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Секция 1.1 TJCKffi НА J3J3!&*HTAPK!TB ЧАСТИЦИ

Si НА АТС:Л10Т0 ЯДРО

А С Л - Д Ш Ж Ч Ш 4v!CJIA \i ВьЛКОБЙ ПАКЕТИ

Хр.Я.Христо»,Т.Д.Тодоров

Въпреки че величинат . сечение на разс.ейване,въведена

еще от Ръдърфорд* стм в основата на квантово-механичната

теория на разсейването и до днес нейния извод от общите

принципи на квантовата механика е свързан с математически

неясности,липса на достатъчна общност и физическа естест-

веност.Здна от причините за това се дължи на факта,че при

описание на процесите на разсейване по необходимост се на-

лага въвеждането на идеализираното понятие за свободна час-

тица, за математическото описание на която,както е известно,

функциите от хилбертовото пространство L
z
 не са достатъчни.

Налага се използуването на по-сложни математически конструк-

ции - вълнови пакети от различен тип или подходящи простран-

ства от обощени функции,представляващи разширения на L «При

метода на вълновите пакети,на свободната частица в коорди-

натно пространство се съпоставят т.н. разлети вълнови пакети

"{
;
(x)i s>0 »представляващи подходяща редица от функции от

If- ,а в тлпулоно пространство - техните фурие-образи - раз-

лични делтаобразни редици от функции 5
s
t7»~/W> s >0 Л

г
акар и

тзърде естествен във физическо отношение,методът на вълнови-

те пакети е тромав и неудобен за работа,поради голямото раз-

нообразие ст вълнови пакети и съответно,делтаобразни редици
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от функции к тяхната сравнителна сложност като математически

обекти.£дин друг подход при описанието на свободната частица

в теорията на разсейването е въвездането на т.к. обогатено

гилбертово пространство от обобщените функции на Соб.олев-.

Шварц.Вместо с вълнови* пакети,в. този подход свободните час-

тици се описват с /ненормируеми/ плоски вълни,а вместо делта

образни редици от функции,тук се използува делта-функцията

на Дирак.Поради високата степен на абстракция,този метод се

отличава с простота и изящество /така характерни,например,за

формализма на Лирак/,но той има свои недостатъци,свързани.,

между другото и с факта,че плоските вълни и функцията на Ди-

рак не притежават норма от типа на нормата L
z
 /функцията

на- Дирак не притежава дори квадрат/.По тази причина,на из-

вестен етап в този формализъм се налага да се прибегне до т.

н. регуляризация и така отново попадаме на трудности,подобни

на тези в метода на вълновите пакети.

Ние считаме,че едно усъвършенствуване на математическия

ка свободните частици би довело до усъвършенствуване на поня-

тайния и изчислителен апарат на квантово-мех~-"гчната теория

на разсейването.По такъв начин възниква задачата за построя-

ване на пространство от нов тип обобщени функции /не непре-

мено в смисъл на Соболев-Шварц/,представляващо разширение ка

£,2 ,в което да съществуват нормяруеми плоски вълни,?.е
в
,

функции "*fr(x) , притежаваща следните /атгюрно желани от hc~. '

свойства: а/ У{х) е диференцируема два пъти и удовлетворява

свобсдното уравнение на Зрьодингер; б/ При всеки избор на

крайната тримерна област V в пространството на координа-

тите

А/
зависи едашствено от обема на V ; ъ/ G<$Vily4 i при всеки



.. з - • •

избор на У ; г/ Ако \ С е аялото тримерно пространство,то

Условията а/ - г/ ни се струват най-естествените във фи-

зическо отншение изисквания към вълновата функция*описваща

свободната частица - условията а/ и б/ характеризират липса»-

та на взаимодействие на частицата, а условията в/ и г/ са свър~

зани с зероятностната интерпретация ~ ш>-специашо, условието

в/ означава,че навсякъде в пространството частицата аоже да

бъде открита с вероятност отлична от 0 и 1,а условието г/ се

идентифицира със самия факт. на съществуване на частицата /зя-

къде в пространството/.

известно е,че вълновите пакети в обикновените плоски

вълни не удовлетворяват четирите усло вия а/ - г / едновремен-

но .Нещо повече,може да се покаке,че за всички пространства от

/обобщени/ функюш^на които нор>ште /от типа /2// са реални

числа*условията а/ - г?/ са логически противоречивя.По тази

причина
 г
наред със задачата за подходящо разширение на прост-

ранството на вълновите функции,възниква задачата за разширение

на множеството на .реалните числа R до нова.числова систеиа Д,

положителните числа от която представляват нориите на функ-

циите от новото пространство.Освен това,зада се свали проти- г

воречието между условията а/ - г/ е необходимо А да е неар-

химедово,т*е.,да съдържа• безкрайно малки и безкрайно големи

числа, а специално \\4\\\. от условието в/ да бъде безкрайно

малко положително число.

Оказва се,че такава система от обобщени числа Л и

обобщени функция Я «притежаващи необходимите свойства,в

частност,притежаващи от типа на плоската вълна функции / и

функцията на ДиракДно за разлика от последната удовлетворя-

ваща още условията а/ - г/, съществуват Лова са т.н. асгашто-
 ;
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тични числа [ 1] и асймптстпчни функции [2] ,въведени от

акад. Хр.Я.Христов.Получаваме една нова възмо;зноет за фор-

мулиране на квантовата механика и теорията на разсейването

с помощта на асиштготичните число, и асимптотичккте функции,

за което е характерно използуването освен на реални и комп-

лексни числа и функции,още на безкрайно малки и безкрайно го-

леж математически и Физични величини*

Й/г &.tins/»', 'T.ufJcb^ Asy*f/r/>c
t ТксуугPpcy&

Lkr. Y*. tinsh-Ч', L m m>/.£ At/ итп
Fuvkhnun - alti asHYr.f j

JCvva Ada UcppU-Ku, ЛЪи' Fpipe, № 2U
}
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шНСЖЕСТВА ОТ АСИЙЛТОТШНК ЧИСДА ЗАТВОРЕНИ ОТНОСНО

AJjTi5?li4iffiTE ОПЕРАЦИИ

"Хр, Я Д р я сто в , Б,Дамянов.

Коректната и същевременно реалистична постановка на за-

дачата за разсейване в квантовата механика изисква използва-

нето на т .н. ВЪЛНОВИ пакети.Но известните работи з това на-

правление се провеждат с помощта на трудоемки гранични пре-

ходи к често при определена ферма на вълновия пакет.С цел

създаване на обща и математически строга схема описваща раз-

сейването на вълнови пакети бяха предложени [ l j ЗСЙМПТОТИЧ-

ните функции.Сред тях се включват хомоморфно с някои харак-

терни особености както обобщените функции с точков насител,

така и технкте Фуряе преобразования - з частност плоската въл-

на.Б класа на асимптотичниге функции / а . ф . / можем да дефини-

нираме условно, както това се прави з хилбертсвсто-простран-

ство ЦСЙ), скаларно произведение Е норма, чиито„стойноста"ще

бъдат аскмптотйчкя чпсла /а.ч./.Последните включват изоморф-

но полето на реалните числа R., както в обекти удовлетворя-

ващи дефиницията за безкрайно малки Е големи величини.А.ч. ос-

вен като помощни обектк в теорията на-а.ф. притежават и самк

по себе си интересно математични свойства.

Бъв връзка с някои приложения на а.ч. и а.ф. и като етап

от разработването на сбцзта км теория зъзниква задачата за

наля раие на подмножества ст а .ч. затворени относно въведени-

те элгебричнк сперацки.За да опишем постановката на тази за-

дача е необходимо да цитираме дефиницията на някои понятия[2].

1.В множеството A(s) от функции a(s)', se{0tSZO) ,за която е
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в сила асимптотачнсто разложение при s*-0 ат вида

0) й&)**£х.бя-&*-&г&) J?fe]&* чщяесяввто на целите

прг 4»^5>;$и=гб? за всяко Яялс * £ V

я V, за които можем д& язияшета 0 ) наркчаые сьответво

и точност за дадена санкция &££}• .

2, В ,4(5) с* дефинира т .н . реяащта на подчиненуг?

ТогавЕ кл?С1Т от ВСЙЧКИ. аункцкз! подчинен?, на дадена функция

СЦ9 задава по дефиниция едно в«ч* Показва се, че схдгествува

еднозначао-К5?5ратй!̂ о съответствие к е в д всяко а * ^ я ла0О|я '

feA^fcii) /n€$tUq+0/шЪЪЪЪа 1 Л Ж - ТОЧНОСТ Z CSi&KT!|p JEl

числото могат $а се въведат JJ варакйтряте вУвсс»Т1влна теч-

ност Х-У^Я и отяскгелен ш е к т г р ^ , ! ^ •

3Лчножеството от а .ч, etc еъвдаяащи У к Ж /и разэач-

як коефицкентв # * / наричаме елекентарно множество.

