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Yashchuk V.І., Boychuk D.V. Some organizational and economic princip-
les of the work life quality management mechanism in commercial workplaces 

The need for theoretical and practical problems of developing a high quality of work li-
fe in the company is substantiated. Theoretical, methodological, organizational and economic 
principles of a work life quality management mechanism in Ukraine are researched. The 
analysis of methodological, organizational and economic principles of the work life quality 
management mechanism in commercial enterprises is conducted. In particular, the conceptual 
basis of the work life quality management mechanism is provided, and offered its structural 
model is offered as well. A knowledge base for implementation of the work life quality mana-
gement mechanism is grounded. 

Key words: work life quality, economic development, social-labour relations, state ma-
nagement, contractual regulation, efficiency, control mechanism. 
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АКТИВАТОРНІ ЦЕНТРИ ЗАБАРВЛЕННЯ У КРИСТАЛАХ BACL2-PB 

У лінійній моделі іонного кристала розраховано ймовірність утворення активатор-
них центрів забарвлення після розпаду електронно-діркової пари у кристалах BaCl2-Pb. 
Досліджено кінетику нагромадження центрів забарвлення у процесі опромінення крис-
тала, розраховано граничну концентрацію центрів забарвлення та енергію їх утворення. 
Розрахунки проведені в інтервалі температур T1<T<T2, де Т1 і Т2 – температури термо-
дисоціації VK i VKD-центрів забарвлення. Радіаційна чутливість кристалів BaCl2-Pb за-
лежить від вмісту свинцю в кристалі: зі збільшенням концентрації активатора раді-
аційна чутливість кристала зростає. 

Ключові слова: кристали, радіація, центри забарвлення. 

Вступ. Чисті кристали BaCl2 під дією рентгенівського опромінення не 
забарвлюються [1]. Радіаційне забарвлення у кристалах BaCl2 виникає, якщо їх 
легувати домішками, які локалізують на собі вільні носії електричного заряду. 
Зокрема іони Pb2+ у кристалі BaCl2 ефективно захоплюють зонні електрони, 
внаслідок чого в кристалі утворюються Pb+-іони [1, 2]. 

 T<200 K2+ - +Pb  +  e   Pb→ . (1) 
Відповідно, створені радіацією дірки або автолокалізуються у гратці 

кристала (утворюються VK-центри): 

 T<125 K+ -
2 Ke   Cl  = V→ , (2) 

або локалізуються на Pb2+-іонах з утворенням VKD-центрів [1, 2]: 

 T<170 K+ 2+ 2+ -
2 KDe  + Pb   Pb Cl  = V→ . (3) 

Завдання нашої роботи полягало в тому, щоби в лінійній моделі іонного 
кристала [3-5] розрахувати радіаційні параметри кристалів BaCl2-Pb в інтервалі 
температур T1<T<T2, де Т1 і Т2 – температури термодисоціації VK i VKD-центрів 
забарвлення відповідно, та порівняти їх з експериментальними результатами. 

1. Радіаційні параметри кристалів BaCl2-Pb 
За даними роботи [1] радіаційне забарвлення у кристалах BaCl2-Pb (об-

ласть температур T1<T<T2, де Т1 і Т2 – температури термодисоціації VK i VKD-
центрів, відповідно) відбувається за схемою: 

 
, (4) 

 
– іон Pb2+ в гратці кристала; 

 – крапками позначені іони основи кристала; 

 – створена іонізуючою радіацією електронно-діркова пара; 
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– Pb+-іон; 

 
– локалізована біля Pb2+-іона дірка (VKA-центр); 

w1 – ймовірність утворення пари центрів забарвлення після розпаду елек-
тронно-діркової пари у фрагменті іонного ланцюга; 

w2 – ймовірність радіаційного висвітлення пари центрів забарвлення. 
У табл. 1 наведені результати розрахунків радіаційних параметрів крис-

талів BaCl2-Pb. 

Табл. 1. Радіаційні параметри кристалів BaCl2-Pb2+  
№ С, мол. % l w1 w2 C1/C0 Е, еВ 
1 0,2 8 a 0,1217 0,2738 0,3076 73,95 
2 0,025 16 a 0,0314 0,2190 0,1254 286,6 

w1, w2 – імовірності утворення та висвітлення активаторних центрів забарвлення 
відповідно; С – концентрація активаторних центрів; С0 – концентрація (Pb2+…Pb+)-
іонів; l – середня відстань між іонами активатора; С1 – концентрація комплементарних 
пар центрів забарвлення на стадії насичення кристала; Е – енергія поглинутої радіації, 
при якій утворюється пара центрів забарвлення. 

