСТІ  НАКОПИЧЕННЯ  РАДІОНУКЛІДІВ 

ОКУНЕМ  PERCA FLUVIATILIS  (LINNAEUS, 1758) 
ЗАПОРІЗЬКОГО  ВОДОСХОВИЩА 

 

О. М. Маренков,  Г. С. Білоконь  
 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 
Дніпропетровськ 

 

Окунь Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) належить до родини окуневих. Фа-
культативний хижак. Довжина - до 44 см. Маса - до 3 кг. Широко розповсю-
джений, озерно-річковий, чисельний вид. Господарське значення і статус: 
об’єкт промислового та аматорського рибальства. Щорічний промисловий 
вилов окуня у Запорізькому водосховищі стійко тримається на рівні 10 - 11 т, 
величина вилову рибалками-аматорами може перевищувати промислову ста-
тистику у декілька разів. 

Найбільший вміст 137Cs спостерігався у молоді риб: у цьоголіток - 
57,2 ± 9,5 Бк/кг, у дволіток - 26,9 ± 5,4 Бк/кг. Найбільший вміст стронцію ві-
дмічений у цьоголіток в той момент, коли окунь переходить до живлення 
іншими видами риб - 17,6 ± 2,8 Бк/кг. В м’язах промислових особин середній 
вміст цезію становив 7,16 ± 3,9 Бк/кг, стронцію - 2,93 ± 1,3 Бк/кг. 

При аналізі різновікових груп окуня встановлено, що після повного пере-
ходу на живлення рибою рівень вмісту радіонуклідів в організмі окуня зна-
ходиться на рівні 4,85 - 12,1 Бк/кг для 137Cs та 2,0 - 5,5 Бк/кг для 90Sr, а при 
настанні статевої зрілості (особини віком від 4+ до 5+) та закладці ікри вміст 
цезію та стронцію становив 6,38 ± 1,5 Бк/кг та 2,4 ± 0,7 Бк/кг відповідно. Рів-
ні вмісту радіонуклідів чорнобильського походження в ікрі окуня становили: 
137Cs - 4,5 ± 0,6 Бк/кг, 90Sr - 3,2 ± 0,4 Бк/кг. 

Вміст 40K знаходився в межах від 36,8 в до 952,0 Бк/кг, найбільші показ-
ники відмічені у цьоголіток окуня, найменші - в особинах трирічного віку та 
в ікрі. Вміст 226Ra в окуні становив від 11,8 до 222,0 Бк/кг, найбільші значен-
ня були відмічені у цьоголіток та дволіток, найменші - в ікрі. Вміст 232Th ко-
ливався від 7,8 до 97,1 Бк/кг, найбільші показники відмічені в м’язах цьоголі-
ток, найменші - в ікрі у статевозрілих особин, у віці 4+ та 5+. 

Загалом процеси накопичення радіонуклідів рибами залежать від спектру 
живлення та від фізіологічної активності риб: чим активніше їхня життєдія-
льність та чим молодший організм, тим більше радіонуклідів накопичується в 
органах і тканинах.  
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Вміст досліджуваних радіонуклідів у рибах Запорізького водосховища не 
перевищував ГДК для риби як харчового продукту, але в умовах існуючого 
радіоактивного забруднення водосховища важливе значення має подальше 
всебічне вивчення накопичення радіонуклідів рибами.  

 
ПАЛИВОВМІСНІ  МАТЕРІАЛИ  З  ОБ’ЄКТУ  «УКРИТТЯ» 

 
Д. М. Бондарков1,  М. В. Желтоножська1, 

Н. В. Куліч1,  А. М. Максименко2 
 

1 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
2 Міжнародна радіоекологічна лабораторія, Славутич  

 
Тривають дослідження стану паливних утворень всередині об’єкта  

«Укриття». Зразки паливних фрагментів мали активність по 137Cs від 104 до 
107 Бк/м. Маса зразків була 50 - 200 мкг. Дослідження проводилися з викори-
станням спектрометричних і радіохімічних методик. Для порівняльного ана-
лізу були також вивчені зразки, отримані з неушкодженого твела. Отримані 
дані наведено у зведеній таблиці.  

 

Відносні активності радіонуклідів у фрагменті ПВМ 
у неушкодженому твелі 

 

Ізотоп Фрагмент 
твела 

Фрагмент 
ТСМ Ізотоп Фрагмент 

твела 
Фрагмент 
ТСМ 

134Cs 0,12 0,11 242Pu 0,03 0,10 
137Cs 1000 1000 239,240Pu 14,7 48 
154Eu 4,57 15 238Pu 7,19 29 
155Eu 1,09 3,2 241Pu 163 820 
90Sr 949 3292 243Am 0,05 0,14 
234U 0,05 0,13 241Am 27,8 83 
235U 0,001 0,004 243,244Cm 0,64 1,79 
236U 0,01 0,02 242Am+242Cm 0,03 0,09 
238U 0,02 0,05    

 
Величина вигорання для фрагмента незруйнованого твела, отримана зі 

співвідношення ізотопів 134,137Cs, 154,155Eu та ізотопів плутонію виявилася рів-
ною 11,0, 13,0 і 12,8 МВт·сут/кг урану відповідно. Для фрагмента ПВМ з 
об’єкту «Укриття» були отримані співвідношення 10,0, 14,2 і 14,4 МВт·сут/кг 
урану, відповідно. Добре видно, що у всіх зразках спостерігається системати-
чне заниження вигорання, визначеного за ізотопним відносинам 134,137Cs на  
2 - 3 МВт·сут/кг урану, порівняно з розрахунками по європію та плутонію. 
Аналіз даних про деякі альфа-випромінювачі інших нуклідів показує значні 
розбіжності з теоретичними розрахунками. Наприклад, теоретичне значення 
для ізотопного відношення 241,243Am завищено приблизно на 30 % порівняно з 
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експериментальними даними. Водночас порівняння активності 243Am з су-
марною активністю 239,240Pu показують, що в межах точності вимірювань їхнє 
співвідношення збігається з розрахунковими значеннями. Отримані результа-
ти обговорюються. 

 
РАДІОЄМНІСТЬ  ДОННИХ  ВІДКЛАДІВ  ВОДОЙМ 

РІЗНОГО  ТРОФІЧНОГО  СТАТУСУ 
 

В. В. Беляєв,  О. М. Волкова,  О. О. Пархоменко,  С. П. Пришляк  
 

Інститут гідробіології НАН України, Київ 
 

Важливим питанням, яке необхідно вирішувати у ході експлуатації 
об’єктів з ядерними технологіями, є визначення допустимих об’ємів загаль-
ного надходження радіонуклідів до водних екосистем. Вирішення зазначеної 
проблеми неможливе без визначення радіоємності компонентів водойм.  

Для розрахунків радіоємності водойм було запропоновано значна кіль-
кість моделей, але не визначеним параметром існуючих моделей є швидкість 
надходження радіонуклідів до донних відкладів та потужність “активного” 
поглинаючого радіонукліди шару. Метою роботи була оцінка радіоємності 
водойм різного трофічного статусу з урахуванням швидкості утворення «ак-
тивного» шару мулу. 

Дослідження проведені на основі даних за 2010 - 2013 рр. про вміст радіо-
нуклідів у воді, зависях та донних відкладах Київського водосховища, во-
дойми охолоджувача Хмельницької АЕС (ВО ХАЕС) та оз. Біле, яке знахо-
диться на півночі Рівненської області, - відповідно евтрофної, мезотрофної та 
оліготрофної водойм (табл. 1 та 2). 

 

Таблиця 1. Параметри для розрахунку радіоємності мулів 
досліджених водойм 

 

Водойма 

V
ср

*,
 

кг
/(м

2  р
ік

) 

S*
*,

 %
 

H
ср

, м
 

Коефіцієнти накопичення (Кн) 
Середні Мінімальні 

90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 

ВО ХАЕС 0,36 100 9,8 1741 ± 841 11690 ± 4510 842 7143 
Оз. Біле 0,24 100 10,0 4398 ± 534 16060 ± 9856 3864 1152 
Київське 
водосховище 

4,0 50 4,0 900 ± 315 46497 ± 12397 123 5464 

 
* Vср - середня швидкість утворення активного шару мулу. 
** S - розрахункова для водойми площа утворення «активного» шару мулу. 



192 

Таблиця 2. Річна радіоємність мулів досліджених водойм, % 
 

Водойма Середня Мінімальна 
90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 

ВО ХАЕС 6,0 30,0 3,0 20,9 
Оз. Біле 9,6 27,8 8,5 2,7 
Київське 
водосховище 31,0 95,9 5,8 73,2 

 

Розрахунки за найбільш консервативною оцінкою розподілу радіонуклідів 
вказують, що у мулах ВО ХАЕС за рік акумулюється 3,0 % 90Sr та 20,9 % 137Cs. 
Річна радіоємність мулів Київського водосховища становить 5,8 % 90Sr та 
73,5 % 137Cs. Для оз. Біле ці величини становлять 8,5 % та 2,7 %, відповідно. 

Розрахована нами середня річна радіоємність мулів Київського водосхо-
вища збігається з результатами, які були отримані до аварії на ЧАЕС на во-
доймі-охолоджувачі ЧАЕС та Київському водосховищі. Середня річна радіо-
ємність донних відкладів ВО ХАЕС та оз. Біле значно відрізняться від класи-
чного розподілу радіонуклідів у прісноводних екосистемах. 

 
ОСОБЛИВОСТІ  РАДІОЕКОЛОГІЧНОЇ  СИТУАЦІЇ  ЗОНИ 

РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО  КОНТРОЛЮ  УКРАЇНСЬКОГО  ПОЛІССЯ 
У  ВІДДАЛЕНИЙ  ПЕРІОД  ПІСЛЯ  АВАРІЇ  НА  ЧАЕС 

ТА  ЇХНЄ  ЗНАЧЕННЯ  У  ФОРМУВАННІ 
ДОЗОВИХ  НАВАНТАЖЕНЬ  НА  НАСЕЛЕННЯ 

 
Г. М. Чоботько 

 
Інститут агроекології і природокористування НААН, Київ 

 
Для оцінки радіоекологічної ситуації у регіоні важливим завданням є ви-

ділення критичних за радіоекологічною оцінкою екосистем та їхній внесок у 
радіаційне навантаження на сільське населення. Характерні для даного регіо-
ну перезволожені ґрунти мають великі значення коефіцієнтів переходу радіо-
нуклідного забруднення із ґрунту в рослини. Так, основну частину на пасо-
вищах становлять торфові ґрунти, які мають високі коефіцієнти переходу 
радіонуклідів у системі ґрунт-рослина. Отже, навіть невеликі зміни зовнішніх 
умов (гідрометеоумови) можуть призвести до значних змін у забрудненні 
радіонуклідами рослинницької продукції. Урочища є визначальними дозо-
утворюючими джерелами в ланцюгу: пасовище-сіно (трава)-тварина-молоко 
(м’ясо)-людина. На цій основі такі екосистеми, як природні кормові угіддя 
(урочища) та лісові екосистеми, можна вважати потенційно критичними з 
точки зору радіоекологічної ситуації. Аналіз радіоекологічної ситуації прове-
дений на основі даних, отриманих в результаті експедицій, проведених спів-
робітниками Інституту агроекології і природокористування НААН та спосте-
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режень місцевих радіологічних і радіоекологічних служб. Аналіз забруднен-
ня ґрунту вказує на просторову неоднорідність вмісту І37Cs в поверхневому 
шарі майже кожного приватного господарства й урочища та у рослинницькій 
продукції. Це пов’язано з неоднорідністю ландшафту, можливостями змиву 
паводковими водами, відмінностями у типах ґрунтів, що насамперед визначає 
фіксуючу властивість ґрунту щодо радіонуклідів та ін. Така неоднорідність 
теж зумовлена, як відомо, особливостями атмосферного переносу забруднен-
ня та його випадання на поверхню ґрунту під час аварії. Можна констатувати, 
що з огляду на інтенсивне використання урочищ міграція радіонуклідів із 
лісової екосистеми на присадибні ділянки відбувається за рахунок випасу 
великої рогатої худоби та сінозаготівлі, а відтак відбувається концентрація 
радіоактивності на присадибних ділянках через гній. Порівняльний аналіз 
даних середніх значень вмісту !37Сs радіоактивного забруднення ґрунту в 
приватних (підсобних) господарствах, у пробах молока місцевого виробницт-
ва як одного із основних дозоутворюючих продуктів та даних, отриманих за 
допомогою лічильників випромінювання людини за вмістом !37Сs для жителів 
досліджуваного регіону. Звертає на себе увагу великий розкид їх значень. 
Очевидно, що кожного року можна чекати повторення подібної ситуації. 
Звичайно, вона може змінюватися і залежно від початку та кінця пасовищно-
го та стійлового періодів, та інших умов. Встановлено, що дозове наванта-
ження майже у третини досліджуваних дорослих мешканців перевищувало 
0,25 мЗв/рік. 

