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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми.  Ядерні реакції за участю швидких нейтронів широко 

застосовуються в фундаментальних наукових дослідженнях та відіграють 
важливу роль у вирішенні багатьох прикладних задач ядерної фізики. Розробка 
нових методик та підходів до проведення ядерно-фізичних експериментів та 
розвиток сучасних технологій вимагають уточнення існуючих та отримання 
нових ядерних даних. Нові дані по перерізам ядерних реакцій з нейтронами 
розширюють можливості у проектуванні нових ядерно-фізичних об’єктів та є 
необхідними для перевірки надійності існуючих теоретичних моделей, що 
використовуються для опису ядерних реакцій.  

Перебіг будь-якої ядерної реакції зазвичай супроводжується гамма 
випромінюванням, тому особливий інтерес являють собою перерізи виходу 
гамма-квантів. Зокрема, ці величини є надзвичайно важливими при взаємодії 
швидких нейтронів з ядрами. Так, наприклад, при енергіях нейтронів 14 МеВ 
відкрита достатньо велика кількість каналів реакцій, що супроводжуються 
вильотом миттєвих гамма-квантів. Тому в нейтронних полях високої енергії 
важливо знати не лише характеристики нейтронного потоку, а й інтенсивності 
та енергії супутніх гамма полів. Розрахунок цих полів є невід’ємною частиною 
задач по визначенню радіаційного захисту та радіаційного навантаження 
ядерних установок. При цьому для розрахунку необхідно знати переріз (n,xγ) 
реакцій, тобто переріз вильоту гамма-квантів для всіх можливих реакцій з 
вильотом частинок різного типу. 

 Особливо актуальним є питання дослідження (n,xγ) реакцій з енергією 
нейтронів 14 МеВ для ядерної енергетики, де одним із пріоритетних напрямків 
на сьогоднішній день є реалізація керованого термоядерного синтезу та 
побудова термоядерних реакторів. Внаслідок того, що ці реактори мають ряд 
суттєвих відмінностей від реакторів поділу (більш висока енергія нейтронів 
синтезу, конструктивні особливості, використання нетрадиційних для 
реакторобудування матеріалів), не можна в достатньо повному обсязі 
користуватися знаннями, накопиченими при створенні реакторів поділу. Це 
потребує значно більшого об’єму додаткових досліджень із 14-МеВ 
нейтронами, особливо при виборі конструкційних елементів бланкету 
термоядерних реакторів, який має ефективно сповільнювати швидкі нейтрони і, 
в той же час, добре поглинати гамма випромінювання.    

Окрім прикладних задач, дослідження ядерних реакцій за участю 
швидких нейтронів також є важливими й з теоретичної точки зору. Спектри 
гамма-квантів, породжені взаємодією нейтронів з ядрами несуть цінну 
інформацію про структуру атомного ядра, його збуджені стани, їх утворення та 
розпад. Дослідження (n,xγ) реакцій можуть поглиблювати наші уявлення про 
механізми перебігу ядерних реакцій та сприяти побудові нових теоретичних 
моделей опису цих механізмів, а порівняння експериментальних результатів із 
теоретичними розрахунками дають змогу перевіряти застосовність вже 
існуючих моделей.  
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Не дивлячись на достатньо велику кількість проведених експериментів з 
14-МеВ нейтронами, наведених в міжнародній бібліотеці ядерних даних 
EXFOR, досі існують певні неузгодження між результатами різних авторів. 
Окрім того, практично відсутні дані, які були б отримані в одному експерименті 
(за допомогою однакової методики) в широкому діапазоні енергій, починаючи 
від 1-2 МеВ і до енергії збудження ядра. Тому вимірювання спектрів миттєвих 
гамма-квантів при взаємодії швидких нейтронів з ядрами необхідні як для 
уточнення вже існуючих, так і для отримання нових даних з диференційних 
перерізів виходу гамма-квантів в (n,xγ) реакціях.   

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
 Представлена робота виконана у відповідності з тематичним планом 
науково-дослідних робіт Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка на кафедрі ядерної фізики в рамках робіт за темами: 

- №11БФ051-01 “Фундаментальні дослідження в галузі фізики 
конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і 
матеріалознавства для створення основ новітніх технологій”, науковий 
підрозділ №5 “Модернізація експериментальної установки для 
генерування та формування спектрів нейтронів та комплексні 
дослідження властивостей частинок, атомних ядер для 
фундаментальних і прикладних застосувань” (2011-2015р.); 

-    №16БФ051-05 “Дослідження фундаментальних проблем фізики ядра, 
елементарних частинок та космомiкрофiзики” (2016-2018р). 

Мета і задачі дослідження. Основною метою роботи було отримання 
нових (у високоенергетичній області) та уточнення існуючих ядерних даних по 
перерізам виходу гамма-квантів при взаємодії швидких нейтронів з ядрами  
natNi, natSn та natC. Для досягнення цієї мети було поставлено такі задачі:   

1. Реалізація часопрольотної методики вимірювань на базі імпульсного 
нейтронного генератора ІНГ-200 шляхом побудови відповідного 
спектрометричного тракту. 