Імовірності утворення w1 та радіаційного висвітлення w2 розраховані за 
методикою, яка описана в роботах [3-5]. Граничну концентрацію центрів забар-
влення С1 визначали за формулою [3, 4]: 

 1 1

0 1 2

C w

C w w
=

+
, (5) 

а енергію, затрачену на утворення пари центрів забарвлення – 

 
1

1,5 gE
E

w
= , (6) 

де Eg – ширина забороненої зони кристала BaCl2. 

2. Кінетика наростання центрів забарвлення 
За методикою роботи [5] розраховано зміни концентрації центрів забар-

влення залежно від дози радіації (табл. 2, 3). Для наочності кінетика наростання 
густини центрів забарвлення зображено на рис. 1, 3, а залежність ефективності 
генерації центрів забарвлення та їх висвітлення наведено на рис. 2, 4. 

Табл. 2. Кінетика утворення центрів забарвлення у кристалах BaCl2-Pb 
(С=0,2 мол. % PbCl2). 

n 
2+ 2+

0

Pb - Pb

C

    
+ + 2+

0

Pb - e Pb

C

    
[ ]

0

Pb +

C

+ ∆
 

[ ]
0

Pb +

C

− ∆
 

0 1,0000    
1 0,8783 0,1217 0,1217   
2 0,8047 0,1953 0,1069 0,0339 
3 0,7560 0,2440 0,1022 0,0535 
4 0,7328 0,2672 0,0920 0,0668 
5 0,7168 0,2832 0,0892 0,0732 
6 0,7071 0,2929 0,0872 0,0775 
7 0,7012 0,2988 0,0861 0,0802 
8 0,6977 0,3023 0,0853 0,0818 

Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3 

5. Інформаційні технології галузі 323 

n – кількість електронно-діркових пар, створених радіацією у фрагменті іонного 
ланцюга в процесі опромінення; [Pb2+ – Pb2+]/C0 – концентрація пар Pb2+-іонів після n-
доз опромінення; [Pb+ – e+Pb2+] – концентрація центрів забарвлення. 

Табл. 3. Кінетика утворення центрів забарвлення у кристалах BaCl2-Pb 
(С=0,025 мол. % PbCl2) 

n 
2+ 2+

0

Pb - Pb

C

    
+ + 2+

0

Pb - e Pb

C

    
[ ]

0

Pb +

C

+ ∆
 

[ ]
0

Pb +

C

− ∆
 

0 1,0000    
1 0,9686 0,0314 0,0314  
2 0,9451 0,0549 0,0304 0,0069 
3 0,9271 0,0726 0,0297 0,0120 
4 0,9142 0,0858 0,0291 0,0159 
5 0,9043 0,0957 0,0287 0,0188 
6 0,8970 0,1030 0,0283 0,0210 
7 0,8914 0,1086 0,0282 0,0226 
8 0,8872 0,1128 0,0280 0,0238 
9 0,8840 0,1160 0,0279 0,0247 
10 0,8816 0,1184 0,0278 0,0254 
11 0,8798 0,1202 0,0277 0,0259 
12 0,8785 0,1215 0,0276 0,0263 
13 0,8775 0,1225 0,0276 0,0266 
14 0,8768 0,1232 0,0275 0,0268 
15 0,8763 0,1237 0,0275 0,0270 
16 0,8759 0,1241 0,0275 0,0271 

3. Обговорення результатів 
Із даних, наведених у табл. 2, 3 (рис. 1, 3), слідує, що криві нагрома-

дження центрів забарвлення (криві 1, рис. 1, 3) зі збільшенням дози радіації до-
сягають насиченння. При цьому граничні значення густини центрів забарвлен-
ня, одержані методом послідовних наближень (табл. 2, 3) та аналітичним мето-
дом (рівняння 5), свівпадають за величиною. 

n x hν 
Рис. 1. Кінетика утворення (Pb+…e+Pb2+)-центрів забарвлення (крива 1)  
та радіаційного руйнування (Pb2+….Pb2+)-активаторних пар (крива 2)  

у кристалах BaCl2-Pb2+ (С=0,2 мол. % PbCl2) 
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n x hν 
Рис. 2. Зміна ефективності генерації [∆∆∆∆Pb+]-центрів забарвлення (крива 2) та їх 

висвітлення (крива 1) залежно від дози опромінення (С=0,2 мол. % PbCl2) 

n x hν 
Рис. 3. Кінетика утворення (Pb+…e+Pb2+)-центрів забарвлення (крива 1)  
та радіаційного руйнування (Pb2+….Pb2+)-активаторних пар (крива 2)  

у кристалах BaCl2-Pb2+ (С=0,025 мол. % PbCl2) 

Радіаційна чутливість кристалів BaCl2-Pb залежить від вмісту свинцю у 
кристалі: чим більша концентрація активатора, тим вища радіаційна чутливість 
кристала (табл. 1-3). 