 
БАГАТОРІЧНА  ДИНАМІКА  РУХЛИВОСТІ  90Sr  ТА  137Cs 

У  ГРУНТОВО-РОСЛИННОМУ  ПОКРИВІ  АГРОФІТОЦЕНОЗІВ 
 

Ю. О. Іванов,  Ю. В. Хомутінін,  С. Є. Левчук,  І. М. Малоштан, 
О. М. Кадигріб,  В. В. Павлюченко,  Л. В. Йощенко 

 
Український НДІ сільськогосподарської радіології НУБіП України, Київ 

 
Розглядається багаторічна динаміка надходження 90Sr і 137Cs у вегетативну 

масу злакових трав з контрастних за властивостями ґрунтів, а також динаміка 
процесів, які її зумовлюють, а саме: i) винесення радіонуклідів з кореневміс-
ного горизонту ґрунту; ii) іммобілізація радіонуклідів в твердій фазі ґрунтів; 
iii) радіоактивний розпад радіонуклідів.  Експериментальні оцінки надхо-
дження 90Sr і 137Cs в рослини отримані в умовах модельно-польового і вегета-
ційного експериментів з використанням 15 ґрунтів, включаючи 7 різновидів 
дерново-підзолистих ґрунтів (від рихлопіщаних до середньосуглинних), сірі 
лісові ґрунти різного гранулометричного складу, чорноземи середньо- і важ-
косуглинні. Радіонукліди були внесені в ґрунт в початковій водорозчинній 
формі. 

Обговорюються експериментальні оцінки зміни в часі вмісту в ґрунтах 
форм 90Sr і 137Cs, що екстрагуються, роль фізико-хімічних властивостей і гра-
нулометричного складу ґрунтів у формуванні вказаних показників. 
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Оцінено параметри вертикального перенесення 90Sr і 137Cs у вказаних ґру-
нтах. Екологічні періоди напіввиведення радіонуклідів з орних горизонтів 
ґрунтів змінюються в межах: 90Sr - від 3.7 року в ґрунтах легкого механічного 
складу до 90 років у важких ґрунтах; 137Cs - від 60 років в ґрунтах легкого 
механічного складу до 320 років у важких ґрунтах. Розглянуто залежність 
екологічних періодів напівочищення 20-см орного шару ґрунту від радіонук-
лідів 137Cs і 90Sr залежно від фізико-хімічних характеристик  ґрунту (рНKCl, 
вміст гумусу. обмінного кальцію. рухливого калію) і гранулометричного 
складу ґрунту. Відмічена наявність сильного кореляційного зв’язку Tекол 90Sr і 
середньому кореляційному зв’язку Tекол 137Cs з вказаними показниками. 

За результатами проведених польових досліджень на експериментальних 
площадках реперної мережі спостережень розраховано параметри перенесен-
ня 90Sr в профілі ґрунтів природних луків на різних слідах випадінь аварійно-
го викиду ЧАЕС в Зоні відчуження. Показана принципово інша в порівнянні 
з 137Cs багаторічна динаміка зміни міграційної рухливості радіонукліда в  
ґрунтах. Проведено порівняння міграційної рухливості 90Sr і 137Cs у близьких 
за фізико-хімічними властивостями і механічним складом ґрунтах в умовах 
корінних відмінностей початкових фізико-хімічних форм радіонуклідів - при 
початковій водорозчинній формі радіонуклідів і на ближніх слідах випадінь 
аварійного викиду ЧАЕС. Показано, що переважаюча роль паливних випа-
дінь на міграційну рухливість 90Sr в профілі ґрунтів на ближніх слідах випа-
дінь проявляється до теперішнього часу. 

За результатами проведених модельно-польового і вегетаційного експе-
риментів з урахуванням результатів попередніх років досліджень розглянуто 
оцінки багаторічної динаміки надходження 90Sr і 137Cs у вегетативну масу 
злакових трав з контрастних за властивостями ґрунтів. 

Обговорюються концептуальна схема математичної моделі перерозподілу 
90Sr і 137Cs в ґрунтово-рослинному покриві агрофітоценозів на орних ґрунтах 
на пізній фазі аварії, а також можливі алгоритми параметризації параметрів 
моделі.  

 
ІМОВІРНІСНИЙ  ПРОГНОЗ  ВМІСТУ  137Cs  ТА  90Sr 

В  РИБАХ РІЗНОГО  ВИДУ  У  ВІДДАЛЕНИЙ  ПЕРІОД 
ПІСЛЯ  АВАРІЇ  НА  ЧАЕС  

 
Ю. В. Хомутінін,  А. В. Кузьменко   

 
Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

Київ  
 

Накопичення і виведення 137Cs і 90Sr організмом риби є складним динамі-
чним процесом, що обумовлюється екологічними і фізіологічними процеса-
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ми, які відбуваються у водоймищі та в організмі риби. Вміст цих радіонуклі-
дів в органах і тканинах риб залежить від типу водоймища і сольового складу 
води, температури води, віку риби, виду і статі риби, а також піддається се-
зонним коливанням. 

В даній роботі для прогнозу вмісту 137Cs і 90Sr в рибах різного виду у во-
доймах з різними гідрохімічними характеристиками в віддалений період піс-
ля аварії на ЧАЕС запропоновано використовувати випадкові процеси 

 

( ) ( )
( ) Cs

Cs CsCs
f wb

w

aC t C t
K t+= ⋅    і   ( ) ( )

( ) Sr

Sr SrSr
f wb

w

aC t C t
Ca t++= ⋅  

 

де Cs Sr
f fC (t), C ( )t - випадкові процеси, що описують вміст 137Cs, 90Sr у рибах 

одного виду в конкретний момент часу t, Бк/кг; Cs Sr
w wC (t), C ( )t  - випадкові 

процеси, що описують вміст 137Cs, 90Sr у воді водоймища конкретний момент 
часу  t, (Бк/л); w wK (t), C ( )t+ ++  - випадкові процеси, що описують вміст іонів 
К+,Са++  у воді водоймища конкретний момент часу t, (мг/л). Параметри 
aCs(aSr) і bCs (bSr), які зв’язують КнCs з  концентрацією іонів калію [K+] (мг/л) і 
КнSr з концентрацією іонів кальцію [Са++] (мг/л) у воді водойма.  

Запропонований підхід прогнозу вмісту 137Cs і 90Sr в рибах різного виду в 
водоймах з різними гідрохімічними показниками в віддалений період після 
аварії на ЧАЕС вимагає знання оцінок статистичних характеристиками випа-
дкових процесів Cs Sr

w wC (t), C ( )t та w wK (t), C ( )t+ ++ . Його практичне застосування 
як Зони відчуження ЧАЕС і Зони безумовного (обов’язкового) відселення, 
так і за їхніми межами, вимагає лише визначення вмісту 137Cs, 90Sr та іонів К+, 
Са++у воді водоймища.  

 
ДИНАМИКА  УДЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ  137Cs  

В  БИОТЕ  ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ  ЧАЭС  В  2011 - 2013 гг. 
 

О. Л. Зарубин,  Н. Е. Зарубина,  В. А. Костюк,  И. А. Малюк 
 

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 
 

В конце 2000 г. Чернобыльская АЭС прекратила вырабатывать электро-
энергию. По этому резонно возникает вопрос о необходимости поддержания 
эксплуатационных характеристик ее водоема-охладителя (ВО). В настоящее 
время разрабатываются различные сценарии прекращения поддержания 
уровня воды ВО, что приведет к осушению значительной части его ложа, 
соответственно перераспределению радионуклидов в трансформируемой 
экосистеме ВО. За счет прекращения подпитки водой из р. Припять площадь 
ВО сократится в несколько раз. С 2012 г. уже проводятся инженерные работы 
по отсечению водозаборного и водосбросного каналов от основной части ВО.  

В этой связи представляется необходимым изучение «нулевого фона» 
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удельной активности радионуклидов, в том числе 137Cs, в биоте ВО в период 
его трансформации в несколько замкнутых водоемов. 

Отбор, подготовка и измерения образцов выполнена сотрудниками ИЯИ 
НАН Украины по стандартным методикам. 

В 2011 - 2012 гг. уровни удельной активности 137Cs у рыб ВО находились 
в пределах 0,77 - 7,61 кБк/кг сырой, естественной массы. Как и ранее, макси-
мум удельной активности 137Cs характерен для рыб высоких трофических 
уровней.  

В этот период в моллюсках рода Dreissena удельная активность 137Cs на-
ходилась на уровне 0,30 - 0,93 кБк/кг сырой, естественной массы.  

К середине мая 2013 г. удельная активность 137Cs в этих гидробионтах 
существенно не изменилась и у рыб составляла 0,92 - 4,37 кБк/кг; у моллю-
сков - 0,13 - 0,4 кБк/кг. 

Удельная активность 137Cs в растительности ВО в 2011 - 2012 гг. варьиро-
вала: надводная часть тростника (Phragmites australis (Cav.) - 0,42 -  
1,32 кБк/кг, уруть (Myriophyllum spicatum) - 6,80 - 10,11 кБк/кг воздушно-
сухой массы при естественной влажности. К 14.05.2013 г. удельная актив-
ность 137Cs в растительности значительно повысилась и в отдельных образцах 
составила: обрастания - до 21,00 кБк/кг, уруть - до 23,64 кБк/кг, тростник - до 
77,00 кБк/кг воздушно-сухой массы при естественной влажности. 

Для проверки достоверности полученных результатов данные образцы 
прошли дополнительные измерения в ИЯИ НАН Украины и в «Экоцентре» 
(г. Чернобыль). Различия находятся в пределах ошибки измерений (7 - 15 %), 
что подтверждает достоверность измерений. 

Возможной причиной данного повышения удельной активности 137Cs в 
водной растительности может быть взмучивание донных отложений в ре-
зультате инженерных работ на акватории ВО. Кроме того, при изменении 
гидрологических характеристик ВО потенциально возможен перенос «горя-
чих» частиц по части акватории ВО. 

В настоящее время мы не можем однозначно объяснить такое резкое по-
вышение удельной активности 137Cs в водной растительности ВО. Исследо-
вания продолжаются. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ  МИГРАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ 

НА  ТЕРРИТОРИЯХ  С  РАЗНЫМ  УРОВНЕМ 
РАДИОАКТИВНОГО  ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 
Н. В. Кулич,  А. И. Липская,  В. И. Николаев,  В. А. Шитюк  

 
Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 

 
Исследовано современное состояние загрязнения техногенными радио-

нуклидами территории ближней зоны ЧАЭС. Исследования проведены на 
четырех мониторинговых полигонах, которые находятся на разном расстоя-
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нии от аварийного блока ЧАЭС (от 2 до 25 км). В местах отбора проб почвы 
проводили радиометрические измерения. Мощность эспозиционной дозы на 
отдельных участках отличалась более, чем в 100 раз. Пробы почвы для ис-
следований отбирались методом конверта пошагово (0 - 2 см, 2 - 4 см, 4 - 7см, 
7 - 10 см, 10 - 15 см, 15 - 20 см, 25 - 30 см) до глубины 30 см. Почвы на иссле-
дуемых полигонах в основном слабозадернованные слабогумусированные 
пески и увлажненные песчаные почвы с естественным сложением профиля. 

Проведены γ-β-спектроскопические исследования полученных образцов 
почвы, определены спектральный состав и активности радионуклидов. Изу-
чено распределение радионуклидов 90Sr, 137Cs, 241Am в почвенном горизонте 
на полигонах, как с максимальным, так и с минимальным уровнем загрязне-
ния. Установлено, что на всех исследуемых территориях основной запас ра-
дионуклидов находится в корнеобитаемом слое почвы. Наблюдали схожесть 
в поведении 90Sr, 137Cs, 241Am в почвах. Это, возможно, обусловлено тем, что 
перемещение радиоактивности вглубь почвы осуществляется за счет пере-
мещения топливных частиц, в состав которых входят 90Sr, 137Cs, 241Am. 

Для расчета экологических периодов полуочищения 5 см слоя почвы 
(T1/2экол) от 90Sr, 137Cs, 241Am использовали диффузно-конвекционную модель 
и данные спектрометрических исследований. Показано, что несмотря на су-
щественные различия в уровнях радиоактивного загрязнения территорий, 
T1/2экол оказались примерно одинаковыми для всех изученных радионуклидов 
в разрезе. Периоды полуочищения условно можно разбить на две группы с 
T1/2экол 30 и 60 лет. Проводится обсуждение полученных данных. 

 
СЕЗОННАЯ  ДИНАМИКА  УДЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ  137Cs 

В  РАСТИТЕЛЬНОСТИ  ЗОНЫ  ОТЧУЖДЕНИЯ  ЧАЭС 
 

Н. Е. Зарубина 
 

Институт ядерных исследований НАН Украины  
 

На территории основных полигонов, расположенных на разном расстоя-
нии от ЧАЭС, были проведены исследования сезонной динамики удельной 
активности 137Cs в побегах 1-го года (отдельно хвоя и ветки) сосны обыкно-
венной (Pinus silvestris L.). 