4.Алгебррч-яя операции с а.ч,. се ае^'нкрат чрез класове-

те от технз представителя кате резултатът се задаза едно-

значно с Формулг з^технкте параметра,^ J#
1 ' , .,,),

Поставената задача допуска редкца тривналяк кли яезш-

рактерна за теорията решенгя*Такива са аапотже;... подакшест-

вата от а .ч . , чиито представители имат ре*^онэлнл яда целг

коефициента <Ẑ  - затворени относно ::.:нол:енЕетс,респ., съба-

Р8нето.За да избегнем такава решения поставяме азвекването

затворените шсжествэ ст а'лч.. да са състзвеззг от целг ёле-

кенгарж мисаевегва.^ежек да.разглежда we песледаит.е.тщи -ел*—

мента па една ноза .алгебр»*». .с*Е,ру.«тура',. п&ра№тжщ$а$%$ tm

с набора £
- • . • ; • » ; . " - ! • • • - " • * - • . • -
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По 'такъв начу.а за решаването ла поставената задача е

необходимо за зелка ст заладекгте алтебрячни операции, а съ-

шо к за комб2нац7ите от две ?.ЛУ. повече от тях да зададем кон-

кретна процедура за конструиране на затворени множества от

елементи,Тя трябва да бъде описвана в тер?лани на параметри-

те У ?. Jf /7 ли X ,/<• 7. М/, задаваща елементите , посредст-

вом елементэрнг алгебручня ДЕЙСТВИЯ И теореткко-множествени

операций кзд 2 «При това е необходимо на два различни набо-

ра пареметри да съответстрзт две различни затворени мнояест-

ва от даден тип Й при пробягваяето на цялата допустима за

параметрите област да получаваме всички затворени множества

от елементи, а с тева - и от а . ч . прзз въведеното ограничение.

Именно при такава постановка е решена задачата.При тева,

оказва се, че затворените множества се задават по-лесно чрез

своите ядра - минимални техни подмножества, от които посред-

ством разглежданата алгебрична операция се получават всички

елементи от саюзте затворени множества .Показва се, че ядра-

та винаги съществуват и взаимно—еднозначното и ля съответст-

вие с затзорените множества позволява последните да бъдат

обозримо описани.

1 XkChrisiarflot* Аф&ерМпв, Д974.,#212,39, 181-197.

2 .Хр.Я.Христов,Т.Д.Тодоров/изпратено в сп.Сердика*/.
9
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СПЛИТАЩ ОПЕРАТОРИ ЗА ИЗЮЕЧИТЗ.ПНИТВ ВЛШНШОД

ПРЕДСТАВЯНИЯ НА -ОБОБЩЕМАТА ГРУПА НА ЛОР2НЦ

В.^обревэГ.^акЗ'Петкова,С.Петрова и Й.Тодоров ,.Я-

Настоящият дчклад включва част от резу,»?атите,получени

в [ 1 ] «Нека. G е обобщената група на Лоренц, Q - 0ri2^-*4ti}

която а конфсршата група яа /R .Злементарните предста-

вяния на & индуцираме от подгрупата MNA , W * Ot?-h)

/**Яоренцови" трансформации з ffcZh /, N - 2h -пара\ютрична,

абелева /специални конфор?ши тренсформавдш/, А « SOf(it i)

/дилатации/.Ще разглеждаме представяния от тип I ккдуцирани

от симетрични /безшурови/ тензорни представяния на М от

ранг £ = Qfit... .Нека е е произволно комплексно

теркзиращо п|>едставянията на >4, ^ *•!/>*?-» К я

Определяме пространтвото ка представянето Т

/ I / C f &

Освен това /е Г х имат подходяща асимптотика за J/i -*• »* .

Представянето/действува в Сх по стандартната формула

за индуцирани представятся.Представянията Тх са неприводами

освен в следните случаи

Изключителните представяшш !tJ- Г ev са приводами,но н е -

разлсокими. Пространствата С^**С^* сьдъркат следните 1шва-

риантни подпространства

За X* 3t^* представягкята T . и Т # jf* [/»~О с а вкви-



валентни,т.е.г съществува сплитащ оператор G-% ,биективен,

непрекъснат,с непрекъснат обратен £•- :

/ 4 / С%: 'у ~* S ' Ч . " 7 х ' » Х *

За "V = ̂/
;
/ представянията Т иТ' са сало частично

еквивалентни.Сплитащите оператори в тези случаи

имат свойствата

/6/ Кег (т - 1. * Ron С-* ~ ~ I. ~,

където I
iy
c С 'е съответното инвариантно подпространство.

Операторите G-
 t
 С . G- са интегралните ядро пропорционално

на конформно-инвариантната двуточкова функция.

Частзтоно еквивалентни са и двойките представяния

като сплитащите

/7/ «*»»»/

при това

/8/

оператори

D
f y
,

са съответно:

d'= f'
Равенствата /8/ са дефиниционни за инвариантните подпро

странства /З/о

Б.Лобрев,Г.Мак,Б.Петкова,С.Петрова и И.Тодоров

Elementary Representations and Intertwining Opemtoxs fex ike

C-enetafUed Loretitz G-xcup, IAS preprint, Princeton? 4Q7S

ще се публикува в Sptinqet Lecture Notes.
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ГРУПОБО-ТЕОРЕТЙЧЗН" ИЗВОД НА РАЗЛОЖЕНИЕ НА ОПЕРАТОРНО
ПРОИЗВЕДЕНИЕ В ЕВКЛИДОВА КОНФОВШО-ИНВАБИАНТНА КВАНТОВА

ТЕОРИЯ НА ПОЛЕТО
В.Добрев s В.Петкова, С.Петрова и И.Тодоров

В рамките на модел с лагранжиан на взаимодействие Щ*)*~ - ̂  Iх/
в 2Ь-мерно пространство се извежда конфор?*гао инвариантно дис-
кретно разложение за м-точковите Евклидова функции от вада

Хг, [^Ф(|характсгпзира безкраКномерии представяния на Евклкдога-
va конформна група 0(2li+l,l) в 21(-мернато пространство,^^ 'сЩг
O(J^) са реални константи и функциите Q и о^ имат сзойства на
вакуумни средни. Това разложение е аналог на Уилсъновото разло-
жение на произведението на два оператора, използувано при опи-
сание на матрични елементи за процеси на дълбоко нееласти^ни
лептон-адронни взаимодействия.

Изводът се базТяра на безкрз.йна система нелинейнк интегрални
уравнения за Бвклидовкте л -точкови функции, кнвариантни спрямо
групата 0(2^+1,1"). Тези уравнения се дкагойализират с помощта
на конформно парциално разложение за vi-точковите функции, .
представлдвадо разложение на тензорното произведение на две
представяния от яопълнитвлн2.тй. уклтарна серия престазяния на

и/*--^,^], )с-.!«1с4)<: li . В интеграла кг. разло-

жението на Клеби-Гордон дават прккос само представяния от
TS ук и харна серия,-A : L«. , 1" j , г - pea-:io ;i задачка-а за

наги;;ране на дисхретното разложение в термини на "ф
представяния с C^V.^i-2 се свежда до пр лагане формулата на
Коши в комплексната равнина с. Част от аналитичните свойства
по с на парциалните ВЪЛНЕ се извличат от диагонализираните
динамични уравнения и от свойства на скелетната теория, а оста-
налите се постулират. При извода се налага разбиването на ядра-
та на К.1°бш-Гордон на нови ядра (j?̂  с добро асимптотично пове-
дение, ^ова се постига с цената на появата на безкраен брой
нефизвчни полюси, само част от които се съкращават с нулите на



- ' II"
мярата яа Плакшерел. За да се съкратят останалите се използуват

диференциални съотнопения между частично еквивалентните
t
 разло-

жикг, но не приводима изключителни представяния на групата
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ВЪРХУ ЕДНО РАЗШИРЕНИЕ НА АЛГЕБРАТА НА ЗАЙЛ .
 т :

•е

И.КОСТОВ, Ч.ПАЛЕВ

ИЯИЯЕ - СОФИЯ • а

• В настоящия доклад ще бъде разгледано едно разширение на т

алгебрата на Байл Л/у, , породено от подходящо въведена избро- и

имо нормирана топология. Тази топология ще бъде избрана така, к.

алгебричните операции в w r t да бъдат непрекъснати. '".

Под алгебра на Байл разбираме асоциативна алгебра с едини- . н \

ца. \Х̂  над полето (р ,' породена то образуващите я •>*'*>/ н

гт/..., К * съотношенията J>t- Су - Суб; ••<§S/ с;^. * $:*t-/ty-t.4. ° '

Всеки елемент от l&y, може по единствен начин да cs пред- Ь "'

стази като сума от,нормални проиэзедения з

^ А ^ А
 у := 7

Въвеждаме в алгебрата на. Байл следната съгласувана система

от норми „

• ' / •<

Ще казваме, че редицата \\„,\ , | ^ е Н„ , е сходяща тога-

ва и само тогава, когато при всеки избор на индексите аЛ /$

числовата редица {it^jfi}^.^ е сходяща и редицата е ограничена'

в смисъл на поне една от нормите \\ {} . Б попълнението фщ

спрямо топологията, зададена от този граничен преход, продължа- Т с .