2. Настройка та калібрування зібраного спектрометричного тракту з 
визначенням основних параметрів експериментальної установки та 
вимірювальної апаратури.  

3. Вимірювання апаратурних спектрів миттєвих гамма-квантів при взаємодії 
14-МеВ нейтронів з ядрами досліджуваних елементів. 

4. Відновлення диференційних перерізів  (n,xγ) реакцій з апаратурних 
спектрів та оцінка похибок вимірювань. 

5. Порівняння та аналіз отриманих величин із даними інших авторів в 
енергетичній області, де ці дані існують та з відповідними теоретичними 
розрахунками, виконаних в рамках статистичного підходу.  

6. Дослідження чутливості теоретичних розрахунків до використання різних 
моделей опису характеристик збуджених станів атомних ядер та ймовірностей 
їх гамма-розпаду та визначення найбільш оптимального набору вхідних 
параметрів, що дають найкраще узгодження із отриманими 
експериментальними даними.  
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Об’єкт дослідження: процес гамма-емісії, що супроводжує ядерні реакції 
за участю швидких нейтронів.   

Предмет дослідження: диференційні перерізи виходу миттєвих гамма-
квантів (n,xγ) реакцій при енергії нейтронів 14-МеВ. Теоретичні підходи та 
моделі опису механізмів перебігу (n,xγ) реакцій, густини ядерних рівнів (ГЯР) 
та фотонної силової функції (ФСФ).   

Методи дослідження: експериментальні вимірювання гамма-спектрів з 
використанням часопрольотної методики вимірювань. Відновлення перерізів з 
апаратурних спектрів за допомогою математичних методів обробки даних для 
вирішення некоректно поставлених задач. Теоретичні розрахунки перерізів в 
кодах Empire 3.2 та Talys 1.6 в рамках статистичного підходу з використанням 
різних теоретичних моделей та їх порівняння з експериментальними 
результатами.  

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше отримано 
експериментальні значення диференційних перерізів (n,xγ) реакцій на ядрах 
natNi, natSn та natC в широкому енергетичному діапазоні від 2 МеВ і до енергії 
збудження відповідних ядер (біля 22 МеВ). Оцінено вплив форми густини 
ядерних рівнів та фотонної силової функції на спектр гамма-квантів та 
визначено оптимальний набір теоретичних моделей, використання яких дає 
найкраще узгодження із експериментальними значеннями перерізів.    

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційної 
роботи можуть бути використанні для оцінки радіаційного навантаження на 
конструкційні елементи реакторів та для розрахунку біологічного захисту при 
опроміненні швидкими нейтронами. Також вони є необхідними для аналізу 
можливості використання досліджуваних елементів в бланкетах термоядерних 
реакторів. Отримані значення перерізів також дозволяють досліджувати 
надійність теоретичних моделей опису ГЯР та ФСФ і, відповідно, 
удосконалювати наші уявлення про механізми перебігу ядерних реакцій. 
Одержані результати також поповнюють та уточнюють міжнародну базу даних 
ядерних EXFOR, що має вплив на подальшу верифікацію баз оцінених ядерних 
даних ENDF.      

Особистий внесок здобувача. Постановка задачі належить науковому 
керівнику, професору, доктору фіз.-мат. наук Плюйку Володимиру 
Андрійовичу. Всі наукові результати, що виносяться на захист, були отримані 
за безпосередньої участі автора дисертації. Здобувачем сумісно із 
Лещенком Б.Ю. було проведено роботу по відновленню та модернізації 
імпульсного нейтронного генератора ІНГ-200, зібрано та настроєно 
спектрометричний тракт часопрольотної методики вимірювань. Автор 
дисертації безпосередньо проводив експериментальні вимірювання основних 
апаратурних гамма-спектрів та допоміжних спектрів, необхідних для 
отримання величин перерізів (часові спектри, нейтронні моніторні спектри, 
фонові вимірювання, тощо).  

Здобувач сумісно із Плюйком В.А. та Горбаченком О.М. виконував 
математичну обробку отриманих експериментальних результатів, відновлення 
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перерізів із апаратурних спектрів та оцінку похибок, а також проводив 
обчислення перерізів в програмних кодах Empire 3.2 та Talys 1.6 та досліджував 
чутливість розрахунків до використання різних теоретичних моделей опису 
ГЯР та ФСФ. Здобувач працював над підготовкою та оформленням усіх 
отриманих результатів та над рукописами опублікованих по результатам 
дисертації наукових робіт.   