Пробы отбирались с 10 деревьев на каждом полигоне. В лабораторных 
условиях пробы сушились до воздушно-сухой массы, измельчались, гомоге-
низировались. Измерения удельной активности 137Cs проводилось методами 
гамма-спектрометрии. Полученные результаты измерений пересчитывались 
на дату 26.04.1986. Результаты измерений содержания 137Cs в 137Cs побегах  
P. silvestris на полигоне «Лелев» приведены на рис. 1 и 2. 
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Полигон "Лелев", хвоя 1-го года
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Рис. 1. Удельная активность 137Cs в хвое. 

 

Полигон "Лелев", ветки 1-го года
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Рис. 2. Удельная активность 137Cs в ветках. 
 

В результате проведенных исследований установлено, что содержание 
137Cs в хвое и ветках P. silvestris не является постоянной величиной, а может 
значительно изменяться (до 7 раз) на протяжении нескольких месяцев. Дина-
мика содержания 137Cs в хвое и ветках практически полностью совпадает. 
Однако удельная активность этого радионуклида в хвое в среднем в 2 раза 
больше, чем в ветках. 

Совпадение кривых динамики содержания 137Cs в хвое и ветках свиде-
тельствует о том, что в отдаленный период развития послеаварийной ситуа-
ции именно137Cs биологические (физиологические) процессы, происходящие 
в P. Silvestris являются основными факторами, влияющими на уровни содер-
жания этого радионуклида в высших растениях. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  КОЭФФИЦИЕНТОВ  ИНВЕРСИИ 

В  РАДИОЭКОЛОГИИ 
 

О. Л. Зарубин,  Н. Е. Зарубина 
 

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев 
 

Для сравнительной оценки динамики удельной активности 137Cs у гидро-
бионтов, которая представляет собой нелинейный процесс, вместо не совсем 
подходящего по нашему мнению для этих целей термина «скорость» (сниже-
ния или увеличения), авторы предлагают использовать коэффициент инвер-
сии: Кинв = A0 / Аt, где A0 - удельная активность радионуклида в нулевой мо-
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мент времени; Аt - активность радионуклида в момент времени t. По сути Кинв 
отражает кратность изменения (инверсии), в данном случае, удельной актив-
ности радионуклидов за любой произвольный отрезок времени. То есть во 
сколько раз снизилась (или увеличилась) удельная активность в любой вы-
бранный для изучения отрезок времени. Если Кинв > 1 - удельная активность 
радионуклида снижается; Если Кинв < 1 - удельная активность радионуклида 
увеличивается.  

Также Кинв можно использовать для решения других задач, например для 
сравнения снижения удельной активности 137Cs в грибах на разных полиго-
нах и др. 

Таким образом, этот универсальный и простой Кинв можно использовать 
для решения широкого круга задач, связанных с оценкой и сравнением дина-
мики одинаковых процессов за любой, произвольно выбранный отрезок вре-
мени.  

 
ДИНАМІКА  ФОРМУВАННЯ  ДОЗИ  ОПРОМІНЕННЯ 

БЕНТОСОЇДНИХ  РИБ  ПРИ  ОДНОРАЗОВОМУ  НАДХОДЖЕННІ  
137Cs  У  ПРІСНОВОДНІ  ВОДОЙМИ 

 
О. М. Волкова,  В. В. Беляєв,  О. О. Пархоменко,  С. П. Пришляк 

 
Інститут гідробіології НАН України, Київ 

 
Одним з важливих завдань гідробіології є прогнозування наслідків антро-

погенного впливу на водні екосистеми, зокрема моделювання радіоактивного 
забруднення водойм внаслідок надходження до них радіонуклідів. Дослі-
дження проводили на прикладі модельної водойми. При моделюванні вико-
ристовували наступні параметри: середня глибина водойми 4 м; площа муло-
накопичення 0,5 акваторії; вміст 137Cs зменшується у воді експоненційно  
(Т1 = 111 діб); 137Cs виводяться з організму риб з трьома компонентами (Т1 = 
= 1 доба, А1 = 0,2, Т2 =  10 діб, А2 =  0,2, Т3 = 100 діб, А3 = 0,6); первісний 
вміст 137Cs у компонентах екосистеми нульовий; разове надходження 137Cs 
миттєво створює концентрацію 1 Бк/л; надходження 137Cs до організму риб 
пропорційно його концентрації у воді; у донних відкладах 137Cs концентру-
ється у верхньому нескінченно тонкому шарі. 

У водних екосистемах 137Cs, в основному, перерозподіляється між донни-
ми відкладами та водою. В більшості випадків, при розрахунках запасів 137Cs, 
його вмістом в інших компонентах можна знехтувати. Тому при розрахунках 
потужності опромінення бентосоїдних риб необхідно враховувати випромі-
нювання інкорпорованого 137Cs та випромінювання, яке утворюється від зо-
середженого у водних масах та донних відкладах 137Cs. 

Згідно з нашими розрахунками, вміст 137Cs у воді буде поступово зменшу-
ватися, в організмі риб - зростати упродовж кількох місяців після його над-
ходження до водойми. Найбільші рівні вмісту 137Cs у бентосоїдних риб 
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(350 Бк/кг) будуть спостерігатися приблизно через 5 міс. На цей час актив-
ність 137Cs у воді буде становити приблизно 40 % від максимальної. Вміст 
137Cs у донних відкладах буде збільшуватися упродовж 15 - 18 міс після над-
ходження радіонукліда до водойми. За цей період у донних відкладах зосере-
диться близько 98 % 137Cs, який надійшов до екосистеми.  

Отже, потужність дози опромінення риб від 137Cs, який зосереджений у 
водних масах, буде експоненційно зменшуватися від максимальної величини 
− 7,8 нГр/доба, від донних відкладів, навпаки, буде зростати до максимальної 
величини, яка досягне 49 нГр/доба. 

Таким чином, проведені розрахунки показали, що в перші роки після над-
ходження 137Cs до модельної водойми доза опромінення бентосоїдних риб 
буде формуватися за рахунок інкорпорованого 137Cs (максимальне значення 
1,2 мкГр/доба). Максимальна інтегральна потужність дози досягне 
1,24 мкГр/доба. При заданих умовах потужність дози від інкорпорованого 
137Cs та від випромінювання радіонукліда з донних відкладів стане однако-
вою приблизно через 30 місяців після надходження радіонукліда до водойми.  

 
РОЗРОБКА  ТЕХНОЛОГІЧНОГО  ТА  ТЕХНІЧНОГО  РЕГЛАМЕНТІВ 

НА  ВИРОБНИЦТВО  РАДІОФАРМПРЕПАРАТУ 
НАТРІЮ  ЙОДИДУ 

 
В. В. Тришин,  В. А. Агеєв,  Л. О. Толочко 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Для організації серійного виробництва в ІЯД НАН України РФП натрію 

йодиду (131І) необхідно розробити комплекс нормативно-технічної докумен-
тації для подання в Державну службу України з лікарських засобів для одер-
жання дозволу на виробництво і реєстрацію препарату. В першу чергу необ-
хідно розробити технологічний та технічний регламенти на виробництво.  

Технологічний регламент стосується технологічних методик, засобів, 
норм і нормативів виробництва розчину натрію йодиду (131І). ТТР, після за-
твердження його Державною службою України з лікарських засобів, дає пра-
во на виготовлення дослідних партій препарату для проведення доклінічних і 
клінічних досліджень, затвердження тимчасової фармакопейної статті, одер-
жання дозволу до медичного застосування препарату. За ТТР дозволяється 
реєструвати і виготовляти також промислові серії для реалізації при невели-
ких обсягах виготовлення продукції, які встановлюються окремим рішенням 
Технологічної комісії Держкомедбіопрому. Термін дії ТТР до трьох років. 
Для реєстрації препарату з метою серійного виробництва в подальшому не-
обхідно буде затвердити даний регламент як технологічний промисловий 
регламент (ТПР).  

Розроблено також проект технічного регламенту (ТхР) в якому приведена 
загальна характеристика виробництва; апаратурна схема; умови експлуатації 
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технологічного обладнання та контрольно-вимірювальних приладів; загальна 
схема системи контролю якості; вимоги до безпеки виробництва та охорони 
навколишнього середовища; загальний перелік виробничих інструкцій. 

Затвердження цих регламентів у Державній службі України з лікарських 
засобів дасть змогу розпочати випуск дослідних партій препарату для його 
доклінічного і клінічного випробування. 

 
ВИЗНАЧЕННЯ  УРАНУ,  РАДІЮ-226  ТА  КОЕФІЦІЄНТА 

РАДІОАКТИВНОЇ  РІВНОВАГИ  В  ЗРАЗКАХ  УРАНОВИХ  РУД 
ТА  ПУЛЬПИ  РУД  ПІСЛЯ  ВИЛУГОВУВАННЯ 

 

В. В. Тришин,  І. А. Малюк,  О. Ф. Рудик 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Визначення з високою точністю концентрації урану, 226Ra та коефіцієнта 
радіоактивної рівноваги (Крр) викликає інтерес ядерної криміналістики, оскі-
льки ці параметри є характерними ознаками (сигнатурами) уранових руд. 

У попередній нашій роботі [1] було розроблено такий метод одночасного 
вимірювання урану, 226Ra та Крр на основі деконволюції сумарного піка ре-
єстрації гамма-випромінювання з енергією 185,7 кеВ та 186,2 кеВ відповідно 
радіонуклідів 235U і 226Ra з використанням гамма-спектроскопії високої розді-
льної здатності. 

 

Вид зразка Код зразка 

Концентрація 
урану 

(% масовий) 
(P = 0.95) 

Крр 
(P = 0.95) 

Об’єднані 
проби 

уранової руди 

UOGpw.2011-12-16.(1) 0.085 ± 0.002 1.00 ± 0.02 
UOGpw.2012-01-04.(1) 0.085 ± 0.002 1.00 ± 0.02 
UOGpw.2012-01-25.(1) 0.085 ± 0.002 1.00 ± 0.02 
UOGpw.2012-04-25.(1) 0.098 ± 0.002 1.00 ± 0.02 

Пульпа 
уранової руди 
після вилуго-

вування 

UOPsf.2011-12-16.(1) 0.029 ± 0.002 2.5 ± 0.2 
UOPsf.2012-01-04.(1) 0.030 ± 0.002 2.6 ± 0.2 
UOPsf.2012-01-25.(1) 0.025 ± 0.002 2.9 ± 0.2 
UOPsf.2012-04-25.(1) 0.041 ± 0.002 2.2 ± 0.2 

 

За цією методикою було проведено визначення Крр і вмісту урану в зраз-
ках руд і зразках пульпи цих руд після вилуговування, отриманих зі Східного 
гірничо-збагачувального комбінату (Жовті Води).  

 
1. Малюк І.А., Рудик О.Ф., Тришин В.В. Метод одночасного вимірювання 

урану, радію-226 та коефіцієнта радіоактивної рівноваги в пробах урано-
вих руд з використанням гамма-спектрометричної системи U-Pu InSPEC-
TOR / Щорічник ІЯД НАН України. - Київ, 2013. - C. 132. 
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СТВОРЕННЯ  ЛАБОРАТОРІЇ  ЯДЕРНОЇ  КРИМІНАЛІСТИКИ 
 

В. В. Тришин,  А. М.Берлізов,  І. А. Малюк,  О. Ф. Рудик, 
О. В. Гайдар,  О. П. Жуков 

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Відповідно до Постанови КМ України Інститут ядерних досліджень НАН 

України є головною експертною організацією з дослідження та визначення 
характеристик ядерних та інших радіоактивних матеріалів, вилучених із не-
законного обігу на території України.  

Для виконання цих функцій в ІЯД НАН України створено ядерно-
криміналістичну лабораторію у складі: 

- лабораторія мас-спектрометрії на базі мас-спектрометра з індуктивно 
зв’язаною плазмою (ICP-MS) Element-2 Thermo Scientific з інфраструктурою 
для забезпечення його роботи, що включає систему вентиляції та кондицію-
вання повітря, електроживлення і водозабезпечення, радіохімічної підготовки 
зразків; 

- лабораторія гамма-спектрометрії, яка оснащена сучасним радіометри-
чним, дозиметричним, гамма-, альфа-спектрометричним обладнанням; 

- мобільна лабораторія, яка оснащена необхідним обладнанням для про-
ведення комплексних радіологічних досліджень в польових умовах. 

Проведена атестація лабораторії у державній метрологічній системі (Укр-
метртестстандарт). 