ваме по естествен начин алгебричните операции в \)(/ . Алгеб- e i

рата \^'(1 ще наричаме разширена алгебра на Байл. . л*

Оказва се, че разширената алгебра на Вайл включва изомор- а '

фно в себе си гр5гпата на Хайзекберг (групата на Ли» задаваща . т г

се с матриците от вида
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-Цементите на могат да се разглеждат като линейните

непрекъснати функционал и над пространството £ /—•**/ от целите
аналитични функции на ^?;v аргумента с топология, породена от
равномерната сходимост (от нулев порядък) яа компактни множества.

Елементът /- 2 "%- ^ -4 .разглеждан като функционал над С /еЦ1

действува по следния начин:

Сега в пространството ^ може да се въведе слаба тополо-

гия, породена от следната дефиниция за сходимост- редицата

{ f** }и*-* е схо^яш>а* а к о з а всяка функция V> С~У<?ь}> реди-
цата ('•/^jVtJJTe e сходяща. Оказва се, че 'Я-> притежава
хубавото свойство силната (дефинирана по-горе) и слабата топо-
логия в него да съвпадат.

По начин подобен на горния, може да се разшири универсал-
ната обвиваща алгебра £>/£•} на произволна група на Ли О
така, чг да обхване и самата група на Ла. Всички твърдения,спо-
менати по-горе, остават в сила н в този случай

Разширената универсална обвиваща алгебра мозсе да се включи
като подалгебра в алгебрата <£)/&~/ от финитките обобщени функ-
ции над О с умножение» зададено като конзолюция:

//У
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КСШОШЯО ИНВАРИАНТНА ДВУТОЧКОВА. ФУНКЦИЯ
ЗА НЕОСНОВНИ'ПОЛЕТА .С ПРОИЗВОЛЕН СПИН

Г.К.Сохков

Завод за преработка на алуминий - Шумен

Р.П.Зайков

Висш педагогически институт, Шумен

Разглеждат се неосновни конформни полета, т . е . полета, за '
конто специалните конформни трансформации участэуващи в малката
подгрупа на конформната група са представени нетривиално. Поле,,
което се преобразува по едно неприводимо (или приводимо, но не-
разложимо) представяне на конформната алгебра, удовлетворява
следните условия:

където Са . с а операторите на Казимир на конформната $0(4t2)
(или евклидовата конформна SO(SJJ) група, Са са съответните им
собствени стойности, a ?sfc f,.sy е един комплекрен 5L(ZtC) спинор.
За такива неприводими полета е намерена конформно инвариантната
двуточкова функция

f (х-у; * , * ) = ( / > Bffl B(p%) '**"7

където . , ,

Тук А' - нормировъчна константа, S?(aicl%) - изродэна хипергеомет-
рична функция, р ' (*) - полиноми на Якоби, а числата dp9 (с ж
fi са параметрите, задаващи собствените стойности Св на опе-

раторите на Казимир.

Изследвани .са условията за спектралност, положителност я
локалност на двуточковата функция.
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КОНТАКТНО ВЗАЖ0Д2ЙСТВИ2 В КВАЗИП0Т£НЩАЛНЙЯ ПОДХОД

В.И.Карлуковски

I Лзследвана е възможността за третиране на членове в потен-

' циала на квазипотенциалното уравнение,които в импулсно прост-

ранство са константи по отношение на.Канделщамовите променли-

ви 5 к t ,в координатно представяне тези членове съдържат F

-фрикционни особенности.Такива членове в квазипотенциала въз-

никват естествено,когато той се построява в рамките на някои

лагранжови теории на полето.5а простота разглеждаме теория с

Ч
3
*
1
 -взаимодействие.

Доказано е,че съществува голяма нееднозналност в опреде-.

лянето на аашлитудата на разсейзане,и по ТСЧКО»БЪВ фазовото

отместване £"с на S -вълната.Факт^чески, £© могсе да бъде

произволна функция на енергията.Такава една.ситуация*е неу-

довлетворителна от гледна точка на прилакенията на квазипо-

'тенциалния подход към процесите на разсейване на силновзаи-

модействуващг частици.Оказвасе о<5аче,че принципите залегна-

ли в основите на квазипотенциалния подход,заедно с ренорма-

лизационните условия на Лагранлсовата трурия*, позволяват да се

снеме напълно тази нееднозначнсст.Крайният резултат зависи

от излизането извън масовата повърхност.Направено е сравне-

ние в това отношение между квазипотенциалните уравнения на

Логунсв-Тавхелидзе
 т
л на Тодоров,като са получени различни

зависимости на 5"̂  от енергията при един и същ квазипотенциал.

Методът на разглеждане е общ.В частност,той е валиден

У за нералативистичното уравнение на Шрьодингер.



ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА БЕКЛУНД ЗА НЕЛИНЕГШОТО УРАВНЕНИЕ НА
ШРЬОДИНГЕР

П.П.Кулиш.
Ленинградско отделение на Математическия институт при АН,.СССР

В.С.Герджиков
ИЯИЯЕ, София

Н.Петкова
Физически факултет, Софийски университет

За нелинейното уравнение на Шрьодингер •

е намерено преобразованието на. Беклунд /ЦБ/, отобразяващо мно-
жеството J? от решения на уравненвего /I/ в себе си, като на
всяко решение Vj(x,t) t S? ПБ съпоставя ново решение V?(x,t)(;J?
зависещо от два допълнителни параметъра.

Обсъжда се връзката на ПБ с безкрайния брой закони за за-
пазване на /I/ и с метода на обратната задача за решаване на /I/.
Получени са едно- и двусолитонните решения на /I/.
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КОХЕЕЕНТНИ СЪСТОЯНИЯ ОТ " 71 ~ т и РЕД

зд. ВСЯКА'КВАНТОВА СИСТМА

Д.А.ТЙЕЮНОВ

•, ЙЯИНЕ - СОФИЯ

Ш / /
Ф В.работата ^ са предложени кохерентяи състояния / к . с . /

)\ ~ Т И РЗД К , ^ ^ з а стационарен хармоничен осцилатор»*които се
строят с помощта на оператора D(^j- е*р/о/с* - а *б )
/ ̂  - произволно комплексно число, а = , у * i'//jii^J/л^с.'/?
оператор ка унищожение/ ката се действа с него върху възбудено-
то състояние /??/' . Състоянията /^f к ~> образуват .пъляа сис-
тема и съдър&ат в себе си глауберовите к . с . /•*-> и фоковските
решения / 1Ту .

В настоящата работа осцилаторнкте к . с . от fi **тк ред се
обобщават за всяка квантова система / за която съществува one-
ратор Tetfipt'j M/r) dij / в се дава явният им вид за .

састем» с квадратичен хамнлтоняан, в часност за движението на

заряд в променливи електрично и магнитно полета и за осцилатор

с променлива честота. Възможността за такова'обобщение е след-

ствие от факта, че за всяка система могат да се построят к . с .

jfjl^* ' «7 е Л"? -V^ и фокорски б а з н е / г / Л > ,

тГ* {if,,"*,»,»<,; '&! ' • • Ортонормйрани решения
ATf £ У имат всички системи, включително и тези, които нямат

дискретен енергетичен спектър. Като най-прост пример може да
служи свободното движение на частица.

—тиОбощените к . с . от V ред могат да се построят по форму-
лата

където ^-^ са произволни комплексни числа, ?/ . -положител-
ни и цели, а
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в инвариантен оператор на унищожение.
Състоянията /<f * j £ > удовлетворяват уравнението на

диагер и образуват пълна /препълнена' по х / система. Те могат
да се използват при разглеждане на квантово механични системи»
в квантовата оптика и в други задачи, където може да се въведат

пнвариантни оператори /2/, като операторът S' може да е ево-
лкщяогтеи оператор ка друго уравнение. За уравнението на Шрьо-.
дингер явният ввд на решенията /U, ъ • f > е намерен 3ei квад-
ратичви хамидтониакк. Тук ще "приведем резултата за нестещиона-

*рен осцилатор / /С^ /V^/У 1 /Чъ*''Н*-г/£? /» който е ха-
рактерен още и с това» че квантовото решение е изразено чрез
съответното класическо уравнение £

Jf.

//„/~g Г е полином на Ермиг. В общия случай /jf>
има вид на произведение от квадратична експонеята и полином на
Ермит от /V променливи.