Апробація результатів дисертації. Результати даної дисертаційної 
роботи були представлені автором або співавторами на 9 конференціях: 4-та 
міжнародна конференція “Current Problems in Nuclear Physics and Atomic 
Energy” (NPAE), 3-7 вересня, 2012 р. (м. Київ, Україна); 21-ий міжнародний 
семінар “International Seminar on Interactions of Neutrons with nuclei” (ISINN), 
20-25 травня 2013р. (м. Алушта, Україна); міжнародна конференція “Nuclear 
Data for Science and Technology”, 4-8 березня 2013р. (м. Нью-Йорк, США); 
міжнародна конференція “International conference on nuclear data for science and 
technology”, 11-16 вересня 2016р. (м. Брюгге, Бельгія); щорічні наукові 
конференції Інституту ядерних досліджень НАНУ у 2011, 2013, 2014, 2016 та 
2017 роках. Результати дисертації також представлялися на наукових семінарах 
Інституту ядерних досліджень та Інституту теоретичної фізики 
ім. М.М. Боголюбова НАН України. 

Публікації. Матеріали  дисертації представлені у 20 публікаціях, з них 5 
статей  в наукових фахових реферованих журналах [1-5], 2 роботи – в збірниках 
праць наукових конференцій [6-7]), 2 роботи – в електронних виданнях [8-9] та 
11 тез наукових конференцій [10-20]. Всі публікації виконані у співавторстві.  

Структура дисертації. Дисертаційна робота містить вступ, 3 розділи, 
висновки та список використаної літератури, що включає 117  найменувань. 
Обсяг дисертації складає 141 сторінку (обсяг основного тексту – 108 сторінок, 
які містять 34 рисунки та 5 таблиць).  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі дисертаційної роботи висвітлено актуальність тематики 

дослідження, мету, задачі, наукову новизну та практичне значення отриманих 
результатів, зв'язок роботи з науковими програмами та зазначено особистий 
внесок здобувача.  

У першому розділі описана методика постановки експерименту. 
Розглядаються основні технічні аспекти часопрольотної методики вимірювань, 
представлено структурні елементи та принцип роботи зібраного 
спектрометричного тракту, методику та результати проведених калібрувань, 
шляхи захисту від фону.  

Для опромінення досліджуваних зразків нейтронами використовувався 
імпульсний нейтронний генератор ІНГ-200. В установці реалізовується перебіг 
T(d,n)4He реакції шляхом прискорення дейтронів до енергій 140-150 кеВ. Струм 
дейтронів складає до 10 мкА, потік нейтронів 107 н/с в імпульсному режимі, 
частота слідування імпульсів 7.25 МГц. Момент народження нейтронів в 
імпульсному режимі фіксується сигнальним електродом, розташованим в 
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іонопроводі генератора безпосередньо біля титан-тритієвої (Ті-Т) мішені і на 
якому наводиться імпульс від дейтронних згустків. Опромінення зразків 
відбувалося під кутом 90оθ =  відносного дейтронного пучка, що відповідало 
енергії нейтронів 14.1nE МеВ= .  

Для реєстрації миттєвих гамма-квантів в інтенсивних нейтронних та 
гамма-полях було реалізовано часопрольотну методику вимірювань, 
принципова схема якої показана на рис.1. Для побудови відповідного 
спектрометричного тракту були використані типові блоки ядерної електроніки  
для формування імпульсів, їх амплітудної дискримінації та відбору подій. В 
якості основного детектора гамма-квантів використовувався NaI(Tl) з 
розмірами кристалу Ø150х100 мм та фотопомножувачем ФЭУ-63. Часовий 
аналіз подій відбувався за допомогою амплітудно-часового конвертора та 
диференційного дискримінатора, настроєного на часове вікно конвертора, що 
відповідало реєстрації миттєвих гамма-квантів. Для покращення часової 
прив’язки до імпульсів використовувалися блоки контролюючого порогу 
Constant Fraction (CF). Система реєстрації включала в себе підсилювач БУС-2-

95, аналізатор імпульсів БПА 01-Ф та комп’ютер із програмним забезпеченням 
для управління та накопичення інформації.  

Сигнали на «старт» амплітудно-часового конвертора подавалися з анода 
основного детектора, а на «стоп» - через лінію затримки із сигнального 
електрода. Така послідовність сигналів на «старт» та «стоп» була вибрана з 
метою уникнення великих загрузок спектрометричного тракту та пов’язані з 
цим втрати корисних імпульсів з основного детектора. Прольотна база складала 
176 см, забезпечуючи ефективне розділення часових піків від 14-МеВ нейтронів 
та миттєвих гамма-квантів. Калібрування вимірювальної апаратури 
проводилося за допомогою моноенергетичних гамма-квантів від реакцій 
непружнього розсіяння нейтронів на зразках вуглецю (Eγ=4.43 МеВ) та води 
(Eγ=7.12 МеВ). При вимкненому генераторі на спектрі з основного детектора 
NaI(Tl) спостерігалися фонові піки від ізотопів 208Tl (Eγ=2.64 МеВ) та 40K 

Рис.1. Принципова схема реалізованої часопрольотної 
методики на базі ІНГ-200. 
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(Eγ=1.43 МеВ, роздільна здатність для цієї енергії ∆E/E=16%). При калібруванні 
також перевірялася лінійність аналізатора та диференційна нелінійність 
амплітудно-часового конвертора.  