Крива наростання густини центрів забарвлення досягає насичення, коли 
ефективність генерації центрів забарвлення і ефективність їх висвічування до-
сягають однакових значень (табл. 2, 3, рис. 2, 4). 

Із результатів розрахунків (табл. 1-3) випливає, що у високолегованих 
кристалах BaCl2-Pb концентрація активаторних центрів забарвлення становить ве-
личину n≈1018 1/см3, що узгоджується з експериментальними результатами [1, 2]. 
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n x hν 
Рис. 4. Зміна ефективності генерації [∆∆∆∆Pb+]-центрів забарвлення (крива 2) та їх 
висвітлення (крива 1) залежно від дози опромінення (С=0,025 мол. % PbCl2) 
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Чорний З.П., Пирко И.Б., Салапак В.М., Дячук Н.В., Кобрино-
вич М.С. Активаторные центры окраски в кристаллах BaCl2-Pb 

В линейной модели ионного кристалла рассчитана вероятность образования акти-
ваторних центров расцветки после распада электронно-дырочной пары в кристаллах 
BaCl2-Pb. Исследовано кинетику нагромождения центров расцветки в процессе облуче-
ния кристалла, рассчитана предельная концентрация центров расцветки и энергия их 
образования. Расчеты проведены в интервале температур T1<T<T2, где Т1 и Т2 – темпе-
ратуры термодисоциации VK и VKD-центров расцветки. Радиационная чувствитель-
ность кристаллов BaCl2-Pb зависит от содержания свинца в кристалле: при увеличении 
концентрации активатора радиационная чувствительность кристалла растет. 

Ключевые слова: кристаллы, радиация, центры окраски. 

Chornij Z.P., Pirko I.B., Salapak V.M., Djachuk N.V., Kobrunovitch M.S. 
Activator Colour Centres in BaCl2-Pb Crystals 

The probability of activator colour centres formation in the decay of electron-hole pairs 
in crystals BaCl2-Pb crystals is calculated in the linear model of ionic crystals. The kinetics of 
colour centre accumulation during irradiation of the crystal is researched. The maximum con-
centration of colour centres and the energy of their formation are estimated. The calculations 
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are performed within the temperature interval T1<T<T2, where T1 and T2 are the temperature 
of thermal dissonation VK and VKD colour centres. The radiation sensitivity of the BaCl2-Pb 
crystals depends on lead concentration in the crystal. 

Key words: crystal, radiation, colour centre, lead, linear model, kinetics. 
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ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ГІГРОСКОПІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ  

ЗІ ЗМІННИМИ ПОТЕНЦІАЛАМИ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ 

На основі законів механіки суцільних середовищ та термодинаміки нерівноваж-
них процесів синтезовано фізико-математичну модель для визначення температурно-
вологісних та релаксаційно-деформівних полів у висушуваних пиломатеріалах, яка, на 
відміну від відомих моделей, дає змогу кількісно оцінити вплив полів напружень на ха-
рактер протікання процесів тепломасоперенесення у досліджуваному матеріалі. Окрім 
цього, з використанням складових запропонованої моделі вперше побудовано новий 
ентропійний критерій міцності для деревини зі змінними потенціалами тепломасопере-
несення. 

Ключові слова: гігроскопічність, тепломасоперенесення, напруження, деформа-
тивність, якобіан градієнтів руху. 

Загальний підхід до дослідження деформаційно-релаксаційних і тепло-
масообмінних полів у твердих матеріалах запропоновано у [1, 2]. У працях [3, 
4] методами механіки суцільного середовища і нерівноважної термодинаміки 
наведено зв'язані рівняння тепломасоперенесення для суцільних середовищ у 
рамках теорії малих пружно-пластичних деформацій. У [4, 5] наведено матема-
тичні моделі процесів тепломасоперенесення, фазових перетворень та деформу-
вання у процесі сушіння колоїдних капілярно-пористих матеріалів. Взаємо-
зв'язок деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних полів у процесі су-
шіння таких матеріалів наведено у працях [3, 6, 7]. 