ЛИТЕРАТУРА

1 . В.Ф.Бойцов,С.Г.Сдюсаре8,ВестникЛГУ,Фиэюса,®4,С5ср.1б1(1973}

И.Л.Мадкш,В.И.Манько, Препринт ФИАН, ^ 1 5 (1971) .

i
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БЬРХУ НЯКОЯ ПОДСТАВЯНИЯ КА КОБЭОйШАТА. СУПЕРАЛГЕБРА

Б.Л.Аяева, Д.Ц.Стояков, С.Г.&ихов

Б педлохекя.та работа са разгледани серия представяния на

конформната супер-ал r e ' p a , получени през метода на индуцираняте

представяния, дейетоузащн э пространстзото от функции на про-

:енл:гвк?е Х и . б * , ^ » където X е обикнозеннлят вектор з про-

странстзото на Глнконоки, а и л и 9 Л са Гпайорановски сшгаори,

обр?.зузэщи на Грсс.млноэа алгебра. Серията е царалтетр из ирана от

числата id ,.S ) U:3ooa.o казано, комплексни). Оказва с е , че при

определени връзки между тези ---.̂ ла някои от представянията на

серндга лритехазат инзарп/.'- :ни подпространства. В работата са

р?.з гледни к скал^рко и с пия орно супераолета при:

Изчислени са всевъзможните дзуточкови функции яа полетата. За

съп;яте полета е намерена инвариантна интеграционна мярка. Това

дава възможност да се построи инвариантна билинейна форма от

съответните полета.
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С.Т.Петков

АНАЛОГИЯ ШШ ЛЕПТОШТЕ И КйАРКИГЕ И

/л .е. г.. V'-

В модела на Зайнберг-Салам
4
 ' ' (с механизма на Гле-

иоу, Плиопоулос и Майами
 v
 ')» модифициран с предположението,

че електронното V
d

s
 и М Ю О Ю Ю Т О VV

5 неутр1ша са ортогоналня
комбинации

 0

с параметър - ъгъла 8, на две хипотетични неутрина V' и У
с маси ̂  и Нсъответно ^ >

5
' , възниква аналогия меаду лепто-

ните и кварките, изразяваща се в следното:
#

I/ броят на лептоните е-равен на броя на кварките;
2/ механизг.гьт на котшенсация на слабите неутрални несш\5етрич-

ни адронни (AQ-=O, Д.^>* О ) л лептонни (AQ-^O^y^ Ше
1
))

токове е един и същ;
3/ формално 8 е аналогичен на ъгъла на Кабибо ^ в е възмож-

но равенството 9- Э
с
 .

Новият модел добре описва слабат© взамюдействие на
лептошгте к предсказва съществуването на процесите;

/ A — e + i - (I)

V—> У * u (3)

, които до сега не са наблвдавани,
В настоящата работа са пресметнати вероятностите

равпадите ( 1-3), които имат следния вид съответно:

1 S.»einberg, Phys.Rev.Lett., 19 1264, 1967»

2 A
e
Salam,Proc. of the Eei^hth. Nobel Symposium (J..\Viley,N.Y

3 S. L. Glashow, I. Illiopoulos and L Maiani
 t
 РЪуз • Rev., D2

4 S.£lie£er.» D.A.Ross.Phya Rev», BIO» 3088, 1974.
5 СШБадешлий и Б.М.Понтекорво, препринт, 1976.



където d е постоянната на тънката структура, G
x
 - константа

та на Ферми, *W/\\л
и
 са масите на електрона и мюона, k>,> Vt\

масата ка заредения векторен ме зон в модела на Вайкберг.
Оптш.шстично тълкуване ка съществуващите експеримен-

тални резултати води до ограниченията:

при W - 1,0 j*it, \\\̂  bOc<» . so.OS - VCf
1
* получаваме

(6)

където V ~ (t>̂ >̂/l.̂ î )]e вероятността на разпада u-^e *-v
Съществуват следните данни: '

които не си противоречат със съответните теоретични предсказ-
вания (5), (6). .

Освен продължаването на търсенето ла процесите (I) „
(2),(41, реалисткчността на модела може да бъде проверена че-
рез изследвания по съществуването на осциландить? У

4
°
 е

което той предсказва и които имат определени свойства в него-
вите рамки ^ .

6 С.М.Коренченко и др., Я.Ф., 13, 1265, 1971.
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H£37iACTK4H0 PiSC^BAHS FA ЗЛ&КТРСШ0 AKTIiHiYTRiHO

ОТ ЕЯЗКТРО! В TSOPSMTA НА ВАЙН&ЛГ

П.X.Христова

В предлаганата работа са изчислени диференциалните и пъл-

ните сечения на процесите 6~-t Vt —> ы + * t t 4- V-v -' U/ t £ y

~̂ 1̂ -? w"+ vv и t' + F ^ - ^ ' t V u в теорията на Байнберг въз вто-

ри порядък по константите на взаимодействие с максимална точ-

ност. Последния от тези процеси е пресмятан в общоприетата че-

ткриоермионнз теория на слабите взаимодействия,а така също в

теорията с промеждутъчен ^ -бозон.Първите три процеса,обаче,

не са били разглеждани досега.

ВЬРХУ 11ЕЕД1О6НАЧНОСТТА IIA

НА ОСОсЕНОСТЛТЕ НА • ПАШШШТЗ АНШЖДл КА РАЗС2ЙВАКЗ

Т.Н.Купенова , И.П.Недялков

В работата се обръща внимание на това обстоятелство,че

съществуват безброй много начини за приближено представяне

на амплитудата на разсейване -f(i) като сума от приносите

на прости полюси,които се намират на втория риманов л>!ст.

Г.оказателствсто на тази специфична нееднозначност в интерп-

ретацията на ахшлитудата на разсейване се опира на теоремата

на Коши.

За премахване на тази нееднозначност или поне за ней-

ното намаляване се предлага да се кззързи аналитично продъл-

жение на амплитудата на разсейване на втория •ригланов лист в

?.феха от еквидистантнг! .точки и да се изчертаят изолиниите

f-e \\("!Cii\) ? цькЛ u '$ш. (<I(TI + I £ ) * eabctsf" .Както показ-

ва примерът,тези начин позволява да се открие,че 1ч2) има два
1
 полкей,въпреки че в Jtn U(l) за реални стойности на 5- няма-

никакви признаци на разцепьеге»
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Ц ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО НА ПРОБНИ ЧАСТИЦИ ВЪВ ВЪНШНО

ГРАВИТАЦИОННО ПОЛЕ

С.Менов

Появата на първите ексгориментални постановки за регис-

триране на гравитационни вълни,при които Вебер използува

уравнението на девиацията на геодезичните линии.доведе до по-

за.ггьлбоч^юто '^следване на тяхната теоретична основа,В рабо-

тата се разглежда уравнението на девиацията на геодезичните

лкниис помощта ка тенз орите на скоростта на деформация и ско-

ростта ка ротация,въведени в релативйстичната механика на

континуума.Получено е уравнението на девиацията а/ в случай

на геодезично движение на две пробни частици и б/ в случай,

когато в римановия континуум съществува и негравитационно си-

лово поле.В последния случаи са изследвани условията,при кои-

то новите форми на уравнението на девиацията съвпадат с предг-

лолсеното от Си^г и използуваното от Вебер уравнение.Резулта-

тите могат да бъдат приложени при експериментална проверка на

г разитациоината те ория.

РАЗПРЗЛьЛЖЗ НА НУКЛСШТЗ В А Т С К П Ж ЯДРА

СЬГЛАСНО S0PJ.1AJM3.VA НА ПЛЪТНОСТТА НА БНЗИЖГА

Я.Й.Яелчев, S. КЛ?арчев,И.лЕ. Петков

Формата на разпределение на нуклеоните в ядрата,както

показват експериментите по разсейване на електрони,има Фер-

м;:ев вид.Б рамк/.те на формализма на плътността на енергията, .

обаче,формата на разпределение на нуклеоните в ядрата,особено

в граничния слей,-не се съгласува с експеримента,

Б настоящата работа се изследва възможността аа съгла-

суване на функциона.-:. на плътността на енергията £ff/ с реа-

^птетичното разпределение.Намерен е нов набор на базисните

параметри ка функционала c/f/ ,който възпроизвеяда добре ек-

сперименталните данни за енергията на връзката и геометрич-
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ните размери на ядрата.Изменението на базисклте пяракетри

има сшюъл на въвеждане на ефективно нуклон-нуклонно взаимо-

действие за реалните ядра.

РФЗКТЙВНО ВЗяИВДЗЙСТВИЕ И ПРО1.ЕСИ НА РАЗСЕЙВАНЕ

•ШЩГ ДВЗ АЛШЧАСТЙЩ

П.П.Райчев,Р.П.Русев

Б.Д.Славов

В paijffaiTe на локално-шгьтностния формализъм5 предложен

от Бракнер,се изследва ефективг-шя потенциал на взаимодейст-

вие между две алфа-частици.Показвасе,че този формализъм да~

ва добри резултати даже при обекти като алфа-частиците,които

имат минимален брой нуклони,Изследва се влиянието на полуфе-

номенологичните параметри,въведени от Бракнер в теорията на

ядрената материя,върху свойствата и формата на ефективния

, Л ^ -потенциал.Получения потенциал се прилага за наишране

основното състояние на Be и за определяне на фазите на U-*/.-

разсе?вя^57о.^-?1ум*еь^Г7с р^гулт^ти се сравняват с експеримен-

талните данни.
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АДИАЕАТИЧ1ГИ ЕФЕКТИ В ЯДРЕНИТЕ КВАЗИРОТАДИОННИ ИВИЦИ

В.Китипова, Е.Наджаков
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

За описание на ядрените квазиротационни ивици, свързани с
прехода от вибрации при сферичните ядра към ротации при дефор-
мираните са използувани обобщени оператори на преход.

