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Ф Е Н О М Е Н О Л О Г И Ј А УПОТРЕБЕ ПОЛУГРУПА ЗА П Р И К А З 
П Р О Ц Е С А ТРАНСПОРТА Н Е У Т Р О Н А 

В. Станчић, Институт зa нуклеарне иауке - "Винча ", Београд 

Садвжа! - Co сс прџбхихси ar.aparr, 
полугрупа за описивање еременски зависног тртспорта 
неутронских поља, у раду je dam феномгномошки 
приквз модела, како je mo уобичајено у неутронској 
физици. 

1. УВОД 

За последњих cio годана, козмко постоји 
Болцманова формулација транспорта неугралних 
чесгаца, из разних разлога, и поред различитих 
приегупа у извођењу транспортне једцачине, врло 
мало je урађено на том пољу са становишта 
приказивааа npoueca, хао што je случај у другим 
сродним обласгима физихе. У низу радова [1-4] 
коришћене су полутрупе, генерисане олератором 
транспорта, и том прилихом добијена je транспортна 
једначина у интеракционом приказивању (тспмин узет 
из Квантне механихе), хоја у основи мења слику 
транспорта поља неутралних честица. Сврха овог 
рада j ; ja a ci гледишта феномена процеса 
транспорта неутрона чигаоцу олакша праћење 
материје на начЈВД хоји je уобичајен у нуклеарној 
техкици. 

Да бисмо објасншш улогу полугрупа поћи 
ћемо од израчунавааа вероватноће одвијања 
реакције сиопа иеутрона са језгрима материјала. Под 
изразом "сноп" подразумевамо део неутронског поља 
који има фазне хоординате (х,ц). Одговарајући 
динамички објекат je лознтивна интеграбилна 

фугасција ¥(x,n,/) тако да у^ЧЧх, ц,/)Ам!ц 
представља очекивани број неутрона у тренугху t у 
фазномевеменгуЉф. Преппоставимо да смо у 
трнужу t=0 у снсгем убаиили V " 1 ^ * , МЈА^И 
неутрона и да смо ингервал времена (0,1] поделили на 
n једнаких подинтервала Д1. Претпосгављајућн 
непрекидносг пресека расејања можемо да сматрамо 
да сви неутрони хојн су доживели судар иесгају га 
снопа no фазном елементу dxd\i\ 

(1) 

где je Zi укупни макроскопски пресек. Неутрони хоји 
нису аоживели судар осгају у снопу: 

(2) 

Ови неутронн ће допрннет>1 флуксу у положају 
х + vnA/ итренутку 1 = 0+it: 

Ч̂ Х + ЦУД/.Ц.Д^О-ЕјЧД/УРДХ,^) (3) 

У следећем ннтервалу аналогно добијамо: 

( t , \ (4) 

Понављајући лоступак n пута добијамо: 

\ n Ј (5) 

У овом нзразу препознајемо експоненцијалну 
фуккцију која превставља избегавањс судара 
неугрона у "првом лету". Под првим петом овде се 
мисли на цињеницу да пратиомо само несударени део 
снопа неутрона са фазном хоордннатом {Л-, Ц). OHII 
хоји су- a у првом aery сударшш сматрг се да су 
нестали и чине други лет са координатом (х,ц'). 
Јасно je, међугим да и неугрони другог лета, који дају 
неугроие трећег лета могу да допринесу снопу 
неугрона из првог лета, да имају фазну коордкнату 

u). "Укључење ових ефеката у уформули (5) доводи 
до познате интегралне транспортне једначине. 

2. ПОЛУГРУПЕ 

Похушајмо да балаис неутрона снопа који je 
лриказан изразима (1) - (5) поправимо гако да 
укључимо и неугроне који расдањем из ^угнх. 
фазнш тачаха (г,ц') упадају у сноп са координатама 
(х, џ). У случају гоотропног расејааа број неутроиа 
хоји из других фазних тачака доприносе снопу je: 

(6) 

гдеје Z, макроскопски пресек за расејање. Очигледно 

ЧР.Сх.ц^ц' (7) 

представља вероватноћу да неутрога при расејању са 
фазном коордшатом џ' е |-1,+1) допринесу 
фпиксу скопа неутрона са координатом (x,|i). Зато 
одузимањем члана (б) од (1) можемо да напишемо 
биланс неутрона снопа 
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(14) 

Аналогко (I) 6poi неутрона хоји cy услед 
судара нагтустшш сноп расејањем или били Даље, користећк Тзјлорово разлаган»е задане 
апсоибованн v интервалу Д1 je: Awrximie = a r пл-пгм изпач u 

* ч / 0 , , • i 
фон Нојманову теорсму, долази седоследећег израза 

(ШЗ%)(Х,Џ) (9) функције /(в)=вв+в 1(®)+.в 1(/В) г4..". : -
Подсећамо да В приказује no јединици фазног 
елемента број несталих неутрона из снопа бнло 
апсорпцијом, било рассјањем. V то се лако уверавамо 
интеграљеаем no углу једначине (8) - -«.(£,w)jp (15) 

ИзненађЈјуГле aen резулгат! 
= Z Ј ( j , ц ' ( i ) , Сада кије тешко наћи nonyrpvie операгора 3,ij . 