Для зменшення фону, спричиненого нейтронами та перерозсіяними 
гамма-квантами, окрім самої часопрольотної методики, додатково було 
реалізовано пасивний та активний захист від фону. Пасивний захист складався 
із блоків бетону (40см) та свинцю (10см), якими було оточено основний 
детектор NaI(Tl). Всю конструкцію із детектора та захисту було зібрано на 
спеціальному рухомому каркасі загальною вагою близько 2.5 тонни. Активний 
захист від фону включав в себе набір із 23 лічильників Гейгера-Мюллера, 
якими було оточено основний детектор і які було налаштовано в режим 
антизбігів із сигналами з основного детектора. Це дозволило суттєво зменшити 
фон від космічних мюонів у високоенергетичній області, тим самим 
збільшивши енергетичний діапазон вимірювань.  

У другому розділі наводиться детальний опис блок-схеми експерименту 
(рис.2) та методику вимірювання апаратурних спектрів гамма-квантів з (n,xγ) 
реакцій на ядрах natNi, natSn та natC. Перед вимірюванням апаратурних спектрів 

 
Рис.2. Блок-схема експерименту. Умовні позначення: 

  П УР-2 – високочастотний підсилювач УР-2 А – анод 
  CF – блок контролюючого порогу  Д – динод  
 ЛЗ – лінія затримки      ЛВ – лінійні ворота 
  Т-А – амплітудно-часовий конвертор  Г-М – лічильники Гейгера-Мюллера
 ДД – диференційний дискримінатор  
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було проаналізовано якість часової прив’язки до імпульсів, визначено часову 
роздільну здатність побудованого спектрометричного тракту за γ-γ збігами від 
60Со та час затримки сигналу основного детектора, які склали 15 нс та 108 нс 
відповідно. Для зменшення активаційної складової реєстрація гамма-квантів 
відбувалася в енергетичному інтервалі від 2 МеВ і вище. В цій області вклад від 
активації був практично відсутній, що перевірялося послідовними 
вимірюваннями із включеним генератором з однаковим часом вимірювань та 
кількістю згенерованих нейтронів. Моніторування нейтронного пучка 
здійснювалося за допомогою нейтронного детектора на основі сцинтилятору 
NE-102A, розмірами Ø30х40 мм розташованого на відстані 3.36 м від Ті-Т 
мішені та під кутом θm=140˚ відносно дейтронного пучка (енергія нейтронів в 
цьому напрямку складала 13.6 МеВ).  

В проведених експериментах амплітудний спектр гамма-квантів ( )Sγ ε  

був пов'язаний із двічі диференційним перерізом виходу гамма-квантів 
2 ( , )/d d EdE γγ γ γγ γσ σ θΩ ≡  з усіх можливих (n,xγ) реакцій під кутом вильоту 

γθ  відносно нейтронного пучка (в даній роботі 90γθ = ° ) таким 

співвідношенням: 

( ) ( ) ( ), 
0

. (1),
maxE

sS E E dEγ γ γ γ γ γε χ ε σ θ= ∫  

Тут Eγ  - енергія гамма-квантів з максимальним значенням maxE ; ε −  енергія, 

передана кристалу NaI(Tl) при реєстрації гамма-кванту з енергією Eγ ; 

( ), s Eγχ ε  – повна функція відгуку спектрометра: 

( ) ( ) ( ) ( ), Ω , , (2)s n s n dE N N E E Eγ γ γ γ ε γχ ε α α ε χ ε∆= ∆  

( ) ( )
2

' '

2

, , , (3)dE E d

εε

ε γ γ
εε

χ ε χ ε ε

∆+

∆
∆−

= ∫  

де nN  - флюенс нейтронів на зразок за час опромінення, sN  - повна кількість 
ядер у зразку, nα  – коефіцієнт, що враховує поглинання 14-МеВ нейтронів у 

зразку, ( )Eγ γα  – функція самопоглинання гамма-квантів з енергією Eγ  у 

зразку, Ω∆  - тілесний кут, під яким видно детектор з точки зразка, ( )d Eγε  – 

ефективність реєстрації гамма-квантів детектором NaI(Tl), ( , )Eε γχ ε∆  – функція 

відгуку детектора NaI(Tl) ( ), d Eγχ ε  в інтервалі енергій (амплітуд імпульсів) ε∆  

при реєстрації гамма-квантів з енергією Eγ . Пошук величин перерізів γσ  в 

рівнянні (1) представляв собою розв’язок некоректно поставленої задачі типу 
ˆ ,Az u= ��

 для чого застосовувався ітераційний алгоритм пошуку розв’язків. Для 
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реалізації даного алгоритму інтегральне рівняння (1) представлялося у вигляді 
суми у матричному вигляді: 

 .                                                   (4)S Xσ=
� �

 

Тут S
�

 та σ�  є вектор-стовпчики з елементами ( )i iS Sγ ε=  та ( )j jEγ γσ σ=  

відповідно, X  – квадратна матриця з елементами ,i jX : 

 ( ), ,, ,   1, , ;   1, , ,           (5)i j s i jX E E i m j nγ γχ ε= ∆ = … = …  

де m – кількість бінів (каналів) в апаратурному спектрі, n  – кількість розбиттів 
по енергії від 0 до максимальної енергії гамма-квантів maxE  із кроком 

0.5 ;E МеВγ∆ ≅  ,,i jEγε  - величини відповідних енергій в бінах.  