Операторите на преход, действуващи в квазиротадионните
иници са представени като ред по произведенията на квазичастици
Ha'Bogof.u&v -Vala tin. с точност до 4-квазичастични операторки
членове.

d V / ДЬ + ^ +

Разглеждат се комутаторите [l+,v/g^^[H J_I , Ojvv»]* С л е Д разпис-
ването им в термини на квазичастичния бавчс HabogolubPv'-l

с помощта нз обобщеното уравнение на движение

се получава система уравнения, която' позволява да бъде направе-
но микроскопично описание на квазиротационните ивици. Първото
j-равнение, получено от комутатораЦ^Ос *^ в граничния-случай се
сзежда до уравнение, аналогично на това на QranV\v\^ -модела.
От него моке да бъде определен параметърът \1 = Л- , характери-
зираш чисто ротационното движение. От комутатора \1Z

) Og^] се
получава дисперсионно уравнение от по-зисш порядък (в сравнение
с уравненията на &РА), съдържащо 4-квазичастични изрази и ну-
лев (свободен) член. Тогава за фиксирани стойности на инерчния'
MONjeHT T (получени от първото уравнение) дисперсионното урав-
нение определя съответната вибрационна честота на разглежда-
ката ротационна ивица.

Направени са изследвания относно коректността на използу-
ваните приближения.
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CTF-"KT'TA IK -.rrIK7?Ol-Hc-I>OTC']S{ATA KOiJIJSKTA HA Ei?0IulT3

АТ.:ОСФ Р̂Н>! Ilurvi Б U::JLXT;1 ЬЛЛЗГС'ГЛО ОСТА

Ь : .гетев,лр. Банков, "«Станев,

H.i'«Нестерова,?. А. Рсмахин

Гъз основа на 'онте-Карло симулация на ?/слсвията на ре~

гистрахшя на електронно-фотонната компонента на широките ат-

мосферни порей,са получени разпределенията на плътностите в

области,близки до оста.Тези разпределения се сразняват с ек-

спериментални данни,пел^.^ени чрез сцинтилациенния килим от

броячи на Тян-Шанската апаратзгра за широки атмосферни порои.

Направени са извода за поведението на функцията на простран-

ственото разпределение на малки разстояния от оста.

A M НА ШОННАТА КСШОйНТА НА Ж

АТЫСХХИШ! ПОРОИ

Б. Бетев, Хр. Банков, Б. Ь'.арковски, Л .Попова, Й .Стаменов,

Т.Станев,С.Ушев,Н.В.Кабанова,Л.Кацарски,И.Киров,

Н. М. Нестерова, Н. U .Никольская, С. И. Никольский, В «Яншнчев

Експериментални данни от комплексната Тян-Шанска апара-

тура за широки атмосферни порои /3340м/се използуват за опре-

деляне на флуктуациите в развитието на моонната ко?шснента в

области,близки до оста,а също и за определяне на флуктуации-

те на функцията на пространственото им разпределение.Флуктуа-

циите , дъляащи се на условията на регистрацията,са оценени

чрез Г.онте-Карло моделиране.Получените опитни резултати се

сравняват с резултати от моделни пресмятания,получени на ба-

зата на един традиционен модел за развитие на ядрения каскад

в атмосферата.
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вдши прксшшия НА БЖКТРОКАГНИТНАТА КОШОНША

НА ШИРОКИТЕ А Т Н О Ж Р Ш ПОРШ

Т.Станев

На основа на модел на p~f взаимодействия при енергии

{O
fc
Ctev tизграден върху апроксинация на ускорителните резул-

тати при енергии /ос * .ZGCQ CreV
 t
e симулирана електромаг-

нитната компонента на широките атмосферни порои.Изчислени са

плътностите на електроните на разлечни разстояния от оста на

пороя на дълбочина £9^г' еи
* в атмосферата.Основните харак-

теристики на широките атмосферни порои са пресметнати е алго-

ритми, използувани при обработката на експериментално регистри-

раните събития от Тян~!Ианската апаратура за широки атмосферни

порои.

т

КОРВЛАВДИ И ИШРФЕРВНШИ МВДГ В?ОРЛЧШЕРЕ ЗАРЕДЕНИ

ПРЛ МНСЖЗСТБШОГО ОБРАЗУВАШ ШИ
БЗАИМОдаЙСТВШ ПЕ1 4 0 ГЗВ/с

Н .Ахабаблн, Л.Грекова, В.Пенев, Р.Траянов, А.Шкловская,

Г.Копялов

Изследвана е корелационната- връзка между напречните ии-

пулси на заредените вторични иез они, раждани при множествено-

то образуване при взаимодействия при 40 Гев/с .Установена

е зависимост ка корелацията от знака на вторичните частици
г

множествеността на процеса,големината на напречния ишулс и

в разпределението по бързини«За тъждествени частици /едно-

именно заредени писни/ е • определена областта на интерферен-

ция и раждане на тези частици*
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СЖ1Л1Я 1 . 3 НБУТРШНА И Р^АКТОРНА ФИЗИКА

о п т ^ и з л о т НА АПАРАТУРА 'ЗА ПОЯУЧАВАНЗ НА УЛТРАСТУДЗЗНИ

• 1ШТР0НИ ПО ЬЗХШЧЕН ПЬТ.

Н .Кашукеев, Д. л'лрчева,Н .Янева

г
 аправени са оптимизационни пресмятания на параметрите

и режимите на работа на апаратура за получаване на ултрасту-

дени неутрони по механичен път и в частност на работещия на

реактор ^РТ-2000 механичен генератор за ултрастуденк неутро-

ни. Като независима променлива е избрана скоростта на неутро-

ните от определена част на реакторния спектър,а като парамет-

ри ~ ъгловата скорост на въртене ^ , граничната скорост за ог-

ледално отражение V-* и радиуса tn на неутроновода,свързани *

във функция, изразяваща разктоянието от мястото на зялавяне

на неутрона от въртящата се отражателна стена до мястото,кг-

дето тойсе превръща в ултрастуден.Експерименталните стойнос-

ти на тази функция са получени чрез провеждане на комгпотър?н

експеримент за преминаване на неутрони през теоретична уста-

новка от типа на механичния генератор на ултрастудени неут-

рони. Л звършени са пресмятания за различни скоростни интерва-

ли на забавените неутрони и са получени оптималните параметри

на апаратурата.

ОТРАЯйШ НА УЛТРАСТУДЕНИ KOTPUffil ОТ РАЗШТ ПОТЕНЦИАЛЕН

И ПР0БЛЗМА ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО ИМ

Г.А.Станев

Направено е количествено описаниена. проблема за опазва-

не на ултрастудени неутрони в камери с помощта на нови резул- -

тати от изследване на конкретни образци камерни стени с много

студени неутрони.
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Изследвано е взаимодействието на ултра.студени неутрони

със стените на камерата като отражение със загуби от потен-

циалмн праг,състоящ се от поЪтоянна част и а/ клон на пара-

бола, б/ наклонена права.Показало е,че случаят а/ обяснява

експерименталните резултати при параметър на размитост ?--i$i\

Разгледан е физичен модел на изследвания потенциален праг за

образци камерни стени с поликристалически ктроеж.

НЯКОИ ВЫ1РОСИ НА ЖГСШВОВИЯ АНАЛИЗ НА СЕЧЕНИЕТО НА

ДВЛЕНЙ НА ГОРИВДОТЗ ИЗОТОПИ

С.Тошков,Н.Янева

В рабстата се разглеждат някои въпроси,свързани с числе-

ните методи и програмното осигуряване,необходими за провежда-

не на интерференционен анатз на сечението на делене на те;а-

ките ядра в областта на разрешените кеутронда резонанси.

Интерферендионният анализ се основава на Формалната тео-

рия на ядрените реакции в' рамките на Е- -матричния и S -мат-

ричния формализъм.И в двата случая от съществено значение е

отчитането на влиянието на топлинното двикение на ядрата в

мишената делящо се вещество и крайното енергетично разрешение

на измервателната апаратура.Това може да се извършва чрез ус-

редняване на израза за сечението на максвелово разпределение,

което на практика се извършва чрез числово интегриране.Такъв-

начин води до голямо увеличаване на използуваното машинно време»

Изследвани г а различни методи за въвеждане на поправката

за доплерово разширение на резонансните максимуми в различни

представяния на интерференционните формули за сечението на де-

ление и се дават опенки за тяхната ефективност и влиянието им

за повишаване точността на резочансните параметри на горивните

изотопи.
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НЕУТРОННИ СПЕКТРИ И ДОЗИ ВЖСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ

КАНАЛИ НА ИРТ-еООО В СОФИЯ

М.Г.Гелев, И.Т.Мишев, Б.Г.Стойкова

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика -

БАН

С помощта на активационен спектрометър за; неутрони по ме-

тода ка "спектрите модели" са определени неутронните спектри в

4 хоризонтални и 5 вертикални канала на ИРТ-2000 в София.