° * ехспоиениијалнефункцијс. Ha оснозу израза (15) 
имамо непосрелно: 

^.„дз ±1 vi ±Z vt 
Поновимо сада поегупах прихазан е =е 1 i+e s Р 

релацијама (1) - (5). Тако на пример број неутрона v т (16) 
који зоприносн флуксу после првог временског — ' " а ^ 
интервала аналогно једначини (2) износи е s е ~ е 

(l — BvAfVi* (х u) (111 Овај деп, компакган, a пре atera аиалитичхи враз 
* / »V >W I лолугрупа био je пресудан за даљу примену. 

Kao илистрација налишимо израз <12) v 
И тако после n интервала имамо аналогно (5): функционаллом облику. 

4<x + nv / . W l ») - f l -—) Ч-оСх.м) V n j (12) v 

где експоненцИЈалиа функција оператора pacqaaa = {i.tij + e"1'" Ч ' ( J / 2 
представл>а вероватноћу да неутрони из фазне тачке ° ' ' 

за временски штгувал t допринесу флухсу „сговремено, Пре«а оноис кахо je кз»мен, 
снопа са фазном тачком Због каузалностн je о д р е ђ ) ј е вероватаоћу прелсга з» задаш прамц шола 
очигледно x ' - i = nv/. ЕкспоненциЈалне функциЈс мсутр011а а гусгином почешс расподетс флухса: 
опфатора облик« (<*'в , / г о ) . .су полугрупе Интеграљењем овог нзраза no углу 
генерисане оператором В. добијамо вероватноћу прелета no свнм празцима 

Разматрајући начин на који се могу наћи ове снопа са произвољном густинои флукса : 
полугрупе показало се као прво да постоји веома 
једноставна алгебра оператора расејања (8). 
Размотримо природне степене овог оператора. 
Попгто je за (, . i,j,...) 

-1 - 1 

- I V7 , , „ . 
\јџ=е " 4{x,t) <18» 

Добитш смо познатп израз аснл-гптотсхог 
понашзња no upoieiiy нсутрона из тачкасгсг 
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[5]. Међутим, упоређеаем израза (18) са изразом (5), 
који не ухључује pacejaac видимо na jc разликг. 
значајна, urro објашн»ава разднху у хонвергекиији 
постојећих нумеручки! метода. 

3. И Н Т Е Р А К Ц И О Н О П Р И К А З И Б А Њ Е 

У насгавку kc бити илустрована упстреба 
полугрупа за трансформисање временскх зависне 
транспортне једкачме неутрона. Због простора, 
читаоцу je остввљсио тумачев.е нодификованих 
оператора транспорта (интеракционо приказаних) 
хоји сс добггјају. 

Слсдећи идеигитег je ваљак: 

dl 

Израз (19) можемо ефкхасно да применимо у 
трансфориисању транспортаеједначниекахо слсди: 

ŽL 
a 

a y 
^ - - - r f l 

IB - IB -—e џе 4 • + e Q 
dx 

И тахо 
јеаначину: 

(ММ-ИМ, Р ( . М Ј > ) ф ) 

dt cx 

чијеЈерсшењс познато: 

K O - f M r - k 
(25) 

Односио, решеае у произвољним координата (x,t) се 
добија транслацијом почетног стааа. У случају 
транспортие једначине успешна реализација ове 
посгавкеје осгварена ергодичком апроксимацијом: 

(19) 

ЗФ , ,04> „ 

{(• [U-lKfei t - lA. . . ] 
(26) 

Остали дстаљн се могу наћи у наведеним референ-
иама. Овде такође ннје разматран анизотропмја 
расејааа, јер jc њенс укључење упгавиом техиичкс 
mimnjlf. 