Лінійне алгебраїчне рівняння (5) вирішувалося шляхом мінімізації 
квадрату норми функціоналу ( )r X Sσ σ= −

�� � �
: 

 ( ) ( ){ }2( )  ,         (6)
TTMin r r r X S X Sσ σ σ= ⋅ = − ⋅ −
� �� � � � � �

 

де символ T  означає транспонування. В застосованому ітераційному алгоритмі 
1k +  наближення для σ�  знаходилося через k -те із наступного співвідношення: 

 ( )1 2 ,     .        (7)T
k k k k k k kX r r r X Sσ σ λ σ σ+ = − ⋅ ⋅ ⋅ = = −

�� � � � � � �
 

Величина параметру kλ  визначалася із умови мінімізації квадратичної форми 

1kr +
�

: 

 { } ( )2
1 1,     1 2 .             (8)T

k k kMin r r X Xλ+ + = − ⋅ ⋅ ⋅� �
 

Для нульового наближення ( )0σ�  було використано результати теоретичних 

розрахунків в коді Empire 3.2 із набором параметрів, встановлених за 
замовчуванням. Точність шуканих розв’язків визначалася із умови  

 k 1

2 2 2
( ) 0.01 (9)k k+ − ≤ ⋅� � �σ σ σ  

і для досягнення якої проводилося близько 30 000 ітерацій. Описаний вище 
алгоритм реалізовувався в програмному пакеті Matlab.  

Для оцінки похибок перерізів амплітудний спектр  Sγ  варіювався за 

розподілом Гауса:  

 ( )
( )2

221
 ,                       (10)

2

i i

i

S S

i
i

p S e

γ γ

σ
γ πσ

−
−

=  

  ,                                     (11)F
i i iD Dσ = +  

 
де , F F

i i i iD S D Sγ γ= =   є дисперсія кількості відліків в і-тому каналі для 

вимірювань із зразком та без зразка відповідно. 
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Експериментальні результати відновлених перерізів для досліджуваних 
елементів natNi, natSn та natC наведено на рис.3. Для зразків нікелю та олова 

починаючи від 2 МеВ спостерігався неперервний спектр гамма-квантів, і були 
визначені величини диференційних перерізів ( ) /d E dEγ γ γσ . В свою чергу, для 

легких ядер вуглецю в апаратурному спектрі спостерігається дискретний 
перехід з першого збудженого рівня 4.43 МеВ на основний. Інші можливі 
переходи з вищих рівнів не спостерігалися внаслідок їх малої інтенсивності. Це 
дало змогу визначити повний переріз ( ) ,n xγ  реакцій для natC (а саме реакцій 

( )12 12, '  n CnC γ  та ( )13 12 ,2n nC Cγ ) по інтенсивності даного переходу при енергії 

нейтронів 14.1nE МеВ= . Отримані експериментальні дані порівнювалися з 
результатами інших авторів в енергетичних областях, де ці дані існують.  

Отримані величини перерізів для ядер нікелю та олова мають  спадаючу 
поведінку від 2 МеВ і до енергій в околі 11-12 МеВ. При цьому величина 
перерізів змінюється на декілька порядків. З отриманих графіків гарне 
узгодження спостерігається у низькоенергетичній області (за винятком даних 
Drake et al., 1978 для ядер нікелю). Для олова певні розходження 
спостерігаються при енергіях 6-10 МеВ. У високоенергетичній області перерізи 

Рис.3. Перерізи (n,xγ) реакцій при взаємодії 14-МеВ нейтронів 
з ядрами natNi, natSn та natС. 
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було отримано вперше і вони мають майже сталі значення біля 0.15 мб/МеВ. 
Для ядер natC величина повного перерізу була визначена рівною 

( ) 232.1 30 nE мбγσ = ± .  

В третьому розділі викладено теоретичні основи опису механізмів 
перебігу ядерних реакцій та результати теоретичних розрахунків гамма-
спектрів в комп’ютерних кодах Empire 3.2 та Talys 1.6. В розділі приводиться 
порівняння отриманих експериментальних значень перерізів (n,xγ) реакцій з 
відповідними теоретичними розрахунками, виконаними з та без врахування 
передрівноважних процесів. Наводяться результати дослідження чутливості 
розрахунків до використання різних моделей опису густини ядерних рівнів та 
фотонної силової функції.  