Пресметнати са неутронните потоци, както и неутронните доз.и

(в елемент 57 на фантома на Снайдер и .Зфсонс) за 4 енергетични
7

интервала в границите от 0,4 - 10 ев . В I хоризонтален канал

за нуждите на биологичните експерименти са направени измерва-

ния на 4 различни разстояния от дъното на канала. В границите

на 10Jo резултатите съвпадат с измерванията на В.Христов к ко-

лектив, иззършени с тъканно еквивалентни камери. За оценка на

възпроизводимостта са сравнени 4 измервания при еднакви усло-

вия. Отклоненията от средната стойност за нито една точка от

спектъра не надвишават 7$ (в интервала 0,4 - 10 ев) и 4;£ (в ия-
' 5 7

тервала 10 - 10 е в ) . Потоците и дозите съвпадат в границите
на -2t9^>.

лгигв АВсолзагЕАТА эгзктивност
КА Ge'yLi) ДЕТЕКТОРИ'

Св.Мъжкаров, М.Гелев

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

) детектори могат да бъдат използувани за измерване

абсолютната активност на радиоактивните изотопи по гама-лъче-

нието им и за определяне на относителния и абсолютния интезк-

тет на гама-преходите. Това изисква точно познаване на абсолют-»

ната ефективност.на пълното фотопоглъщане при определени гео-

метрични условия.

В настоящата работа е използуван експерименталният метод

за определяне на абсолютната ефективност. Тя е изследвана за

два коаксиални и един планарен детектор с активни обеми респек-
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тивно 26 см , 18 см , 10 см в енергетичния интервал от 50 до
1836 KeV.

Чрез машинна обработка на експерименталните данни е изве-
дена зависимостта на абсолютната ефективност във функция на
енергията за 4 различни разстояния от повърхността на детекто- ,
рите.

Посочените еталонни криви за тези разстояния позволяват
да се угэличи точността и диапазона на измерваните абсолютни
активности на произвежданите и използувани радиоактивни изо-
топи в ИЯИЯЕ по тяхното гама-лъчеяие и да се дозират радиохи-
мичните и радиоизотопни примеси.



АНАЛИЗ НА НЕУТГОННО-ЭИЗЙЧЕСКИТЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯД PEAK- -•

ТОРА ВЕЕР-440 НА HbFBK ЕЛОК НА А2Ц "КОЗЛОДУЙ" НА QCH03A-

ТА НА СРАВНЕНИЯ К23ДУ РАЗМЕТИ И БКПЕРЙШЕАЛНИ ДАНИИ

? . Н. МИЛАНОВА Ц * Б . ХАРА ЛАЛ1ГОЕВ А

А2Ц "КОЗЛОДТЗ"

В доклада са разгледани разчетя и експериментални резултати
от пуска и експлоатацията на пързи блок на АЕЦ "Козлодуй". Из-
вършени са сравнения между тези данни с цел да се анализират не-
утроняо-физическите характеристики йа актквяата зона на реактора.
Направена е оценка на точността, с която се ооисват неутронно-
физическите характеристики от теоретичните модели, заложена в из-
ползваните разчетни програми.

Бъз основа на проведения анализ на изложените сравнения е
направено заключение за възможността да се извърши презареждане
на активната зона при използването на разчетни данни за дълбочи-
ната на изгарянето на горивото и неутронно-физическите характе-
ристики по време на изгарянето на първата кампания.

Разчетите са извършени с помощта ка съветските програми
ЕИПР-4, БИПР-5 и ВИПР-5-ФН. Експерименталните данни са получени
и обработени в ПТО, лаборатория БРК и гр. "Експлоатационни режи- .
ми на реактора" към АЕЦ "Козлодуй".

ИЗСЛЕДВАНЕ РАНРЕДОЕНИНГО НА НЕУТРОННИЯ ПОТОК Б АКТИВ-

НАТА ЗОНА НА ВВЕР-440, АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

Й.И.СТОЯНОВА, И.Т.ИВАНОВ, Г.Б.АЛЕКСАНДРОВ

АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

Зътрешно-реакторните измервания се явяват на практика един-
етаенния източник на информациа за такива характеристики на кор^
пусиите водно-водни енергитични реактори като разпределението ка
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ргоотделях;это и неутроняия лоток в реактора, изгарянето на

IHBOTO и д р . Освен това с помощта на вътрешно-реакторните иэ-

рания по принцип е възможно да со обезпечи напрекъснат кон-

'л на работата на топлоотделящите елементи и да се предотвра-

някои аварийни, ситуации при нежелателно преразпределяне на

ргоотделянето в активната зона.

Б настояния доклад са представени резултати от вътрешноре-

орни измервания, проведени на реактора на първи блок на АЕЦ

злодуй". Описани са накратко възможностите за вътрещно-реак-

ен контрол на реактори от типаВБЕР-440, Използуваните методи

редства за измерване на неутронния поток. Изложена е методи-

а за обработка на резултатите от измерванията.

Проследени и анализирани са изменението на разпределението

потока топлинни неутрони по дисочинана на активната зона и

кое^ицента на неравномерност з разпределението в зависимост

продължителността на работа не реактора, изменението на по-

анията на детекторите с пряко зареждане /ДПЗ/, стоящи на

ги. от дъното на активната зона и на потока топлинни неутрони

аз и област на реактора. Показано и оценено е и влиянието на

-•.аляващата група касети върху разпределението на енергоот-

анего по височинана на активната зона.

ИЗСЛЕДВАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГООТДЕЛЯНЕТО ПО

КАСЕТИ В АКТИВНАТА ЗОНА НА ВБЕР-440

Г.СХАСИЧИВ, П.С.ЙОРДАНОВА

АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

3 доклада се разглежда ролята и важността на проблема, ме-

иката за експерименталното определяне на разпределението на

ргоотделянето по касети в активната зона и точността на по-

гннте резултати. Привеждат се конкретни резултати от експло-

зията на първи блок на АЕЦ "Козлодуй" във вид на графики,

1ици и картограмм придружени с коментар.



МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ДИНАМИКАТА НА I КОНТУР И ПАЮГЕ-
НЕРАТОРИТЕ НА АЕЦ С РЕАКТОР ТИП ВЕЕР

Н.КОЛЕВ
ИЯИЯЕ-БАН. ' •

Представеният модел е част от математически модел на цялата

АЕЦ, предназначен за развитие в изпробване яа алгоритми 'за опти-

мално управление и анализ яа динамиката на АЕЦ. Всеки програмно

реализиран блок на модела представлява част от изгражданата при

ИЯИЯЕ програмна симулационна библиотека, съдържаща съвместими

блокове с различна сложност, според предназначението им, и на-

бор от адгоритмиза интегриране на системи обикноввени в частни

диференциални уравнения. При решаване на конкретен проблем пот-

ребителят ще може да комбинира подходящи блокове и числен метод.

Моделът разглежда I коятур представен от два паралелни цир-

кулационни кръга ,'фиг. 1/в случая с хоризонтални парогенераторн/.

Разгледани са следните блокове:

- неутронна кинетика и реактивностни обратни връзки

- динамика на ядреното гориво

- термозсидравлика на активната зона и I контур

- динамика на парогенераторите /ао I I контур/

ПГ-1

ЧРШц
ПЩ-1

ко

ГВД-2

Ц К - 1

ПК-2

ГГТН ПГ-2

«хг.1



- 35 -

Неутронната кинетика е описана в здногрупово дифузно приб-

лижение от едноточхов модел с шест до две групи закъсняващи неу-

трони^ или без зададено аксиаляо разпределение на потока, пред-

полагайкиквазистационарно разпределение. За случаите с ниски и

междинни честоти е включено приближението на "мигновения скок".

За решаване на задачата на топлопроводността в горивото» общото

уравнение на топлинния баланс, записано в цилиндрични координати

се свежда до система обикновени диференциални уравнения посред-

ством подходяща дискретизация на пространствение координати и

използуване на краевите условия. Включени са следните варианти

Горивен прът, представен с три или две коаксиални подзонн /сло-

еве/ с еднакъв обем,или в съсредоточени параметри в граничния

случай, с или без пресмятане на температурата на обвивката,с

толкова секции по дължината, колкото предполага моделът на тер-

мохидравликата на активната зона. Топлопроводността на горивото

се пресмата като функция на температурата.

Моделът на тепмохиправликата е изведен като опростен*вари-

ант на детайлен едномерен модел /1/. базиращ се ка уравненията

на съхранение в разпределени параметри, Използуват се баланс

на импулса, интегриран по контура и енергетичен баланс, интегри-

ран по определен брой участъци от контура jTig / с дължина бъ
к
 ,

k = 1,77р ,при използуване на определени опростяващи предположе-

ния. Максималнния брой участъци се приема равен на двадесет.