 
ВИЗНАЧЕННЯ  ВМІCТУ  90Sr,  ІЗОТОПІВ  Pu  ТА  Am 

В  ЗРАЗКАХ  БІОЛОГІЧНИХ  ІНДИКАТОРІВ 
 

А. Д. Саженюк,  І. А. Малюк,  В. В. Тришин 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Для визначення вмісту 90Sr та ізотопів Pu та Am в зразках біологічних ін-
дикаторів (кора тополі чорної) була розроблена радіохімічна методика, за 
основу якої було взято іоннообмінно-екстракційну методику визначення цих 
радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища, яка дає змогу визначати 
вміст вказаних радіонуклідів у зразках ґрунту, води, рослинності з однієї на-
важки. Застосування цієї методики до аналізу кори тополі чорної вимагало 
внесення змін. Це пов’язано з тим, що в зразках кори в значних кількостях 
містяться такі елементи, як Mg, Ca, Fe, Al, які здатні утворювати нерозчинні 
сполуки, що в подальшому може призводити до значних втрат Sr та трансу-
ранових елементів. Крім того, кора у значних кількостях містить різні органі-
чні сполуки, що можуть впливати на ступінь окислення трансуранових еле-
ментів, а отже і на ефективність їх виділення. 

Визначено вміст 90Sr, 238Pu, 239+240Pu та 241Am-в 16 зразках кори тополі 
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чорної, відібраних в зоні впливу ТЕЦ-6 (м. Київ). За експериментальними 
даними розраховано коефіцієнти парної кореляції між вмістом 137Cs, 90Sr та 
трансурановими елементами. 

 
ЕКСПРЕСІЯ  ПРИХОВАНОЇ  ХРОМОСОМНОЇ  НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

В  ГРУПІ  ОСІБ,  ЯКІ  ПРОФЕСІЙНО  КОНТАКТУВАЛИ 
З  ІОНІЗУЮЧОЮ  РАДІАЦІЄЮ 

 
М. А. Пілінська,  С. С. Дибський,  О. Б. Дибська,  Л. І. Швайко 

 
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», 

Київ 
 

Одним із проявів нестабільності геному людини на цитогенетичному рівні 
є т. з. прихована хромосомна нестабільність (ПХН), котра визначається як 
генетично зумовлена гіперчутливість хромосом лімфоцитів периферичної 
крові людини до дії інших мутагенів (in vivo та in vitro) та розцінюється як 
схильність до індукції та промоції канцерогенезу. В результаті наших попе-
редніх досліджень було показано можливість детекції ПХН за індивідуаль-
ною чутливістю хромосом лімфоцитів периферичної крові людини до тесту-
ючої мутагенної дії радіоміметика блеоміцина (in vitro) та вперше встановле-
но не тільки реальність модифікації генетично детермінованої хромосомної 
стабільності в соматичних клітинах людини внаслідок дії іонізуючого випро-
мінювання (in vivo), але й існування асоціації між цим феноменом і реалізаці-
єю онкологічної патології  у опромінених осіб.  

Для подальшого дослідження можливості експресії ПХН в соматичних 
клітинах людини при професійному контакті з малими дозами іонізуючого 
випромінювання провели добровільне цитогенетичне обстеження  групи осіб 
(15 чоловіків віком від 19 до 59 років, середній вік 39 років), які контактували 
з іонізуючою радіацією під час участі в роботах із перетворення об’єкту  
«Укриття» ДСП «Чорнобильська АЕС» на екологічно безпечну систему. Гру-
пу порівняння становили 15 практично здорових волонтерів віком від 29 до 
54 років (середній вік 40 років). Для виявлення осіб із ПХН застосували удо-
сконалену нами тест-систему «G2-bleomycin sensiti-vity assay». Всього про-
аналізували 40 140 метафаз, з яких 20 500 - без мутагенного навантаження, 19 
640 - при дії блеоміцину. 

Встановили, що при стандартному (48-год.) культивуванні лімфоцитів пе-
риферичної крові фонова частота всіх типів аберацій хромосом у осіб із про-
фесійної групи достовірно не відрізнялась від такої в осіб із неекспонованій 
групі порівняння та відповідала рівню спонтанного хромосомного мутагенезу 
в соматичних клітинах людини. 

При тестуючій дії блеоміцину in vitro (в концентрації 0,05 мкг/мл, на піз-
ній постсинтетичній (G2) стадії першого мітотичного циклу) у осіб із обох 
обстежених груп виявили достовірне підвищення загальної частоти хромо-
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сомних аберацій зі значними міжіндивідуальними коливаннями цитогене-
тичного ефекту, величина яких не залежала від значень фонових цитогене-
тичних показників.  

Показали, що при тестуючій дії блеоміцину in vitro обидві обстежені гру-
пи достовірно розрізнялись поміж собою за базовими цитогенетичними пока-
зниками - частотами аберантних метафаз та аберацій хромосом, а також за 
надспонтанними рівнями хромосомних аберацій, які були вірогідно вищими 
в професійній групі.  Разом з тим, обидві обстежені групи не відрізнялись за 
відсотком осіб з ПХН (46,7 та 40,0 %, відповідно), гіперчутливих до мутаген-
ної дії блеоміцину. Виходячи з анамнезу обстежених осіб (відсутність свідо-
мого контакту з будь-якими мутагенними факторами, за винятком іонізуючо-
го випромінювання в професійній групі), гіперчутливість їхніх хромосом до 
мутагенної дії блеоміцину може бути як генетично зумовленою, так і в про-
фесійній групі - результатом модифікуючого впливу іонізуючої радіації, що 
було встановлено нами в попередніх дослідженнях феномену ПХН. 

 
ОСОБЛИВОСТІ  НАКОПИЧЕННЯ  137Cs  ПРЕДСТАВНИКАМИ  

РОДИНИ  ROSACEAE  ГОЛОСІЇВСЬКОГО  ЛІСУ 
 

М. О. Прилипко,  В. А. Гайченко 
 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ 
 
Інтерес до проблем лісової радіоекології після аварії на Чорнобильській 

АЕС обумовлений тим, що акумуляція і перерозподіл радіонуклідів в лісових 
біогеоценозах специфічні, а деякі особливостей є притаманним виключно для 
лісів, зокрема, найбільш тривалі періоди ефективного напівочищення, вна-
слідок чого вони залишаються критичними з точки зору надходження і міг-
рації радіонуклідів. 

Критичність з погляду формування доз внутрішнього опромінення насе-
лення при вживанні лісових харчових продуктів, головним чином, грибів та 
ягід обумовлена більшим радіоактивним забрудненням лісових ландшафтів у 
порівнянні з відкритими та значно вищими (на один-три порядки) коефіцієн-
тами переходу 137Cs та 90Sr до другорядної продукції лісу порівняно з сільсь-
когосподарською продукцією. 

Характерною рисою радіоактивного забруднення Голосіївського лісу є над-
звичайно висока строкатість пов’язана, в першу чергу, з особливостями рельє-
фу цієї місцевості. Вивчення особливостей накопичення і перерозподілу осно-
вних дозоутворюючих радіонуклідів дикою лісовою рослинністю обумовлю-
ється частковим використанням їх плодів, для харчування людини та в народ-
ній медицині. Проте, безпечне їхнє використання, в першу чергу як засобів 
народної медицини та певної складової харчового раціону людини, неможливе 
без знання рівнів і інтенсивності накопичення 137Cs - радіонукліду, що обумов-
лює внутрішнє опромінення і формує підвищену ефективну дозу. 
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Для культивованих плодових дерев відомі коефіцієнти переходу і накопи-
чення у плодах. Водночас, для дикорослих рослин ці показники вивчені не-
достатньо.  

Для дослідження були вибрані найбільш розповсюджені рослини - лісова 
яблуня (Malus praecox), груша лісова (Pyrus communis L), ожина сиза (Rubus 
caesius L), шипшина собача (Rosa canina L). З метою вивчення особливостей 
накопичення і перерозподілу 137Cs у вегетативній частині рослин і в їх плодах 
були проаналізовані  гілки другого року зростання, як органи рослини, найбі-
льшою мірою пов’язані саме з плодами. 

Дослідженням підтверджена пряма залежність між питомою активністю 
плодів та питомою активністю гілок. З віддаленістю від кореневої системи 
спостерігається зменшення питомої активності в ланці рослина → плід. Мак-
симальна питома активність гілок другого року характерна для шипшини 
сизої (388 Бк/кг), мінімальна - для груші лісової (44 Бк/кг сухої маси). Така ж 
закономірність спостерігалась і для плодів (270 і 79 Бк/кг відповідно). 

Водночас, груша лісова відрізняється від інших досліджених Rosacea ви-
соким коефіцієнтом накопичення - 1,8, тоді як ожина сиза має КН лише 0,7. 
Такі відмінності у значенні коефіцієнта накопичення є свідченням дуже інте-
нсивного надходження радіонукліду саме до ожини сизої, що підтверджуєть-
ся найвищим коефіцієнтом переходу (КП) серед досліджених видів -  
2,1·10-3 Бк/м2. 

Отже встановлено наявність видових особливостей не лише в питомій ак-
тивності, але й у інтенсивності надходження радіонуклідів до рослин. 

 
ОЦІНКА  ФОРМ  ЗНАХОДЖЕННЯ  РАДІОНУКЛІДІВ 

У  ДОННИХ  ВІДКЛАДАХ  ВОДОЙМИ  ОХОЛОДЖУВАЧА  ЧАЕС 
 

В. П. Процак1,  О. О. Одінцов2 

 
1 Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

Київ 
2 Iнститут проблем безпеки атомних електростанцiй НАН України, Київ 

 
При активній фазі аварії, такі радіонукліди як 241Am, ізотопи плутонію, 

європію та переважна більшість 90Sr і 106Ru могли потрапити до водойми охо-
лоджувача ЧАЕС (ВО) виключно у вигляді дрібнодисперсних частинок ава-
рійного опроміненого ядерного палива з матрицею оксиду урану різного сту-
пеню окислення. 

Для оцінки сучасних форм знаходження  радіонуклідів у донних відкла-
дах ВО були проведені дослідження з використанням методу послідовних 
екстракцій і радіографії. Відбір зразків здійснювався в північно-західній час-
тині ВО ЧАЕС за допомогою донного пробовідбірника ковшового типу СДЧ-
250 на глибинах 5 - 7 м.  
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Проведена радіографія зразків донних відкладів підтвердила наявність у 
них чорнобильських паливних часток. Оцінка дисперсного складу паливних 
частинок показала, що переважна їх більшість має розміри <1 мкм при цьому 
внесок даної фракції частинок у сумарну активність 90Sr становить менше 
1 %. Основний внесок в активність (>90 %) вносять паливні частинки розмі-
ром більше 3 мкм.  

При проведенні послідовних екстракцій застосовувалися наступні реаген-
ти: дистильована вода; 1 моль/л CH3COONH4 (NH4Ас); 1 моль/л HCl; розчин 
Тама; 8 М HNO3; суміш 8 М HNO3 + 10 М HCl; суміш 8 М HNO3 + 3,6 М HF.  

З отриманих результатів випливає, що більше 98 % радіонуклідів у дон-
них відкладах ВО ЧАЕС на даний час знаходяться у необмінному стані. Зна-
чна частина активності радіонуклідів залишається не вилученою з твердої 
фази донних відкладів ВО ЧАЕС навіть після застосування «над жорстких» 
умов екстракції. Що може свідчити про знаходження 90Sr, 238,239,240Pu і 241Am і 
частини 137Cs у складі хімічно дуже стійких паливних частинок.   

Та частина 137Cs, що потрапила у ВО ЧАЕС у вигляді його летючих спо-
лук після вивільнення з матриці ядерного палива при аварійних температу-
рах, частково зафіксувалась у міжпакетному просторі градки глинистих міне-
ралів донних відкладень завдяки низькій енергії гідратації і залишається не 
вилученою при проведенні екстракцій (до 10 %).  

Згідно з результатами обрахунку авторадіографічних зображень твердих 
залишків донних відкладень після вилуговування у 8М HNO3 протягом 
24 год, до 5 % активності 90Sr залишається асоційованою з паливними части-
нками. Ці результати добре узгоджуються з балансом переходу радіонуклідів 
у розчини при проведенні послідовних екстракцій.  

Згідно з отриманими результатами значна частина радіонуклідів, що міс-
титься у донних відкладах ВО ЧАЕС не може бути мобілізована в природних 
умовах впродовж сотні років.   

Звертає на себе факт схожої поведінки при екстракції 90Sr і 241Am і відмін-
ність у поведінці ізотопів плутонію, що може свідчити про неоднорідність 
розподілу радіонуклідів у об’ємі паливних часток різного генезису. 
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Э. Э. Петросян,  С. С. Погуляй2,  В. Н. Прыймак3,  M. В. Шестаков4 
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3GMBH Позитрон, Желтые воды 

4НПК Спектр, Киев 
 

Современные гамма-спектрометры являются сложными и дорогими уст-
ройствами со специализированным программным  обеспечением, требующим 
специальной подготовки пользователя. Как правило, гамма-спектрометры 
имеют тяжелую и громоздкую низкофоновую свинцовую защиту. Поскольку 
часто на практике во время проведения как и полевых так и лабораторных из-
мерений не требуется большая точность измерений, актуальным является соз-
дание портативных или малогабаритных гамма-спектрометров, транспортиро-
вать и работать с которыми можно непосредственно на месте измерения.  