Для мішеней з природнім складом ізотопів, диференційний переріз 
( ) /d E dEγ γ γσ  розраховувався як сума диференційних перерізів ( ) /id E dEγ γ γσ  

моноізотопу ( ), iA z  з ваговими множниками iw , що відповідають 

розповсюдженості (%) α ізотопу в природному ізотопному складі: 

( ) { }( )( )( ) / / , , / ,   ,  (12)
100

i i
i i i i

i i x

d E dE w E dE w d A n x dEd wγ γ γ γ γ γ γ
ασ σ σ γ= ≡ =∑ ∑ ∑

{ }( )( )( ) / , , / ,                       (13)i
i

x

d E dE d A n x dEγ γ γ γσ σ γ≡∑  

де ( ) /id E dEγ γ γσ  є сумою диференційних перерізів з усіх можливих реакцій з 

вильотом частинок та гамма-квантів (символ { },x γ  визначає вихідні канали з 

будь-якою послідовністю вильоту частинок). Для досліджуваних елементів із 
вуглецю, нікеля та олова в розрахунках використовувався природній склад 
ізотопів з наступним відсотковим вмістом: 

- natC: 12C(98.89%), 13C(1.11%); 
- natNi:58Ni(68.077%),60Ni(26.223%),61Ni(1.14%),62Ni(3.634%),64Ni(0.926%); 
- natSn:116Sn(14.54%),117Sn(7.68%),118Sn(24.22%), 119Sn(8.59%), 120Sn(32.58%), 

122Sn(4.63%), 124Sn(5.79%). 
Теоретичні розрахунки диференційних перерізів (n,xγ) реакцій були 

виконані в кодах Empire 3.2 та Talys 1.6 в рамках статистичної теорії Хаузера-
Фешбаха (HF) з та без врахування передрівноважних процесів (PE) з набором 
вхідних параметрів, встановленими за замовчуванням (підсилена узагальнена 
модель надплинної рідини EGSM для ГЯР та модель модифікованого 
лоренціану 1-го варіанту MLO1 для ФСФ). Результати розрахунків наведено на 
рис.4. та в табл.1.  

З отриманих графіків видно, що для нікелю розрахунки в коді Empire 
краще описують експериментальні дані, в той час як в коді Talys 
спостерігається певна розбіжність в області енергій 10-14 МеВ. Для ядер олова 
теоретичні підходи в обох кодах непогано описують експериментальні дані, і 
для цього елементу випадає лише декілька точок в області 9-11 МеВ. 
Результати розрахунків для вуглецю показали, що врахування 
перердрівноважних процесів практично не впливає на величину перерізу при 
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енергії гамма-квантів 4.43 МеВ, власне як і для інших елементів в цій 
енергетичній області.  
 

 
В цілому можна зробити висновок, що теоретичні розрахунки достатньо 

добре узгоджуються з отриманими експериментальними величинами практично 
у всьому енергетичному діапазоні і врахування передрівноважних процесів 
дають ближчі значення перерізів до експерименту, зокрема у 
високоенергетичній області.  

Для аналізу чутливості розрахунків до використання різних теоретичних 
моделей опису ГЯР та ФСФ, окрім EGSM моделі для ГЯР також 
застосовувалися наближення Жільберта-Камерона (GC), узагальнена модель 
надплинної рідини (GSM) та модель Хартрі-Фока-боголюбова (HFBM), а для 
ФСФ разом із MLO1 також аналізувалися моделі стандартного лоренціану 
(SLO), підсиленого лоренціану (EGLO), модель фермі-рідини (GFL) та 
модифікований лоренціан 4-го варіанту (MLO4). В даній дисертаційній роботі 
також було модифіковано EGSM модель, яка в подальшому отримала назву 
MEGSM (Modified EGSM). Модифікація була виконана в рамках BAN-
наближення, відповідно до якого коефіцієнт вібраційного підсилення vibrK  

Переріз 
 

σγ, мб 

Експеримент 
 

232±30 

Розрахунки без врахування передрівноважних процесів (HF) 
 

204 

Розрахунки з врахуванням передрівноважних процесів (HF+PE) 
 

203 

Рис.4. Порівняння отриманих експериментальних даних з результатами 
теоретичних розрахунків диференційних перерізів (n,xγ) реакцій для natNi та natSn. 

Таблиця 1. Порівняння експериментальних даних та теоретичних розрахунків 

перерізів (n,xγ) реакцій для ядер natC при енергії нейтронів 14.1nE МеВ=  з та без 
врахування передрівноважних процесів (PE). 
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визначався через зміну статистичної суми Z∆ під дією вібраційних станів 
( )vibr intK Z Tτ= ∆ = і являє собою відношення бозонної статистичної суми до 

середнього числа рівнів заповнення (BAN наближення): 

( ) ( )( )
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де intT - температура внутрішніх станів, величина ( ),Ln w τ є бозонне число 

заповнення, усереднене по періоду колективного руху і визначається за 
формулою: 

( )

2
1 exp

, ,                   (15) 
2exp 1

L

L L
L

L L

Г

w w
n w

w Г

π

τ
π

τ

 
− − 

 =
  − 
 

ℏ ℏ

ℏ
 

де LГ  - ширина затухання вібраційного стану з мультипольностями L  з 
характеристичною частотою /L Lw E= ℏ , LE  - енергія даного вібраційного 

стану; � Lw  - частота відповідного 1 1  p h стану. Дослідження чутливості 
розрахунків проводилося в коді Empire 3.2, в якому доступні всі вищезазначені 
теоретичні моделі опису ГЯР та ФСФ. Результати розрахунків наведені на рис.5 

Рис.5. Експериментальні дані диференційних перерізів (n,xγ) реакцій для natNi та natSn та 
відповідні теоретичні розрахунки перерізів з використанням різних моделей опису ГЯР та ФСФ.  
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та табл.2.  
Таблиця 2. Порівняння отриманих експериментальних даних з результатами 

теоретичних розрахунків в коді Empire для ядер natC при енергії гамма-квантів Eγ=4.43MeВ 
при використанні різних моделей опису ФСФ та ГЯР. 