Тръбите на парогенераторите са представени с един ЕЛИ осем учас-

тъка. Разглеждат се два варианта на термохидравликата, единият

от които пресмата дебита на топлоносителя, а другият предполага

постоянен или зададен като входна функция обемен дебит.

Моделът на парогенератора, се базира на масов , обемен к

енергетичен, баланси я предположение за топлинно равновесие меж-

ду фазите. Реализиран е н мод.ел на вертикален парогенератор

с U - образни тръбя и естествена циркулация /2/, който включ-

ваинтегриран баланс на импулса за пресмятане дебита на рецирку-

лация. Това, заедно с включеното описание на динамиката на . •

налягането в парогенератора дава възможност за симулиране на

поведението на раекторни системи различно производство и с раз-

лични диаграми на частичен товар.
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Моделите на горивото, неутронната кинетика и вертикалния

парогенератор са изпробвани в по-слакния случай на кипящ эодно

зоден реактор /&WR / / 3 / / 2 / , чрез сравнение с пресмятания по

детайлния еднамерен код RAM0NA И / 4 / . Моделът на контура

като цяло и на хоризонталните парогенератори се изпробва чрез

сравнение с данни от енергопуска на I блок на АЕЦ "Козлодуй".

ЛИТЕРАТУРА

1.Н.?;олев, О.Ойе, Математически модел за анализ на нестационар-

ните процеси в I контур на реактори тип ББЕР / предстои да

се публикува/.

2.N.Kotevt A Dynamic Modet о/ a Steam &e/ieiator (Apart of
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SM.KofevJhe FORUM Version BWR P/unt $iivu{atoylSU~n6i

Kjefftt, Jutif, ^973.
H.R.'Hott, l.Rasmussert, ЙАМОЫА11 ta Fortran Code for

Transient AnaYt/sIs o{ BWR t^e Reactors, KR-44?9

Kjetter, h/erway, Aug. 497Z.



СЕКЦИЯ 1 . 4 . ШНЖРШНЯШША ЯДЯЕНА ФИЗИКА

ИЗСЛЕДВАНЕ СВОЙСТВАТА НА СЪСТОЯНИЯТА НА ЯДРАТА

ОТ ПРЕХОДНАТА ОБЛАСТ. НБУТЮНОДЗФИЦИТНЙ ИЗОТОПИ

НА САМАРИЯ ( А « 1 4 5 , 14S, 1 4 7 , 148 )

Н.Адам, С . Б а ц е в , И.Громова, Ц . Б ъ я о в , М-Еникова,

Ж.Желев, И.Пенев, Хр.Протохристов, В.Фомгаих
Инстит/т за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН
Институт за ядрен* физика - ЧСАН, Прага
Обединен инстяту* э * ядрени изследвалия - Дубна'

1 K»Ot*4MHtfV]№{tolp,0**l^^ ОГ ВЪЛКО?» "

изследване разпада на ***»*™*г*т»+'ж* Ец. Ш съответните 5 т - И З О -
ТОПИ, сроведено от Групата ло я^ргна спектроскопия в ИЯИЯЕ и
ОЯЯИ-Дубяа. Детайлно са изучена^

а) Г -спе««. • итер сиети е аолупроводаикови детектори с раз-
лична характер.;с*.лку», в завис имеет от изследваната енергетична
област;

б) електроните от вътрешната конверсия* измерени със Si(i*i)
ж магнитен ZfifZ -спектромвтрк;

в) епектряте яа jT-f съвпадения (й&<:-'&) -детектори), на
конто « направен количествен аяадяа*

На база?а ва тези изследвания са изяснени квантовите

характеристики на всички възбудени състояния н<* ^ m > Stth
14* q ~ 14S
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ЗА ПОЛЯРИЗАЦИЯТА НА ЯДРАТА *U ПОЛУЧЕНИ ПРИ

ЯДРЕНИ ЕЕАЩИИ НА ЗАЛАВЯНЕ НА ПИ-МЕЗОНИ

П.Н.Нечев, Ц.П.Спасов» Х*М*Чернев

Институт з а ядрени изследзання ж ядреиа евергетккз - БАН

Ю.А.Батуеов, С.А.Бунятов, Б.К.Сидоров

ОбедЕнен институт за ядрени изследвания - Дубна

' К^ледвано е ъгловото разпределение на електроняте» мэля-

тащи при бета-разпадането на ядрата 'L i , получени при залавянето

на спиращи пя-мезони от леки ядра. Съобщенията в литературата

за асиметрия в ъгловото разпределение яе бяха потвърдени.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ Б ЕНЕРГИИТЕ НА<* -ЧАСТИЦИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ

ПРИ РАЗПАДА НА ИЗОТОНИЮ С К * 84-87 И 59 £ £ £ 76

И.Пенев, Ж.Желев

Институт з а ядрени изследвания ж ядрена енергетика - БАН

К.Зубер» Я.Зубер, А.Лятушинскн, А.В.Потемпа

Институт з а ядрени изследвания - ПАН

В работата е изследван е( -разпада яа ьуклиди, с период на

полуразпад в интервала 2-20 кин. Изследваните радиоактивни изо-

топи са получавани на санхроцаклотрояа в ОПНИ - ЛЯП, Дубна прл

облъчване на мишена о? металически Та с бързи протони, Е=660меь

При такава енергия ка протоните се осъществяват реакции на дъл-

боко разцепване на ядрото от вида (PjW/*P). Продуктите на тези

реакции се отделят от мишената и разделят по «аси на мас-сепа-

ратор . За изследването ка -спектрите бе построен алфа-

скектрометър с $;(/Ы) повърхностно-бариерен детектор. С помощта

на тозЕ прибор бяха изследвани изотопи с касово число в интер-

вала А»140-170. Получените експеркменталям резултати позволяват

да се определи масовото число на някои <* -излъчватели. Уточнени

са също така периодите на полуразпад и енергиите на ред d -гру-

пи. Нашит® резултати позволяват да се определи и при разпада на

кое от дзете, основното кин ;*зомерното» състояния възникват

дадени ̂  -лъчи.



Обобщаэ&акж получените- <wr i«ac дичяиатя х резултатите яа
•\pyna аахорм и показано сьшествуэашеуо я определен к закокомар-
тстж в «серпгнте на алфа-частицкте на язотонхте с I5»34-97j при
5Э« 2Р£ 76. Тези закояомершкмн дават полезна информация пря
шределяне касовото ЧИСЛО ка неизвестна <к -излъчватели, прн
>иредеяАв» езквргнята на разпад яа нлкоякуклнди и разликата в
;аснте ям. Съхцо така могат да бъдат предварително оценени еяер-
-кяче ка неоткрити за сега алфа-издъчватедя. С тяхна помощ
косвено) маже да се покаже кон алфа-лъчи се изпускат пра разпа
гада ка основното, кои на изомерното състояние на нуклидите в
>бластта на редко-земаате елементи. Част от обсъжданите законо-
1вркости са показани на рис.1 .

7000

iOCS

хоо

гопс

1ООО

ft ША*$т£»

L пял-

• J/ / /

PT'NS On S» £u uaTb Di * £r T» Vs U Hf Та * ' ft

и .'? ее 6- 6? £3 Si К 6S 07 SS 67 TO V 7? 73 7i 7; ?f ГГ

1.Лягушански и др. препринт ОПЯЛ S6-7730 Дубна 1974.
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ВДЗНТШИКАЦИЯ НА НОВИТЕ ИЗОТОПИ 1 4 8 D ^ 1 5 7 T « t , i 5 ! V b И16ОУЬ
И.Пенев

Институт за ядрени изследвания х ядрена енергетика- БАН
К.Зубвр, Я.Зубер, А.Лятушинскн и А.В.Потекла

Институт за ядрени изследвания- ПАЯ

??. получаването на радиоактивни нуклида в областта на ред- -
козещите елементи е използвана методиката на"горещия тантал"/1/
Идентификацията на неизвестните изотопи е проведена по следните •<
основни методи:

1. Определяне на масовото число на радиоактивния изотоп,
чрез разделяне на мас-сепаратор.

?,. Определяне периода на полуразпад чрез многократно измер-
ване на f -спектрите с помощта на (5е( L>>) детектори и многока-
нални анализатори.

3. Определяне зарядового число на изотопа чрез химическо
разделяне или по характеристическою рентгекозско излъчване.

Кратко ще се спрем на идентификацията на наблюдаваните от
нас изотопа. :

Оу . В спектъра на f -лъчитё на изобара с А = 148 са
наблюдавани Г -лъчи с Е = 520.24 - 0.04 Кев и КХ-лъчлте на
тербия, интензитетът на които намаля с Т., /g = 3.5 - 0.2 мин.
Гама-лъчите с енергия 620.24 Кев са наблюдавани и в отделената
фракция на диспрозия и отсъствуваха във фракцията на тербия.

