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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НЕЙТРОНІВ ІЗ РЕЧОВИНОЮ
ПРИ ВИСОКИХ НЕЙТРОННИХ ПОТОКАХ.
ЧАСТИНА IІI. ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОПУСКАННЯ НЕЙТРОНІВ
Проведено вимірювання пропускання нейтронів через два зразки 235U, кадмію, що знаходяться одночасно на
нейтронному пучку, при різній послідовності їхнього розташування для різного часу експозиції зразків на
пучку. Підтверджена раніше спостережувана відмінність зазначених пропускань – асиметрія пропускання.
Мета вимірювань – визначення часу життя метастабільних станів, уведених для пояснення спостережуваної
асиметрії пропускання. На основі результатів вимірювань асиметрії пропускання встановлено, що він менший
5 с.
Ключові слова: нейтрон, переріз, час життя, густина потоку нейтронів, асиметрія пропускання, зведена
ймовірність переходу, метастабільний стан.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ НЕЙТРОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ
ПРИ ВЫСОКИХ НЕЙТРОННЫХ ПОТОКАХ.
ЧАСТЬ IІI. ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПРОПУСКАНИЯ НЕЙТРОНОВ
Проведены измерения пропускания нейтронов через два образца235U, кадмия, которые находятся
одновременно на нейтронном пучке, при разной последовательности их расположения при различных временах
экспозиции образцов на пучке. Подтверждено ранее наблюдаемое различие указанного пропускания нейтронов
– асимметрия пропускания. Цель измерений – определение времени жизни предполагаемых метастабильных
состояний, введенных для объяснения наблюдаемой асимметрии пропускания. На основе результатов
измерений асимметрии пропускания установлено, что оно менее 5 с.
Ключевые слова: нейтрон, сечение, время жизни, плотность потока нейтронов, асимметрия пропускания,
приведенная вероятность перехода, метастабильное состояние.
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RESEARCH OF NEUTRON INTERACTION WITH MATTER
UNDER HIGH NEUTRON FLUX.
PART III. RESEARCH OF NEUTRONS TRANSMISSION TIME DEPENDENCE
Measurements of the transmission of neutrons through two samples of 235U and Cd, which are simultaneously on
neutron beam, with different sequence of their location for different exposure times of the samples on the beam, are
performed. Previously observed difference in these transmissions is confirmed – asymmetry of transmission. The
purpose of the measurements is to determine the lifetime of the expected metastable states, to explain the observed
asymmetry of transmission. Based on the results of asymmetry of transmission measurements, it was found that it is less
than 5 s.
Keywords: neutron, cross section, lifetime, neutron flux density, asymmetry of transmission, reduced transition
probability, metastable state.
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