Переріз 
σγ, мб 

Експеримент 
232±30 

Теоретичні  
розрахунки 
 

ГЯР: EGSM 
ФСФ: MLO1, EGLO, SLO, GFL, MLO4 203 
ФСФ: MLO1 
ГЯР: EGSM, MEGSM 203 
ФСФ: MLO1 
ГЯР: HFBM, GС  252 

 
З отриманих результатів видно, що для ядер нікелю величини 

розрахованих перерізів є близькими при використанні різних моделей для ГЯР 
та ФСФ і достатньо добре узгоджуються із експериментом. Із загальної картини 
випадає лише наближення Жільберта-Камерона, яке дає сильно занижені 
результати у широкому енергетичному діапазоні 2-18 МеВ.  

У випадку олова  результати розрахунків є більш чутливими до різних 
моделей, зокрема у випадку EGLO моделі для ФСФ. Ця модель помітно 
занижує результати в широкому енергетичному діапазоні 2-15 МеВ. При 
дослідженні чутливості до ГЯР cильні розбіжності також спостерігаються у 
енергетичних інтервалах 3-5 МеВ та 10-15  МеВ. Однак на відміну від нікелю,  
в області 5-10 МеВ наближення Жільберта-Камерона добре описує 
експериментальні точки. З іншого боку, у випадку олова із загальної картини 
окрім GC також випадає HFBM модель, сильно завищуючи результати в 
області 5-13 МеВ, чого не спостерігається для ядер нікелю. 

Для ядер вуглецю розрахований переріз виходу гамма-квантів при енергії 
нейтронів 14.1 МеВ не є чутливим до застосованих моделей опису ФСФ і має 
величину 203 мб. Зміна моделей опису ГЯР призводить до суттєвої зміни 
розрахованих перерізів у випадку використання EGSM та MEGSM моделей по 
відношенню до результатів із застосуванням моделей HFBM та GC.  

Аналізуючи результати виконаних теоретичних розрахунків та їх 
порівняння з експериментом можна зробити висновок, що загалом використана 
статистична теорія Хаузера-Фешбаха добре описує експериментальні точки 
практично у всьому енергетичному діапазоні. Врахування прекомпаунд 
процесів має суттєвий вплив у високоенергетичній області і їх врахування дає 
ближчі значення перерізів до експериментальних величин. При цьому 
найкраще узгодження між розрахованими перерізами та виміряними 
експериментальними даними для всіх елементів можна отримати із 
застосуванням EGSM або MEGSM моделі для ГЯР та MLO1 або MLO4 моделі 
для ФСФ, що використовуються в коді за замовчуванням. 
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ВИСНОВКИ 
Основні результати виконаної роботи можна сформулювати таким чином: 

1. Побудовано спектрометричний тракт часопрольотної методики 
вимірювань на базі ІНГ-200 для експериментальних досліджень перерізів 
(n,xγ) реакцій. Для цього було проведено ремонт та модернізацію 
несправних конструкційних елементів генератора та блоків 
вимірювальної апаратури, замінено непридатні до ремонту вузли 
експериментальної установки. 

2. Визначено основні параметри генератора ІНГ-200 та вимірювальної 
апаратури, проведено відповідні калібрування спектрометричного тракту. 
Отримано достатньо хороші часові характеристики каналу часової 
селекції та амплітудного аналізу. Особлива увага була приділена якості 
прив’язки до повільних імпульсів з NaI(Tl) та зменшенню фону у 
високоенергетичній області для можливості детектування в широкому 
енергетичному діапазоні. 

3. Проведено вимірювання апаратурних гамма-спектрів при взаємодії 
швидких нейтронів з ядрами natNi, natSn та  natC.  

4. Виконана математична обробка апаратурних спектрів для відновлення 
перерізів (n,xγ) реакцій на досліджуваних елементах з врахуванням 
особливостей апаратурних спектрів та оцінено похибки вимірювань.  

5. Вперше отримано величини перерізів natNi(n,xγ), natSn(n,xγ) та  natC(n,xγ) 
реакцій на досліджуваних елементах в широкому енергетичному 
діапазоні від 2 МеВ і до відповідної енергії збудження ядра (біля 22 МеВ). 
Отримані результати добре узгоджуються з результатами інших авторів в 
енергетичних областях, де ці дані існують. Для високоенергетичних 
частин спектру (12÷22 МеВ) перерізи було отримано вперше і вони 
мають практично сталі значення.  