(20) 

добијаис иктеракциону транслортну 

(21) 

где су Ф, S модификовани флухс и извор неутрона 
респсктивно дефинисанирелацнјама: 

(22) 

M(t) je геггеракшоно приказан транспортни 
оператор простира® снопа неЈтронаоа поља: 

(23) 

Премда у фунхиионадном облику 
интеракинона транслортна јеаначиш (21) изгледа 
доста хомплиховано, у суишши то није тахо. 
Основна идеја, na и технихв радг састоји се у 
чињениш да ова једкачина у ncpchcri y са класичним 
једаачннама подсећгна следећу: 

(24) 

ДИСКУСИЈА 

У овом раду разматрана je улотерба 
једнопарамстарских полугрупа, пре свегг за 
рсшавање временски зависне транслортнс једначине 
посматране хао Кошнјев проблем [6, pp. 285], где je 
парамстар "време". Овај приступ, који je успешно 
пркмеаен у другим областима физике, где се 
разматрају нестационарни проблеми, из разннх 
разлога, није развијек у транспортвој теорији 
неутрона [6, pp. 48]. Разлог томе, осим страха од 
матемаотвсог аларата, je н зато штс аналитички 
изрази полугрупа (16) нису бипн познати. У којој 
мсрк улотреба полугрупе олакшава рад, илусгровано 
je на прнмеру стаиионарне транспортне једвачине [7], 
сне су резуптати одраиијс познати и где улогу 
параметра има просгорна коораината. Тиме се 
дохазује, аа je увођев>е новнх математкчких мегода, у 
хомбинаиији са физичкон интуицијом, у 
транспортној теорији корисно, наричито за 
изучаваае сложених математичких и физичких 
проблема [6, pp. 208], 

Поред rope навеаеног примера, посгоје и 
другг бројна поља rnt се cycpeSv примене 
трансформације једнопараметарсзсих попугрупа [8,9]. 
Прена једној општој класификацији апроксимативне 
методе полугрупа се могу сврсгата у 1ри категорије 
110): ергодтка теорија; теоријо стохасттких 
процеса; пертурбациона теорја. Методе из ових 
областа могу се адаптмрати и на транспортне 
проблеме, посебно ia сдучајеве вема сложене 
геоиетнје и енергегске зависности расејан,а. И опег да 
поменемо, да су у теорији транспорта неутрона 
мегоде полугрупа углавном хоришћене за апстрактна 
и фундаментална истраживања. Потребан 
математички апарат. са сгамовишта транспортне 
једначине, се може наћи у монографијама [11,12]. У 
наредних некопико редова набројаћемо примене 
полугрупа везане за проблем моделова&а временсхи 
завмсног транспорта неутронских поља и &нма 
фолним проиесима. 
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Прс скоро двс веиеиије je доказанћ 
егзистенција полутрупа транспортног оператора i: 
сквивалентност временски завнсне транспортне 
једначине неугронћ са јсаначином расејааа [13,14] ca 
посебним осврпом на примени пертурбационе теорије. 
Тиме je строго математички доказана егзистенција 
полугрупа генерисаним опрегором транспорта. 
Према томс, није ограниченост полугрупа 
проблематична у примени на транспортнепроиесе, 
него веагота и способност хорисника. У овим 
радовнма су уведенм и разматранн таласни 
оператори расејав.3 транспортннх rpoueca, 
дефинисани no аналогији са квантном теорнјом 
pacgaaa у облику: После доказивања еквиваленције 
дохазде ее експоненцијалнн лад no времену, urro je 
иначе познат резулгат. У наставку се такође доказује 
лертурбационо разлагвње лоЈгугрупа. Ове формуле, 
иалисане у функцноналном облику доводе до изразв 
хоји еу у транспортној теорији позиато xgc 
апроксимација сукцесивнш судара у временској 
зависносгн. Наравно, овв метода у транспортној 
теоркји je независно развијена од горе поменуте. И 
мада теорија расејања спадг у наЈлепше развијене 
области физихе, ова мегсд?. н варијанге хоје из ве 
следе нису примеаиване на неутронске прорачуне. 

У примевама тсоријских метода полугруте 
најдаље се отнпшо са прошнрењем методе 
аскшттотасог разлага&а на 7ранспорт не\трона [15, 
16). 

Репативно езсоро je поново разматрана 
временада завнсна транспортна једначина приказана 
као једначима pacqaoa [17], Дат je преглед 
постигнутих и нових резултага. У насгавку рад je 
орнјентисаи на применв мегоде пертурбације HE 
попугрупе. 

Ј. Војгг [18] je развно сгохасгичху теорију 
попугупа за примену у гранспортној теоркји. За 
Хамидтонијан npoueca L се каже да je anoxaemrnxu 
ajto je •= за све ннтеграбиле фунцшје 4/. 

Да je феноменологнја транспорта неутрона 
38 себе, без обзира иа матемаппки апарат, и даље 
предмет ннересован-а, показује u најновије нзвођењс 
транспортне једнатане (IP). 

И на крају, интеракционо прихазана 
транспортаа једначина (20) припада парамегарски 
завненнм полугрупама, чнји je развој још у току [231 
Зато, за сада није могуће сагледвти сае предоности 
овако приказане транслортне јеаначине. 
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Abstract In order to make it easier to use the semigroup 
tool (or describing the neutron filed transport process, 
compared to the standard one in neutron physics, a phe-
nomenological approach of the model is presented here. 
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