В данной работе был разработан недорогой малогабаритный компактный 
сцинтилляционный гамма-спектрометр МИГ-053, позволяющий проводить 
анализ пищевых продуктов и строительных материалов на наличие природ-
ных и техногенных радионуклидов. Блок детектирования гамма-спектро-
метра создан на основе кристалла NaJ(Tl) 25 × 25 мм с разрешением 10 % по 
линии 662 кэВ. Толщина свинцовой защиты составляет 15 мм, что дает ос-
лабление гамма квантов фона в 1.5 раза с энергией 1.5 МэВ. На основе на-
бранных спектров цезия-137 и калия-40, а также фона, была определена ми-
нимальная детектируемая активность для этих радионуклидов, которая со-
ставила за время измерения 1 час 17.7 и 230 Бк соответственно. Это позволя-
ет его использовать для анализа большинства пищевых продуктов и всех 
классов строительных материалов. 

Управления спектрометром производится с помощью ПК посредством  
специальной созданной для этого программы Spectrometr с возможность им-
порта спектрометрических данных в MS Excel. Для расчета активностей ра-
дионуклидов используется метод регрессионного анализа [2]. Программа 
расчета активностей реализована в пакете MS Excel 2010.  

Масса МИГ-053 с защитой не превышает 12 кг, что дает возможность лег-
ко перевозить прибор и устанавливать непосредственно на месте измерения. 

Спектрометр МИГ-053 может быть использован в лабораториях сан- и вет-
медицины, в заводских, научных и учебных университетских лабораториях. 
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За останні роки спостерігається збільшення вмісту радіоcтронцію у дере-

вині лісових порід, що призводить до збільшення ймовірності отримання 
продукції, яка перевищує «Гігієнічний норматив питомої активності радіону-
клідів 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини» (ГНПАР-2005 (600 
Бк/кг та 60 Бк/кг відповідно)). 

Приймаючи до уваги карти щільності забруднення 90Sr та рекомендації 
щодо проведення моніторингу, для спостережень були вибрані території пів-
нічної частини Іванківського району Київської області, які безпосередньо 
прилягають до Зони відчуження. У 2012 р. були відібрані спряжені проби 
ґрунту (на глибину 20 см) та деревини сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), 
яка являється найбільш поширеним видом на радіоактивно забрудненій тери-
торії Українського Полісся. У 2013 р. був продовжений радіологічний моні-
торинг забруднення 90Sr деревини в рамках якого був проведений відбір 
спряжених проб ґрунту та деревини листяних порід дерев (берези, осики, 
верби та дубу). 

В зразках ґрунтів були визначені активність 137Cs і 90Sr, кислотність ґрун-
тового розчину та вміст обмінного кальцію. Крім того, були розраховані кое-
фіцієнти переходу та коефіцієнти накопичення 90Sr в деревину. У деревині 
визначалась активність 137Cs та 90Sr. 

Вміст гама-випромінюючих радіонуклідів в попередньо підготовлених 
пробах визначався на високоефективному гама-спектрометрі з напівпровід-
никовим детектором із високочистого германію "GEM-30185" фірми "EG & 
ORTEC" CША. Вміст 90Sr в пробах визначався після його радіохімічного ви-
ділення за активністю його дочірнього радіонукліду 90Y на бета-спектрометрі 
СЕБ-01 (АКП, Україна). Питома активність радіонуклідів 137Cs та 90Sr в дере-
вині та ґрунті розраховувалась на абсолютно-суху масу. 

Результати досліджень сосни звичайної виявили, що вміст 137Cs у деревині 
знаходився у межах 13 - 122 Бк/кг, що не перевищує допустимих рівнів, а ось 
проведені радіохімічні дослідження вмісту 90Sr показали, що активність дано-
го радіонукліду у зразках змінювалась від 24 до 393 Бк/кг. Результати дослі-
джень листяних порід виявили, що вміст 137Cs у деревині знаходився у межах 
11 - 270 Бк/кг, а вміст 90Sr у зразках змінювався від 104 до 643 Бк/кг. Таким 
чином більше 70 % відібраних проб сосни та жодна з відібраних проб листя-
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них порід не відповідали ГНПАР-2005 вмісту 90Sr для дров паливних  
(60 Бк/кг). 

Проведені експериментальні роботи 2012 - 2013 рр. виявили, що деревина 
являється критичною з точки зору надходження в ній 90Sr, а тому на її вико-
ристання можуть існувати обмеження. Дані дослідження підтвердили, що 
території, прилеглі до зони відчуження Чорнобильської АЕС, все ще потре-
бують радіологічного спостереження. 

 
ПРОБЛЕМИ  ІЗ  ВМІСТОМ  90Sr  У  ЗЕРНІ  ІВАНКІВСЬКОГО 

РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  НА  ПІЗНІЙ  СТАДІЇ 
ЛІКВІДАЦІЇ  НАСЛІДКІВ  АВАРІЇ  НА  ЧАЕС 

 
Л. М. Отрешко1,2,  С. Є. Левчук2,  В. О. Кашпаров2,  Л. В. Йощенко2 

 
1 Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

кафедра радіобіології, Київ 

2 Український НДІ сільськогосподарської радіології 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ 

 
Моніторинг забруднення сільськогосподарської продукції, який проводи-

вся УкрНДІСГР на протязі 1999 - 2012 рр., показав досить складну динаміку 
забруднення зернових культур в регіонах, які примикають до Зони відчужен-
ня. Було показано, що в окремих пробах зерна, яке відбиралось в 2009 та 
2011 - 2013 рр., вміст стронцію значно перевищував значення, які були отри-
мані більше десяти років до того з тих самих полів. Тобто, на окремих угід-
дях спостерігалось істотне збільшення біологічної доступності даного радіо-
нукліду через його вилуговування з паливних частинок. На цій території в 
первинних радіоактивних випаданнях 90Sr знаходився в матриці частинок 
опроміненого ядерного палива і був недоступний рослинам. З часом відбува-
лося розчинення паливних частинок, перехід радіонуклідів в ґрунтовий роз-
чин і включення в міграційні процеси.  

Приймаючи до уваги попередній досвід по вивченню забруднення рос-
линницької продукції 90Sr та рекомендації щодо проведення моніторингу, для 
спостережень у 2013 р. були вибрані території північної частини Іванківсько-
го району Київської області, які безпосередньо прилягають до Зони відчу-
ження. Відповідно, ми провели відбір проб ґрунту та зернової продукції з 
полів, на територіях де існують проблеми із вмістом 90Sr у продовольчому 
зерні. Для досліджень був проведений спряжений відбір проб ґрунту та зерна 
практично з усіх угідь північної частини району, де у поточному році. виро-
щувались зернові культури . 

В зразках ґрунтів були визначені активність 137Cs і 90Sr, кислотність ґрун-
тового розчину та вміст обмінного кальцію та 90Sr. Крім того, були розрахо-
вані коефіцієнти переходу та коефіцієнти накопичення 90Sr у зерно. У зерні 
визначалась активність 137Cs та 90Sr. Результати досліджень ґрунту виявили, 
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що вміст 137Cs становив 115 - 210 Бк/кг, а 90Sr  змінювався від 27 до 85 Бк/кг; 
у зерні 137Cs знаходився у межах 5 - 26 Бк/кг, що не перевищує допустимих 
рівнів, а ось проведені радіохімічні дослідження вмісту 90Sr показали, що ак-
тивність даного радіонукліду у зразках змінювалась від 24 до 59 Бк/кг. Таким 
чином жодна із відібраних проб зерна не відповідала вимогам ДР-2006 
(20 Бк/кг). Було показано, що динаміка середньої питомої активності 90Sr в 
зерні в населених пунктах Іванківського району не протирічить прогнозним 
оцінками біологічної доступності цього радіонукліду, які були зроблені на 
основі емпіричної моделі в 2001 р. 

Проведені дослідження УкрНДІСГР по вмісту радіонуклідів у зернових 
культурах показали, що і нині біля населених пунктів Іванківського району, 
віднесених до 3-ої зони радіоактивного забруднення, питома активність 90Sr у 
зерні перевищувала допустимий рівень. Слід зауважити, що обмеження мо-
жуть існувати лише для продовольчого зерна. Дана зернова продукція може 
бути використана на технічні цілі, або для корму тварин, як фуражна. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ  ФОРМ  ЗНАХОДЖЕННЯ  РАДІОНУКЛІДІВ 

У  ГРУНТОВО-РОСЛИННИХ  КОМПЛЕКСАХ 
БЛИЖНЬОЇ  ЗОНИ ЧАЕС 

 
В. І. Ніколаєв,  В. А. Шитюк,  А. І. Липська,  Н. В. Куліч  

 
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 

 
Фізико-хімічні форми радіонуклідів, що потрапили в навколишнє середо-

вище внаслідок аварії на ЧАЕС, змінюються з часом під впливом зовнішніх 
природних факторів. Внаслідок чого змінюється їх міграційна здатність  та 
біологічна доступність. Міграційна здатність радіонуклідів в значній мірі 
залежить від фізико-хімічного стану, в якому вони перебувають. Тому, ви-
значення вмісту форм радіонуклідів, що впливають на інтенсивність та меха-
нізми міграції являє собою актуальну задачу.  

Комплексні радіоекологічні дослідження, що проводились  на території 
дослідного полігону ближньої зони ЧАЕС з різним рівнем радіоактивного 
забруднення, рельєфом та ступенем зволоження ґрунтів, включали проведен-
ня польових та лабораторних  робіт.  

Грунт для досліджень відбирали на ділянках з високим рівнем радіаційного 
забруднення. Рослинні зразки відбирали на місці відбору індивідуальної проби 
ґрунту для розрахунку коефіцієнтів переходу в ланцюзі «грунт - рослина».  

З використанням методики послідовного хімічного екстрагування визна-
чали форми знаходження радіонуклідів в ґрунтах та рослинності. Екстракцію 
фракцій радіонуклідів  проводили в наступній послідовності: водорозчинна, 
обмінна, органічна, необмінна (кислоторозчинна) та міцнофіксована (мінера-
льний залишок). 

Активність радіонуклідів в дослідних зразках вимірювали на γ-спектро-
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метрі CANBERA та β-спектрометрі «СЕБ-50». Обробку спектрів здійснювали 
за допомогою програми WINSPECTRUM та «Beta fit». 

У результаті проведених досліджень визначено активність радіонуклідів 
137Cs, 90Sr та 241Am в екстрагованих фракціях. Встановлено, що основний 
вміст радіонуклідів 137Cs в ґрунтах знаходиться в фіксованих та міц-
нозв’язаних формах. Це свідчить про те, що 137Cs добре сорбується мінераль-
ною частиною грунтово-поглинального комплексу. Більша частина 90Sr в 
ґрунтах представлена обмінними та потенційно доступними для рослин фор-
мами. Визначено коефіцієнти переходу в ланцюзі «грунт - рослина». Виявле-
но, що 90Sr інтенсивно накопичується рослинами, це обумовлюється наявніс-
тю мобільних форм 90Sr  в кореневому шарі ґрунту. 

У рослинах радіонукліди представлені в основному обмінними формами. 
Спектрометричні дослідження екстрактів лісової підстилки встановили знач-
ні активності. Радіонукліди, що знаходились в підстилці, при контакті з хімі-
чними реагентами  можуть доволі легко переходити у розчини. Через те, лі-
сова підстилка може бути суттєвим джерелом мобільних форм радіонуклідів. 

Отже, форми знаходження радіонуклідів у ґрунті визначають їх поведінку 
у грунтово - рослинному комплексі і, зокрема, вертикальну міграцію та пере-
розподіл в кореневмісному шарі ґрунту, що обумовлює  їх доступність коре-
невим системам рослин. 

 
ВЕРТИКАЛЬНА  МІГРАЦІЯ  РАДІОНУКЛІДІВ  У  ҐРУНТІ  30-км 

ЗОНИ  ЧАЕС  У  РАМКАХ  ДИФУЗІЙНО-КОНВЕКЦІЙНОЇ  МОДЕЛІ 
 

М. В. Желтоножська,  В. П. Хоменков 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 

Дослідження вертикальної міграції радіонуклідів є важливою складовою 
частиною радіаційного моніторингу, що дає змогу прогнозувати як радіацій-
ну обстановку, так і дозові навантаження на довкілля та населення.  

Нами з 2000 р. проводяться систематичні дослідження вертикальної міг-
рації 90Sr, 137Cs та 241Am на полігонах в 30-км зоні ЧАЕС. 