Jim . Наблюдавани са КХ-лъчите на £ г и Г -лъчите 100.0
Кев (18), 110.0 <40), 131.0 (30), 192.0 (30), 196.0 (25), 241.0
(45), 247.3 (20), 347.0 (100), 351.0 (30), 357.0 (75), 370.0
(50), 3S5.0 (60) и 475.0 (100), в скоби е дадена относителната
интензивност на гама-лъчите. Интензитетът на всички Y -лъчи и
КХ-лъчите на £г намаля с Т. у£ = 3.7 - 0.4 мин. Гама-дъчите са
наблюдавани в изобара с л - 157 и във фракцията на TVu , хими-
чески отделена от изобара. Въведени са първите възбудени нива
на а О £ г , а именно 110.2 , 357.3 и 457.1 Кев.

w /Ь • Първо за съществуването на уЬ се съобщава в
1 ' , Ъ таз^ работа по задържането на рчазпада на Те» се правн
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извод- че съществува УЬ с Т., /р = 1 - 5 мин.. В работата ' '

са намерени Г -лъчи с енергии и интензквности 173.9 Кев (100)

и 215.9 (47) . Тези f -лъчи авторите на ' ' отнасят към разпада

на ЧЬ с масово число 158. 3 кашата работа обаче по убедителен

начин е доказано,, че същите се отнасят към разпада на Yb с

Т./© = 4.8 мин.. При разпада на Yb ние наблюдаваме само f -

лъчи 74.2 Кев с Т.. /р = 1*1 мин..

Yb . Както з случая със У1? и за този изотоп имаше

противоречиви сведения за неговото съществуване. Резултатите на

нашите експерименти обаче еднозначно показват, че $ -лъчите

132.23 Кев ( 9 . 9 ) , 140.35 (16.6) , 173.76 (77 .4) , 215,78 (32.0),

373.2 (2.5) и КХ-лъчите н а Т ^ (100) възникват при разпада на
1 6 0 УЬ с Т х / 2 = 4.8 t 0.2 мин».

Литература

l.A.Latuszytiski, K.Zubex, l.Zubef, A.W.Poiempa and W,7uk}

Pteptint Jim, £6- 7FS0, Dubna, №4
z.MMeiman and P. Ward, UCRL-IS66? (406$) p.59
3.F. W/.M de Boet et a?t CERN-W-oQx Ge/wva, l97Cf

ИЗСЛЕДВАНЕ НА Ба-ЯДРА ПО ГРАНИЦАТА НА ОБЛАСТТА НА

ДЕФОРМАЦИЯ £ 7 50, /f< 82

Ж.Желев, Ц.дълов, М.Еникова, И.Пенев

Институт га ядрени изследвания и ядрена енергегика - БАН

В настоящата работа, изпълнена в групата по ядрена спек-

троскопия - ИЯИЯЕ, БАН, са представени резултатите, получени

през последната година при изследване ядрата на Ва с масово

число 131, 133, 135. Теза ядра се намират по границата на об-

ластта на деформация Д > 5 0 , ДЛс 82 и се характеризират с въз-

будени състояния, чиито вълнови функции съдържат компоненти на

сферична, сплесната и изтеглена форма. При това деформациониата

им енергия намалява с нарастването на ff , като при Ва вече

имаме случай на сферично ядро. Детайлното експериментално из~

следване на този преход е наложително за създаването на обща
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теоретична схема, каквато сега липсва яорадв ус*€взее»«я*а щж от
читането ефектите на неадизбахкчяост» С тзэиг fte* 5*ха.

]f -спектрите, п р о в е д е н и f - f съвпадение е . ^ ( £ j
метри с висока разделителна способност к построеяксхекгте яа
разпад Aft -?Вй. за избраните, ядра; •" .

СУТЕНА ЪГЛОВА КО12ЛАЦКЯ ЗА КАСКАДА. 1178^3:7 Не» В

ЯДРОТО Оу 1 б° Б ОКИСА Tbz0z

Д.В.Елекков, Г.Хр.Тумбев
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика-БАН •

Изучено е ъгловото разпределение

на каскадно излъчените f -кванти в последователните преходи
1178-87 Кев във възбуденото ядро !)у . Последното е получено
при /3 -разпада наТЬ слел (.*» ,/* ) реакция наТЬ .
Рентгеноструктурният анализ на окиса, показва сферкчно-снметрич-
но обкръжение на Оу + + + йон от страна на кислорода.. •

посредством автоматизиран спектрометър са извършеникорела-
ционни измервания при три температури - 20°, 350*и 750°С * 10° i
с цел да ее установи температурната зависимост на интегралния
фактор на отслабване

където • '
Л ^ - константа на релаксация

% - средно време на живот на междинното ниво

CНа базата на експерж^енталните данни за Gr^C" 5* 0), при на-
правени корекции за крайните размери на кристалите на детектора
съгласно Роуз ' ' , е изчислена константата на релаксация и е
проследен ходът на нейната стойност в зависимост от температу-
рата.

От зависимостта
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са определени съответните времена на релаксация *V на електронния
«5 *

спин, където ДЛ|*л, е ядреният магнетон» Ч# е жиромагнитното отно-

шение на ядрото , а ̂ И СмО
 е н а м е

Рено по Елиот и Стивънс .

Показано е, че с увеличение на температурата времето на релакса*

ция намалява. Получените резултати потзърядават схващането, че

зависимостта С̂ (*>»)= W + '^iL)
 е ва

лидна и за поликристални източ-

ници* .
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СМУТЕНАТА ЪГЛОЪА КОРЕЛАЦИЯ ЕА

f - Г КАСКАДИТЕ 198-110 КНВ И 177-131 КЕБ

НА У Ь 1 6 3 , ВКЕДЕЕН В Si

М.К.Георгиева

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - РАН

Напоследък s експериментите по свръхфиня взаимодействия и

по определяне позициите на имплантиралите редки земи се наблю-

дават ефекти от вътрешното окисляваме на внедрените атоми. Та-

къв ефект е изследван чрез измерване на смутената ъглова коре-

лация на два f - f каскада от разпада на УЬ » внедрен в

£i . Измерванията са извършени з а силициеви кристали с различ-

но съдържание на кислород. Проследено е изменението на интеграл-

ната смутена корелация при допълнителна имплантацкя на кислород

и при нагряване на образците след имплантацията.
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СЕНЦШ 1.6. АТСМПЛ СПЕКТРОСКОПИЯ

ЕЪРХУ ИНТЕНЗИВНОСТТА If КОНТУРА ffi ЛИНИИ НА Си ,

ИЗЛЪЧЕНИ ОТ РАЗРЯД С КУХ КАТОД

Й.Пачева,Д.Жечев,Р.Дюлгерова

Проведени са изследвания з а установяване на условията
з а излъчване на интензивни и тесни линии на Си , FenjZ.fi , и з -
лъчени от разряд с кух катод.Установена е зависимоетта на
интензивността и ширината на тези линии от материала и р а з -
перите на катода, вида и налягането на газа и силата на раз-
рядния ток.Направен е теоретичен анализ на регистрираните
контури и е намерена зависимост на съотношението на гаусова
та и лоренцовата компонента от условията на разряда.Въз 0С7
кова на тези изследвания са изготвени спектрални източници
з а атомно-абсорбционен анализ.

Б F.43P/i3 С КУХ К4Т0Д й'вЛИЯНйЗГО ЙЙ EbFXy ТОЧНОСТТА НА
РДЩ^ИОННАТА Ж№Ш НА СПЕКТРАЛНИТЕ ЛИНИИ

Д.£ечев,Р. Дюлгерова,Р.Ангелова

1Трез <х ейхт-аналкз на кнтер^ерограмите на линии Ке 504,8
Hw,Re 5Gi ?6 км,Не 492,2 нм и Си 521,8 нм е установено наличие
к са изследвани радкалните зависимости на гаусовата и лоренцо
вата компоненти в профила.Комбинираната интерферограма на ед^
на и съща линия,излъчена от различни области на разряда,позве
ли да се наблюдава отместване центъра на линиите,излъчени по
остта к стените ка катода.Получзнкте резултати могат качес"
твено и количествено да се интерпретират чрез наличието на
електрично поле,чиято локализация и величина зависят от наля.?
гането на газ а.

На базата на данните за лоренцовата компонента и след
корекция з а апаратното разширение е намерено,че радиалните
нехомогенности, както и конструкцията на катода са източници
на грешки при определяне на радиационната ширина на



ните линии.

ВЪЗБУЖДАНЕ: НА ИЖГЕНОВСКО ИЗЛЪЧВАНЕ В ТЪНКИ СЛОЕВЕ

Разгледани са особеностите ори възбуждането на ревтгенов-
ско излъчване с помощта ва електронен лъч в тънки слоеве. Из-
следвана е зависимостта ва спектралната интензивност на непре-
къснатия спектър на рентгеновскою излъчване от ускоряващия по-
тенциал на електроните. Получен е изразът:

свързващ интензивността на рентгеновското излъчване с електршг-
ните параметри на електронния лъч и физичните характеристики
на тънкия слой. Обсъдени са възможностите за практическото из-
ползуване на изследваното явление*