У роботі на основі термодинаміки незрівноважених процесів і механіки 
спадкових середовищ розглядаємо підхід щодо дослідження граничного напру-
жено-деформівного стану капілярно-пористих матеріалів зі змінними потенці-
алами тепломасоперенесення у в'язкопружній області деформування. 

Нехай у деякий початковий момент часу 0τ τ=  рух матеріальних точок 
капілярно-пористих матеріалів у процесі інтенсивного тепловологоперенесення 
однозначно визначається координатами х0 k (k=1, 2, 3) у декартовій системі ко-
ординат з одиничними векторами 1 2 3, ,I I I

� � �
. 

У процесі зневоднення матеріалу точки x0 k характеризуватимуться інши-
ми координатами xk, значення яких для точок x0 k є різними, що зумовлене не-
рівномірним розподілом полів тепломасоперенесення в об'ємі матеріалу. Отже, 
xk є функціями координат х0 k та часу τ , тобто 1 1 0( , )ix x x τ= , i=1, 2, 3. Тому еле-
ментарні об'єм ( )0 0dV dVτ =  та площа поверхні 0 0( )dS dSτ =  відповідно перетво-

рюватимуться у ( )dV Vτ =  та ( )dS dSτ = . 

Для встановлення зв'язку між величинами 0dV  і ( )dV τ , а також між 0dS  і 

( )dS τ , розглянемо нескінченно малу векторну величину dx
�

 радіус вектора точ-
ки xi 
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 ( )
3

01 02 03
1

, ,i i
i

dx x x x x I
=

=∑
��

. (1) 

Тоді зміна об'єму ( )dV τ  гігроскопічного капілярно-пористого матеріалу 

зі змінними потенціалами тепломасоперенесення описуємо залежністю 

 ( ) ( ) 0dV J dVτ τ= , (2) 

де: dV0=dx01dx02dx03, а 
1,01 2,01 3,01

,0 1,02 2,02 3,02

1,03 2,03 3,03

( ) detk k

x x x

J x x x x

x x x

 
 =  
 
 

 – якобіан градієнтів руху, 

,0
0

k
k k

k

x
x

x

∂=
∂

. 

У випадку відсутності тріщиноутворення або короблення матеріалу яко-
біан перетворень задовольняє умову { },0det 0,k kJ x= ≠  оскільки у протилежному 

випадку dV=0, що суперечить аксіомі нерозривності механіки суцільного сере-
довища. На основі такого підходу встановлено, що 

 0
0

k
k k

k

x
dS J dS

x

∂=
∂

. (3) 

Для визначення розподілу маси вологості m у деформованих капілярно-
пористих матеріалах приймемо, що m=mc.т.+ mвол., де: mc.т. – маса абсолютно су-
хого матеріалу, mвол. – маса вологи, що міститься у матеріалі. Враховуючи, що 
розподіл кожної із зазначених величин в об'ємі dV вологого матеріалу є нерів-
номірним та, у загальному випадку, визначається густинами ρ , .т.cρ , .волρ , тоді, 
скориставшись законом усадки [5] для гігроскопічних матеріалів 

( )0 . . 01cт VV V Uβ= + , отримаємо закон зв'язку густин зволоженого та абсолютно 

сухого капілярно-пористих гігроскопічних матеріалів 

 
( ) . .

0

1

1
cт

V

U

U J
ρ ρ

β
+=

+
, (4) 

де: ( )
. .

, вол

k
cт

m
U x

m
τ =  – вологовміст матеріалу, 0 0( , )kU U x τ= , Vβ  – коефіцієнт усад-

ки. Отже, густина вологи гігроскопічних матеріалів є обернено пропорційна 
якобіану градієнтів руху. Для отримання рівняння вологоперенесення у процесі 
деформування гігроскопічних капілярно-пористих матеріалів, зумовлених змі-
ною потенціалів тепломасоперенесення, скористаємось законом збереження ма-
си в інтегральній формі 

 ( ) ( )., ,k вол k
V S

d
x dV j x dS

d
ρ τ τ

τ
=∫ ∫

��

� , (5) 

де .волj
�

 – густина потоку вологи. 
Рівняння (5) визначає швидкість зміни маси в матеріалі. Для встановлен-

ня закономірностей перенесення вологи скористаємося теоремою Гауса-Ос-
троградського та запишемо закон збереження маси в диференціальній формі 