Для аналізу одержаних даних нами використовується модель, в якій міг-
рація описується двома процесами - дифузією і конвекційним переносом. У 
рамках цієї моделі було проведено обробку експериментальних результатів, 
одержаних з 2001 р. Аналіз показав, що міграція радіонуклідів на досліджу-
ваних полігонах проходить подібно для всіх спостережуваних радіонуклідів з 
коефіцієнтами дифузії D ~ 10-8 см2/с та коефіцієнтами конвекційного перено-
су u ~ 10-9 см/с.  

Ці величини знаходяться в узгодженні з результатами аналізу, проведе-
ними в роботах Ю.О. Іванова та ін. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  РАДІАЦІЙНОЇ  ЧУТЛИВОСТІ 
ОНКОЛОГІЧНИХ  ХВОРИХ  

 
О. М. Демченко,  Е. А. Дьоміна 

 
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології 

ім. Р.Є. Кавецького НАН України, відділ радіобіології та екології, Київ 
 

Вступ. Сьогодні цілком очевидно, що радіаційна онкологія може бути на-
уково обгрунтована лише в результаті ретельного вивчення радіаційної чут-
ливості пухлини та нормальних тканин, а також оволодінням методів її на-
правленої модифікації. Підвищення ефективності променевої терапії онколо-
гічних хворих пов’язують з урахуванням індивідуальної радіочутливості 
(ІРЧ) пухлини у пухлиноносіїв, що дасть змогу ефективно проводити хіміо-
променеву терапію при високих дозах опромінення з використанням радіо-
модифікаторів. Так як геном людини найбільш чутлива структура при опро-
міненні, то актуальним є оцінка індивідуальних променевих реакцій хромо-
сомного апарату клітин онкологічних хворих.  

Мета роботи. Визначення та порівняння індивідуальної радіаційної чут-
ливості онкологічних хворих на хромосомному рівні соматичних клітин.  

Матеріали і методи. Застосування G2 тесту до початку протипухлинної 
терапії онкологічних хворих. Метафазний аналіз радіаційно-індукованих абе-
рацій хромосом. Статистичні методи.  

Результати. Критерієм оцінки величини ІРЧ онкологічних хворих за G2 - 
тестом була частота аберацій хроматидного типу, індукованим тестуючим 
опроміненням клітин в дозі 1,5 Гр в найбільш радіочутливому постсинтетич-
ному періоді  мітотичного циклу. В порівняльному аспекті проводили дослі-
дження ІРЧ відносно здорових осіб (контрольна група). З підвищенням ІРЧ 
зростає пригнічуючий вплив малих доз γ-опромінення на проліферативний 



213 

потенціал лімфоцитів периферичної крові (ЛПК). Встановлено, при одній і 
тій же дозі опромінення частота індукованих аберацій хромосом для більш 
радіочутливого донора у 4 рази вища, ніж для відносно радіорезистентного. 
При дозі 0,5 Гр співвідношення ефектів, для цих осіб також суттєво розрізня-
лися : 18,1 і 9,3 аберацій/100 клітин, відповідно, тобто частота аберацій хро-
мосом різниться у 1,94 рази. У обстежених онкологічних хворих середні час-
тоти аберацій хромосом (0,07 на клітину), аберацій хроматичного типу (0,05 
на клітину) та дицентриків (0,016 на клітину) в ЛПК достовірно перевищують 
значення середньопопуляційного рівня та аналогічні показники в групі порі-
вняння. Вперше встановлено, що на характер дозової залежності виходу абе-
рацій хромосом при γ-опроміненні культури ЛПК впливає ІРЧ онкологічних 
хворих, з підвищенням якої змінюються розташування плато (дозонезалежної 
ділянки) на кривій „доза-ефект“. Спостерігалася варіабельність ІРЧ в групі 
онкологічних хворих. Найбільш радіочутливими вважали хворих з ІРЧ що 
дорівнює 45 аберацій/100 клітин.  

Висновок. Нами встановлено індивідуальну радіаційну чутливість онко-
логічних хворих варіабельну G2 - тестом за  доцільно враховувати при прове-
дені променевої терапії з метою мінімізації ускладнень.  

 
ПОБУДОВА  І  ДОСЛІДЖЕННЯ  МОДЕЛІ  ПОВІЛЬНОГО 

ЕЛЕКТРОННОГО  ТРАНСПОРТУ  В  МОЛЕКУЛАХ 
БАКТЕРІАЛЬНИХ  РЕАКЦІЙНИХ  ЦЕНТРІВ 

 
М. А. Драпіковський,  М. А. Заболотний  

 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 

 
Метою роботи є вивчення повільної реакції ізольованих комплексів хло-

рофілвмісних мембранних білків фотосинтетичних реакційних центрів 
Rhodobacter sphaeroides, що виникає під впливом світлових потоків. Задачею 
роботи є вимірювання та аналіз кінетики електронного транспорту при фото-
збудженні комплексу РЦ, на основі спектрів поглинання та структурних змін 
за допомогою методу голографічної інтерферометрії.  

В біологічних системах багато функціонально значимих процесів відбува-
ється за рахунок реакцій переносу електрона як, скажімо, у фотосинтезі.  
Існує безліч фотосинтезуючих організмів. Проте, особливий інтерес завдяки 
відносно простому устрою фотосинтезуючого апарата викликають бактерії. 
Пурпурні бактерії є чи не єдиними живими мікроорганізмами, окрім рослин-
них, які здатні засвоювати світлову енергію, перетворювати її в інші види, 
зберігати та передавати її на досить великі відстані фактично без втрат. Вони 
відомі понад 40 років і весь цей час різноманітно досліджуються. Пурпурні 
бактерії визначають процеси фотосинтезу в усіх біоструктурах. Єдині, що 
дають змогу забезпечити розділення фотогенерованих пар носіїв зарядів з 
імовірністю близькою до одиниці. Тому їх використовують в сонячних бата-
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реях та наноелектроніці. Визначаючими в каскаді бактеріальних фотосинте-
тичних процесів є первинні процеси: поглинання кванта світла, міграція ене-
ргії у світлозбірному комплексі, розділення зарядів в фотореакційному 
центрі, електронний транспорт, спряжений з ним переніс протонів і інших 
іонів через мембрану. 

У діючій фотосинтетичнії системі РЦ рівноважні конформації молекул у 
присутності і за відсутності електрона можуть сильно різнитися внаслідок 
цих електронно-конформаційних взаємодій. Так, після захоплення електрона 
молекула акцептора РЦ знаходиться в нерівноважній конформації, що почи-
нає повільно релаксувати до рівноважної, переходячи з одного локального 
мінімуму в інший, на кривій потенціальної енергії. Це створює динамічну 
картину еволюції структурних змін, яка характеризується змінними в часі 
мікрошвидкостями. 

 
ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ  КРОВІ  ЩУРІВ 

ЗА  ОДНОРАЗОВОГО  ВВЕДЕННЯ  РІЗНИХ  АКТИВНОСТЕЙ  131I 
 

Ю. П. Гриневич,  А. І. Липська,  С. В. Телецька,  Т. В. Циганок 
 

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 
 
Важливою ланкою в регуляції клітинного метаболізму є перекисне окис-

нення ліпідів. За фізіологічної норми тканинам властивий низький його рі-
вень, що підтримується за рахунок збалансованості утворення й елімінації 
вільних радикалів. За дії радіації такий баланс порушується, що призводить 
до неконтрольованого розвитку реакцій вільнорадикального окиснення. У 
науковій літературі практично відсутні відомості про перебіг вільноради-
кальних процесів у організмі як людини, так і тварин за надходження 131I. 

Представлена робота є продовженням циклу досліджень механізму пере-
бігу вільнорадикальних процесів (ВРП) у крові тварин за дії на організм різ-
них доз 131I. 

ВРП за умов перорального (через зонд) введення 131I (3,32 кБк, 19,2 кБк, 
65 кБк/на тварину) досліджували у гемолізатах крові щурів-самців лінії Віс-
тар масою 200 ± 15 г методом індукованої Н2О2 хемілюмінесценції (ХЛ) на 
апаратно-програмному комплексі для реєстрації і автоматизованого аналізу 
ХЛ Хемілюмінометр Lum - 5773 з ФЕП Hamamatsu H5773P за показниками 
максимальної інтенсивності свічення (Imax) та його світлосуми (Σ300) за 5 хв. у 
динаміці експерименту на 0,125 (3 год), 1, 3, 7, 8, 14, 20 та 30 доби від почат-
ку введення ізотопу. Антиоксидантну ланку ВРП вивчали за активністю ка-
талази. Кров для досліджень (0,02 мл) брали із хвостової вени тварин.  

Динаміка ВРП у периферичній крові щурів має тенденцію до хвилеподіб-
них змін показників ХЛ, величина амплітуди яких залежить від введених ак-
тивностей 131I. Так, за дози 3,32 кБк/тв і 19,16 кБк/тв. максимальні значення 
∑300 і Imax реєструються на 3 і 14 доби експерименту: за дози 65 кБк/тв на 1 і 
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14 доби, тоді як мінімальні значення - на 7, 8 доби. Відновлення кінетичних 
параметрів ХЛ реакції спостерігали на 22 та 30 доби експерименту. Зміни 
конфігурації хемілюмінограм в усі терміни спостережень і за всіх введених 
активностей не реєстрували, що свідчить про збереження співвідношень ос-
новних метаболітів фізико-хімічних реакцій, пов’язаних з емісією квантів 
світла. Хвилеподібна зміна інтенсивності ВРП, очевидно, пов’язана як з  хви-
леподібним перерозподілом ізотопу між органами і тканинами, так і з особ-
ливостями процесу його виведення, а незначне їх відхилення від контролю - з 
низьким вмістом ізотопу у крові. Слід зазначити, що вже через 24 год після 
опромінення щитоподібної залози зменшується активність тиреопероксидази 
і тиреоїдний статус, зниження якого найбільш значиме у віддалений період, а 
також  відбуваються фазні зміни у крові тиреоїдних гормонів, що контролю-
ють перекисні процеси. Величина амплітуди Imax обумовлена функціональ-
ною активністю ключових ферментів антиоксидантного захисту - супер-
оксиддисмутазою і діючою спряжено з нею каталазою. Її активність у крові 
щурів незначно змінювалась упродовж експерименту за всіх введених доз. 
Показано, що зміни ХЛ показників крові і її каталазної активності протилеж-
но спрямовані. Внаслідок такого перебігу ВРП зберігаються неушкодженими 
клітинні мембрани, їх транспортна, рецепторна та енерготрансформуюча фу-
нкції. Встановлено, що одноразове введення 131I в зазначених активностях 
суттєво не впливає на рівень перекисних процесів та динаміку їхнього пере-
бігу у гемолізатах крові і не призводить до істотних порушень прооксидантно 
- антиоксидантної рівноваги. 

 
ЕПІГЕНЕТИЧНА  МІНЛИВІСТЬ  КОЛОРАДСЬКОГО 

КАРТОПЛЯНОГО  ЖУКА  (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA): 
ЗАГАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ 

 
О. Ю. Крайнюк,  В. А. Гайченко 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ 

 
Однією з актуальних проблем сучасності є вплив техногенної діяльності 

на об’єкти довкілля. Даний факт є вирішальним для розширення екологічних 
досліджень з метою визначення міри впливу техногенного навантаження на 
біотичний компонент екосистем. Роботи по вивченню фенетичного полімор-
фізму колорадського жука були розпочаті ще на початку ХХ ст. (Tower, 
1903). 

В якості дискретно змінних ознак - фенів - у колорадського жука виділя-
ють: варіабельність малюнка частин тіла імаго і личинок, жилкування крил, 
забарвлення яєць. З усього цього розмаїття найчастіше використовуються 
фени малюнка частин тіла імаго, зокрема фени тімені, потилиці, передньос-
пинки і надкрил (Фасулаті, 1985, 1993, 2002; Єрьоміна, Денисова, 1987; Кли-
мець, 1988; Зеле, 2002; Беньковська і ін, 2004, Удалов і ін, 2010). Для ряду 
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ознак показана еколого-генетична детермінація в успадковуванні (Овчинни-
кова, Маркелов, 1982; Гриценко та ін, 1998). 

При вивченні структури природних популяцій колорадського жука ми ке-
рувалися методом, що дає змогу визначити зміни фенотипу популяцій виду 
за співвідношенням основних морф надкрил імаго. Вибірки імаго проводи-
лись в НДГ «Великоснітинське ім. Музиченка» та на околицях с. Кислівка, 
Таращанського р-ну, Київської обл. Місця проводження вибірок обирались за 
різницею показників радіоактивного забруднення території. На території 
НДГ «Великоснітинське ім. Музиченка» показник забруднення 137Cs стано-
вив 4 - 10 кБк/м2, на околицях с. Кислівка - 185 - 555 кБк/м2. Об’єм вибірок 
ентомологічного матеріалу з посадок картоплі становив при кожному зборі - 
85 жуків.  

На обох ділянках визначені по 8 морфотипів малюнка надкрил жуків з 
яких 3 є класичними, а 5 - новими. Відмінності стосуються кількості перети-
нок між смугами, їх площі та взаємного  розташування на правому і лівому 
надкрилах. 

На обох ділянках виявлена асиметрія малюнку надкрил жуків. Виборка з 
ділянки "Кислівка" характеризується вдвічі вищим числом асиметричних 
елітр ніж ділянка "Снітинка", що, скоріш за все, пов’язане з підвищеною 
щільністю забруднення ґрунту. 

Статистичний аналіз матеріалу встановив, що коефіцієнт асиметрії ознаки 
з ділянки "Кислівка" майже співпадає з аналогічними даними, отриманими в 
зоні відчуження ЧАЕС - 0,267 і 0,237 відповідно. 

Отримані дані підтверджують загальну тенденцію до збільшення мінли-
вості в популяціях тварин, що мешкають в умовах радіоактивного забруд-
нення в бік ускладнення малюнку, що, можливо, пов’язане зі збільшенням 
кількості меланіну - загальновідомого акцептора електронів, тобто має певне 
адаптивне значення до підвищеного радіаційного пресу. На увагу заслуговує 
той факт, що морфи вибірки з с. Кислівка мали більш виражений малюнок 
надкрил, та більшу кількість меланінових перетинок між повздовжніми рис-
ками жилкування. Виходячи з цього можна вважати, що на території з під-
вищеним радіоактивним фоном організм імаго синтезував більшу кількість 
меланіну, ніж на території з нижчою радіоактивністю. Виявлені морфо-
фізіологічні особливості імаго колорадського жука, що відносяться до різних 
морфотипів, свідчать про поліморфізм життєвих стратегій, що дає змогу під-
тримувати високий адаптивний потенціал в локальних популяціях виду. 
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НАКОПИЧЕННЯ  137Cs  НЕЇСТІВНИМИ  ГРИБАМИ 
ГОЛОСІЇВСЬКОГО  ЛІСУ 

 
Ю. В. Лапа,  В. А. Гайченко 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ 

 
На перших етапах після аварії на ЧАЕС в забрудненні довкілля домінува-

ло аеральне забруднення, сформоване, в основному, осіданням радіоактивних 
аерозолів. На більш пізніх етапах почало домінувати забруднення, сформова-
не внаслідок переміщення випадань до лісової підстилки і ґрунту. Саме в цей 
час основним шляхом надходження радіонуклідів до живих об’єктів стало 
так зване кореневе надходження. 

Основна маса радіонуклідів, що випали, донині сконцентрована у верхніх 
шарах ґрунту, які характеризуються надзвичайно високою концентрацією 
живих організмів. Серед цих організмів особливе місце посідають гриби - 
особлива група живих організмів, що нараховує близько 100 тисяч видів. 
Гриби, що зростають у лісах, є не тільки цінними харчовими продуктами, але 
й специфічними компонентами лісових біогеоценозів, відіграють важливу 
роль у функціонуванні останніх, у тому числі також і у міграції радіонуклі-
дів. Внесок грибів у біологічний кругообіг 137Cs у декілька разів перевищує 
внесок деревного і трав’янисто-чагарникового ярусу.  

Вивчення накопичення макроміцетами 137Cs, що потрапив у навколишнє 
середовище в результаті аварії на ЧАЕС, показали, що вміст 137Cs в них змі-
нюється в широких межах. Відмінності величини питомої активності у грибів 
різних видів пов’язані з впливом наступних чинників: щільність забруднення 
ґрунту 137Сs; тип первинного забруднення (паливний чи конденсаційний ком-
понент); належність до різних екологічних груп (мікоризоутворювачі, сапро-
трофи, ксилотрофи); глибина розташування основної частини міцелію в ґрун-
ті; екологічні умови зростання. 

На жаль, з уваги дослідників майже випала така значна частина представ-
ників царства грибів як неїстівні, які мають значно більше поширення ніж 
їстівні і виконують в біогеоценозах функцію розкладання відмерлої органіки 
майже до стадії мінералізації. З іншого боку відомо, що гриби, віднесені лю-
диною до неїстівних або до умовно їстівних, є джерелом живлення значного 
число тварин, у тому числі і крупних. Завдяки значно більшій ніж у їстівних 
грибів біомасі, ця умовна група бере більшу участь у мінералізації лісового 
опаду, прискорюючи тим самим міграцію радіонукліду до ґрунту. Завданням 
дослідження є визначення інтенсивності накопичення 137Cs найбільш поши-
реними в умовах Голосіївського лісу неїстівними грибами - блідою поган-
кою, порхавкою, рядовкою сірою та порівняння їх з сироїжкою ароматною як 
їстівним грибом. 

Найбільш інформативним показником, що характеризує інтенсивність на-
копичення радіонукліду, є коефіцієнт переходу (Кп). Завдяки використанню 
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Кп можна встановити не лише видові особливості накопичення, але й враху-
вати вплив характеру місцезростання на цей процес. 

Дослідженням встановлено, що для неїстівних грибів Голосіївського лісу 
характерні високі коефіцієнти переходу, а види грибів за збільшенням показ-
ника можна розташувати у ряд: порхавка > бліда поганка > опеньок несправ-
жній > сироїжка ароматна > рядовка сіра. 

Окремо порівнювались Кн для опенька несправжнього і опенька осіннього 
як видів, що використовують для живлення однаковий субстрат. Встановле-
но, що на відміну від опенька осіннього Кн опенька несправжнього значно 
вищий в умовах однакової питомої активності субстрату. 

 
ВПЛИВ  АСКОРБІНОВОЇ  КИСЛОТИ 

НА  УТВОРЕННЯ РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНИХ  ПЕРЕБУДОВ 
У  КЛІТИНАХ  ЛЮДИНИ 

 
О. П. Пилипчук,  Е. А. Дьоміна 

 
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології 

ім. Р.Є. Кавецького НАН України, відділ радіобіології та екології, Київ 
 

Вступ. Дослідження дії іонізуючої радіації (ІР) і факторів хімічної приро-
ди на генетичні структури біологічних об’єктів та прогнозування стохастич-
них ефектів за умов таких впливів є однією з актуальних проблем радіобіоло-
гії та радіаційної медицини. Відповідно до сучасних уявлень про дію ІР вва-
жається, що хромосомні перебудови в опромінених лімфоцитах периферич-
ної крові (ЛПК) людини є результатом цілісної відповіді геному на дію по-
шкоджуючих чинників та відображенням мутагенних ефектів в опромінених 
клітинах-мішенях. Антиоксиданти, до яких належить аскорбінова кислота 
(АК), сприяють нейтралізації вільних радикалів та припиненню ланцюгових 
реакцій перекисного окислення в тканинах, захищаючи клітини людини від 
радіаційних пошкоджень. Однак при необхідності призначення вітамінних 
антиоксидантів з радіопротекторною метою з підвищенням концентрації ви-
никає проблема можливого власного кластогенного впливу АК на геном. Так, 
у деяких випадках АК може виступати у ролі ко-мутагена шляхом підвищен-
ня частоти хромосомних аберацій індукованих різними хімічними речовина-
ми, підсилюючи їх генотоксичний ефект.  

Мета роботи - визначити вплив АК на реалізацію радіаційно-індукованих 
пошкоджень в соматичних клітинах людини в залежності від її концентрації 
та дози опромінення (дослідження  in vitro).  

Матеріали і методи. Використана тест-система культури ЛПК умовно 
здорових осіб з метафазним аналізом аберацій хромосом. γ-опромінення зра-
зків крові здійснювали в G0-періоді клітинного циклу, в діапазоні доз 0,3 -  
2,0 Гр. АК вводили в культуру ЛПК одразу після опромінення в концентрації 
20,0 мкг/мл крові (терапевтичній концентрації) та 40,0 - 80,0 мкг/мл (концен-
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траціях, що перевищують терапевтичну в 2 і 4 рази відповідно). 
Результати. АК не залежно від концентрації (20,0 - 80,0 мкг/мл) не впли-

вала на величину спонтанного рівня аберацій хромосом в ЛПК. При 
γ-опроміненні ЛПК в дозі 0,3 Гр і додатковій дії АК в терапевтичній концен-
трації 20,0 мкг/мл відзначається зменшення загальної частоти аберацій хро-
мосом ~ в 1,5 рази в порівнянні з γ-опроміненням. З подальшим підвищенням 
концентрації (40,0 - 80,0 мкг/мл) збільшує загальна частота аберацій хромо-
сом у порівнянні з ефектом дози опромінення 0,3 Гр ~ в 1,4 рази. За однако-
вих експериментальних умов АК в концентраціях (20,0 - 80,0 мкг/мл) при 
підвищенні дози ІР до 2,0 Гр призводить до збільшення пошкоджень хромо-
сом в ЛПК ~ в 1,5 рази в порівняні з опроміненням. Потенціювання радіацій-
но-індукованого цитогенетичного ефекту відбувалося за рахунок променевих 
маркерів - дицентриків. 

Таким чином, АК у відносно високих концентраціях, підвищуючи загаль-
ну частоту радіаційно-індукованих аберацій хромосом в соматичних клітинах 
людини за рахунок променевих маркерів - дицентричних хромосом, виступає 
в ролі ко-мутагену. 

 
ЦИТО-  ТА  ГЕНОТОКСИЧНІ  ЕФЕКТИ  В  КЛІТИНАХ  

КІСТКОВОГО  МОЗКУ  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ  ТВАРИН, 
ІНДУКОВАНІ  ТРИВАЛИМ  ВВЕДЕННЯМ  131І 

 
Н. М. Рябченко1,  О. О. Бурдо2,  А. І. Липська2,  І. П. Дрозд2  
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ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ 
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Проведено експериментальні дослідження динаміки розвитку in vivo гено- 

та цитотоксичних ефектів 131І в поліхроматофільних еритроцитах (ПХЕ) кіст-
кового мозку щурів за умов тривалого перорального надходження радіо-
нукліду. Тваринам щоденно вводили по 29,3 кБк ізотопу впродовж 15 діб. Тва-
рин забивали на 1, 2, 3, 7, 15 добу, вимірювали вміст йоду в органах і тканинах, 
вивчали рівень цитогенетичних пошкоджень в клітинах кісткового мозку.  

Аналіз ПХЕ з мікроядрами (МЯ) в кістковому мозку щурів здійснювали за 
допомогою методу проточної цитофлуориметрії (“Beckman Coulter EPICS 
XL”, Центр колективного користування приладами ІЕПОР НАН України). 
Кістковий мозок вимивали із стегнової кістки дослідних тварин, після чого 
здійснювали фіксацію та фарбування клітин акридиновим оранжевим для 
аналізу на цитофлуориметрі відповідно до методики Criswell et al. (2003). 
Одержані цитограми кісткового мозку аналізували за допомогою програми 
WinMDI 2,8. Визначали загальну кількість ПХЕ, частоту ПХЕ з МЯ у перера-
хунку на 1000 ПХЕ; співвідношення числа поліхроматофільних та нормо-
хроматофільних еритроцитів (ПХЕ/НХЕ) в кістковому мозку. 



220 

На 1-шу та 2-гу добу експерименту відмічали максимальне збільшенні рі-
вня ПХЕ та НХЕ з МЯ у порівнянні з контролем, викликане первинною реак-
цією клітин на введену активність (безпосереднім опроміненням клітин ра-
діонуклідами 131І).  

Починаючи з 3-ої доби спостерігали різке зниження (у 4 - 6 разів) кількос-
ті еритроцитів з МЯ, що може бути зумовлено виснаженням еритроїдного 
пулу як внаслідок інтенсивної міграції клітин в периферичну кров, так і апо-
птичної елімінації ушкоджених ранніх попередників ПХЕ. 

При подальшому введенні радіонукліду на фоні незначного пригнічення 
еритропоезу рівень ушкоджених ПХЕ був достовірно вищий від контрольних 
значень (7 - 14 доба), проте дозозалежного ефекту формування МЯ в ПХЕ та 
НХЕ в наявному діапазоні поглинених доз (0,02 - 0,5 сГр) не виявили, що, 
імовірно, пов’язано з активацією компенсаторно-відновних реакцій в кістко-
вому мозку тварин за даних умов опромінення. 

Отже, тривале введення 131І призвело до формування значних генотоксич-
них ефектів в клітинах кісткового мозку тварин, яке у більш віддалені термі-
ни експерименту не залежить від кумулятивної дози радіонукліду. За даної 
схеми введення радіонукліду співвідношення ПХЕ/НХЕ достовірно не змі-
нювалось, що свідчить про відсутність цитотоксичного впливу 131І на клітини 
еритроїдного пулу кісткового мозку протягом 15 діб щоденного надходження 
радіоізотопу до організму дослідних тварин. 

 
ВЗАЄМОДІЯ  ВПЛИВУ  СТРЕСУ  ТА  ПОПЕРЕДНЬОГО 

ГАММА-ОПРОМІНЕННЯ  НА  СТАН 
ВИЩОЇ  НЕРВОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ЩУРІВ 

 
В. В. Талько,  В. В. Варецький,  М. В. Шелковський 

 
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини 

Національної академії медичних наук України», Київ 
 

В аварійних ситуаціях, таких як аварія на ЧАЕС, люди, що зазнають 
впливу іонізувального випромінення водночас піддаються впливу низки 
стресових чинників. Однак, у разі малих доз опромінення аналіз медичних 
наслідків такого поєднаного впливу найчастіше обмежується дискусією сто-
совно того, який з цих чинників має більше значення, особливо якщо йдеться 
за психоневрологічні розлади, які у постраждалих внаслідок аварії були чи не 
найпоширенішими. У проведеному експериментальному дослідженні, ре-
зультати якого доповідаються, певною мірою моделювалася реальна ситуа-
ція: попередньо опромінених в нелетальних дозах тварин піддавали впливу 
стресу (електрошок) і за даними поведінкових реакцій впродовж двох місяців 
визначали динаміку змін показників функціонального стану ЦНС. 

Результати виконаної роботи в цілому дадуть змогу з’ясувати закономірно-
сті формування ефектів комбінованого впливу радіаційних та нерадіаційних 
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чинників, що має фундаментальне значення і сприятиме обґрунтуванню пато-
генетичних засобів, спрямованих на попередження чи коригування виявлених.  

Мета - визначити зміни поведінкових реакцій щурів на нерадіаційний 
стрес за умов попереднього опромінення в дозах 0,5 та 1,0 Гр на тлі застосу-
вання речовин з антиоксидантними властивостями. 

Стан ВНД щурів оцінювали за показниками умовнорефлекторних реакцій 
активного уникання (човникова камера), всього проаналізовано 5 основних 
показників. Застосовували одноразове тотальне опромінення гамма-квантами 
(60Co - терапевтична установка «Рокус»). Дослідження проведені при дозах 
0,5 та 1,0 Гр на 124 безпородних білих щурах, розподілених на 8 груп: конт-
роль, стрес, опромінення 0,5 Гр, 1,0 Гр, опромінення 0,5 Гр + стрес, опромі-
нення 1,0 Гр + стрес, опромінення 0,5 Гр + стрес + АО, опромінення 1,0 Гр + 
+ стрес + АО. Стресування здійснювали шляхом електричного подразнення 
тварин (електрошок) протягом 20 хв, що безпосередньо передувало тестуван-
ню. Таким чином протягом приблизно двох місяців проведено 12 тестувань 
тварин. В ролі антиоксидантів були: 30 % олійний розчин альфа-токоферолу 
ацетату та аскорбінова кислота. Щоденне згодовування цих речовин почина-
ли за п’ять днів до початку регулярних тестувань і продовжували до кінця 
всього експерименту. 

Дослідження показало, що реакція поведінкових показників на ізольова-
ний та комбінований вплив опромінення та стресу при негативному підкріп-
ленні характеризується ознаками пригнічення функції центральної нервової 
системи. У разі позитивного підкріплення та спонтанної активності реакція 
характеризується стимуляцією. В обох випадках комбінований вплив був не 
адитивним, при чому взаємодія впливів досліджуваних чинників завжди мала 
протилежний напрямок і зменшувала їх сумарний вплив. Зменшення внеску 
взаємодії опромінення та стресу під впливом антиоксидантів вказує на участь 
вільнорадикального механізму. Оскільки взаємодія зменшує реакцію на ком-
бінований вплив порівняно з сумарним впливом кожного з чинників, засто-
сування антиоксидантів за цих умов може призводити до збільшення загаль-
ної реакції на комбінований вплив цих чинників. 
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Після відкриття ендоканабіноїдної системи спеціалістами інтенсивно ви-

вчається вплив канабіміметичних препаратів на організм. Особливої уваги 
заслуговують дослідження біологічно активних речовин N-ацилетаноламінів 
(NАЕ), які мають канабіміметичні властивості і здатні впливати на біохімічні 
процеси, що лежать в основі патогенезу багатьох захворювань. Дослідження 
вітчизняних вчених зосереджені на вивченні NАЕ з насиченими ланцюжка-
ми, зокрема, N-стеароїлетаноламіну (NSE). 

Мета роботи: дослідити зміни гематологічних показників периферичної 
крові щурів при комбінованій дії опромінення, емоційно-больового стресу та 
введення N-стеароїлетаноламіну до та після опромінення. 

Досліди проведені на 120 білих лабораторних щурах-самцях. N-стеарої-
летаноламін вводили перорально в дозі 10,0 мг/кг маси тварин одноразово 
щоденно упродовж 7 діб до- та після комбінованої дії опромінення і стресу. 
Щурів опромінювали одноразово тотально в дозі 6,0 Гр на радіотерапевтич-
ному апараті „Тератрон” (Канада), (джерело − 60Со, потужність експозиційної 
дози 4,39·10-4 Кл/кг·с). Емоційно-больовий стрес моделювали шляхом засто-
суванням подразнення електричним струмом (фут-шок). Гематологічні пока-
зники визначали через 3, 7 і 14 діб після опромінення. Підрахунок формених 
елементів периферичної крові проводили меланжерно-камерним способом, 
вміст гемоглобіну визначали за методом Салі. Кольоровий показник розрахо-
вували за стандартною методикою. Мазки крові фарбували за Романовським. 
Лейкограми підраховували на 200 клітин. Проводили диференційний підра-
хунок лімфоцитів в залежності від їх величини. Здійснювали якісну оцінку 
лейкограми шляхом підрахунку патологічних, атипових клітин. 

Встановлено, що гематологічні показники тварин контрольної групи, які 
обстежувались паралельно з дослідними щурами, відповідали фізіологічній 
нормі для даного виду тварин. Після введення NSE суттєвих змін складу пе-
риферичної крові не спостерігали, але була збільшена кількість атипових лі-
мфоцитів - двоядерні клітини з мікроядрами в цитоплазмі, лімфоцити з лопа-
тевими ядрами та ін. Виявлена підвищена кількість великих гранульованих 
лімфоцитів (ВГЛ), що опосередковано свідчить про вплив NSE на імунну 
систему. Після одноразового опромінення в дозі 6,0 Гр зміни в системі крові 
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були типовими для опромінення в сублетально-летальних дозах з розвитком 
гострої променевої хвороби. Введення NSE до та після опромінення призво-
дило до збільшення ознак ураження кровотворної системи. Застосування 
стресу призводило до суттєвих змін в системі крові. На 3-ю добу після стресу 
у тварин відмічали тенденцію до зниження вмісту еритроцитів в периферич-
ній крові, достовірну тромбоцитопенію та збільшення вмісту нейтрофілів. 
Введення NSE до та після стресу призводило до ще більшого і тривалого 
пригнічення лейкоцитарної ланки кровотворної системи. Введення NSE до та 
після комбінованої дії опромінення і стресу призводило до збільшення ура-
ження кровотворної системи з прискоренням процесів виснаження та зни-
женням кількості циркулюючих клітин в периферичній крові, що свідчить 
про радіосенсибілізуючу дію препарату в даних умовах експерименту. 
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Любая выборка непокоящихся семян, принадлежащих к одному виду, 
сорту и времени сбора, характеризуется определенной вариабельностью сро-
ков прорастания после инициации этого процесса. Это явление представляет, 
несомненно, значительный теоретический интерес, являясь чрезвычайно 
важным с практической точки зрения, влияя на норму высева и урожай куль-
турных растений, усложняя борьбу с сорной растительностью, определяя и в 
том и в другом случае значительные материальные затраты. 

Стремление повысить энергию прорастания привело к разработке ряда 
технологий праймирования, в основе  которых лежит эмпирически подоб-
ранная  для каждого вида и сорта культурных растений доза и режим стиму-
лирующего воздействия. Значительные успехи применения этих технологий 
не снимают необходимость теоретического изучения механизмов, опреде-
ляющих вариабельность скорости прорастания семян, принадлежащих к, ка-
залось бы, однородным выборкам.  

В настоящее время наиболее часто это явление объясняется с привлечени-
ем тех же причин и факторов, которые определяют эндогенный покой семян: 
различиями в степени развития зародыша, водо- и газопроницаемости тка-
ней, непосредственно его окружающих, содержании гормональных и негор-
мональных ингибиторов ростовой активности. Вариабельность скорости 
прорастания, имеющее важное биологическое значение, может быть обу-
словлена кумуляцией незначительных вариаций доз этих факторов, однако 
может быть и программируемым эффектом. В пользу последнего предполо-
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жения свидетельствует увеличение изменчивости этого показателя и возник-
новение явления гетерокарпии в экологически неблагоприятных условиях, а 
также возможность управления этим процессом в технологиях праймирова-
ния. C точки зрения современных представлений о регуляции метаболиче-
ских процессов и их адаптации к разнообразным экзогенным воздействиям, 
эта система факторов, определяющих глубину эндогенного покоя и вариа-
бельность скорости прорастания, может быть отражением различных эпиге-
нетических программ, т. е. эпигенетического полиморфизма семян, сформи-
ровавшихся в популяции однородных растений и даже на одном растении.  

Исследования посвящены проверке гипотезы о связи скорости прораста-
ния семян кукурузы (сорт Полесский 177 МВ) с явлением эпигенетического 
полиморфизма, заключающемся в исходном различии профилей метилирова-
ния ДНК проростков, а также оценке возможной роли этого фактора в устой-
чивости к стрессовым воздействиям. 

С помощью цитогенетического анализа, ПЦР и рестрикционного анализа 
установлено, что проростки с различной скоростью прорастания характеризу-
ются различными профилями метилирования транскрибируемой и сателлитной 
ДНК, цитогенетическими параметрами, а также изменением этих показателей 
при УФ-С облучении. Полученные данные свидетельствуют о существовании 
взаимосвязи скорости прорастания семян с различием их эпигенетических про-
грамм и устойчивостью проростков к последующему облучению.  

 
ИЗУЧЕНИЕ  СВЯЗИ  ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОГО  ПОЛИМОРФИЗМА 

СЕМЯН  КУКУРУЗЫ  С  АДАПТИВНЫМ  ПОТЕНЦИАЛОМ 
ПРОРОСТКОВ  ПРИ  ОСТРОМ  УФ-С  ОБЛУЧЕНИИ 

 

Д. А. Соколова,  Г. С. Венгжен,  А. П. Кравец 

 

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, 
Киев 

 

Проведено изучение связи эпигенетического полиморфизма семян, прояв-
ляющегося в значительном исходном различии профилей метилирования 
ДНК и скорости прорастания, и адаптации к УФ-С облучению проростков 
кукурузы. На основании изучения трех показателей - выхода нестабильных 
хромосомных аберраций в меристематических тканях, изменений профилей 
метилирования транскрибируемой и сателлитной ДНК, показано, что проро-
стки из медленно и быстро прорастающих семян, имеющие различный ис-
ходный эпигеном, по-разному реагируют на повторяющееся стрессовое воз-
действие. У проростков из быстро прорастающих семян адаптация формиру-
ется; у проростков из медленно прорастающих семян при исследованном 
режиме воздействия адаптивная реакция отсутствует. При этом наблюдаются 
значительные различия в перестройке паттернов метилирования сателлитной 
и транскрибируемой ДНК как у проростков из быстро, так и медленно про-
растающих семян. 
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Проведен корреляционный анализ между двумя показателями - изменения-
ми выхода хромосомных аберраций и изменения профиля метилирования 
транскрибируемой и сателлитной ДНК проростков кукурузы. Установлена вы-
сокая значимая статистическая зависимость между вариациями по четырем 
градациям профилей метилирования ДНК и  выходом хромосомных аберраций. 

Данные корреляционного анализа указывают на существование количест-
венной взаимосвязи  между изменениями профилей метилирования ДНК и 
выходом хромосомных аберраций, а также на то, что плотность этой взаимо-
связи по разным градациям варьирования профиле метилирования зависит: 

1) от окружения метилированного цитозина, что связано с типом сайтов 
рестрикции того или иного фермента; 

2) принадлежности проростков к определенной эпигенетической группе. 
Эти результаты могут быть отражением: 
а) неслучайности паттерна возникновения двойных разрывов ДНК, что 

является основой возникновения хромосомных аберраций; 
б) последующих  разнообразных изменений конформации хроматина в 

целом, что делает возможным включение/стимуляцию различных защитных и 
восстановительных процессов за счет изменения доступности транскриби-
руемой части ДНК транскрипционным факторам. 

в) взаимодействия а) и б) групп факторов. 
Полученные результаты свидетельствуют, что в ответных реакциях расти-

тельной клетки на стресс изменение профилей метилирования ДНК участвует 
в разнообразных индуцибельных формах защиты через конформационные 
перестройки. 
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