6. Виконано теоретичні розрахунки відповідних перерізів та проведено 
порівняння з отриманими експериментальними даними. Загалом теорія 
добре описує експериментальні значення перерізів, при цьому врахування 
емісії частинок на прекомпаундних стадіях дає краще узгодження з 
експериментом. 

7. Проведено аналіз чутливості розрахованих перерізів до використання 
різних моделей опису густини ядерних рівнів та фотонної силової 
функції. З отриманих результатів можна зробити висновок, що величини 
перерізів слабо залежать від застосованих моделей і найкраще 
узгодження із експериментом досягається при використанні EGSM або 
MEGSM моделі для густини ядерних рівнів та MLO1 або MLO4 моделі 
для фотонної силової функції. 
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АНОТАЦІЇ 
 
Бондар Б.М.  
Перерізи виходу гамма-квантів при взаємодії швидких нейтронів з ядрами 
вуглецю, нікеля, олова – на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 
наук за спеціальністю 01.04.16 – Фізика ядра, елементарних частинок і високих 
енергій (фізико-математичні науки). – Інститут ядерних досліджень 
Національної академії наук України, Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню перерізів (n,xγ) реакцій 
при взаємодії швидких нейтронів з ядрами вуглецю, нікелю та олова. Були 
проведені експериментальні вимірювання гамма-спектрів (n,xγ) реакцій при 
взаємодії 14-МеВ нейтронів з ядрами досліджуваних зразків в широкому 
енергетичному діапазоні, починаючи від 2 МеВ і до енергії збудження 
відповідних ядер (біля 22 МеВ).  

Для опромінення зразків використовувався імпульсний нейтронний 
генератор ІНГ-200, на базі якого було реалізовано часопрольотну методику 
вимірювань для часової селекції подій, що відповідають прильоту миттєвих 
гамма-квантів від супутніх частинок та перерозсіяного випромінювання. Для 
зменшення фону від космічних мюонів у високоенергетичній частині спектру 
було застосовано активний захист із лічильників Гейгера-Мюллера, якими було  
оточено основний γ-детектор. Із апаратурних спектрів було відновлено та 
визначено величини диференційних перерізів відповідних (n,xγ) реакцій та 
оцінено похибки вимірювань. Відновлення перерізів виконувалося за 
допомогою ітераційного методу розв’язку некоректно поставлених задач що 
реалізовувався у програмному пакеті Matlab.  

Окрім експериментальних вимірювань, в роботі було проведено 
теоретичні розрахунки відповідних перерізів в кодах Empire 3.2 та Talys 1.6. 
Розрахунки проводилися в рамках різних теоретичних моделей. Зокрема було 
досліджено чутливість результатів розрахунків до використання різних 
теоретичних моделей опису густини ядерних рівнів (ГЯР) та фотонної силової 
функції (ФСФ) та визначено оптимальний набір вхідних параметрів, які дають 
найкраще узгодження із експериментальними даними.   
 Ключові слова: швидкі нейтрони, миттєві гамма-кванти, часопрольотна 
методика вимірювань, коди Empire 3.2 та Talys 1.6, фотонна силова функція, 
густина ядерних рівнів.  
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In this thesis the investigation of cross sections of (n,xγ) reactions induced by 
fast neutrons in carbon, nickel and stannum nuclei is presented. For this purpose the 
experimental measurements of gamma-ray spectra produced by 14-MeV neutrons 
interactions with investigated elements were performed in a wide energy range, 
starting from 2 MeV and up to excitation energy of corresponding nuclei (about 
22 MeV).  

The experiments were carried out using pulse neutron generator PNG-200 for 
samples irradiation and applying time-of-flight technique for n-γ discrimination. The 
background from high energy cosmic rays was reduced by Geiger counters, 
surrounding the main γ-detector and working in anti-coincidence mode with it. The 
cross sections values and its uncertainties were unfolded from the measured 
amplitude γ-spectra using numerical method of approximate solution of ill-posed 
problem on the compact set, which was realized in the Matlab software. 

The theoretical calculations of corresponding cross sections were performed in 
Empire 3.2 and Talys 1.6 codes. Calculations were performed with and without 
preequilibrium processes using different theoretical models. The sensitivity of 
calculations to the different models for nuclear level density (NLD) and photon 
strength function (PSF) was studied and the optimal set of input parameters was 
determined, that gives the best agreement between obtained experimental results and 
theoretical calculations.  

Keywords: fast neutrons, prompt gamma-rays, time-of-flight, Empire 3.2 and 
Talys 1.6 codes, nuclear level density, photon strength function.  
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
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В диссертации исследуются сечения (n,xγ) реакций при взаимодействии 
быстрых нейтронов с ядрами углерода, никеля и олова. В работе были 
проведены экспериментальные измерения гамма-спектров с (n,xγ) реакций при 
взаимодействии 14-МеВ нейтронов с исследуемыми ядрами в широком 
энергетическом диапазоне, начиная от 2 МеВ и до энергии возбуждения 
соответствующих ядер (около 22 МеВ).  

Для облучения образцов использовался импульсный нейтронный 
генератор ИНГ-200, на базе которого был собран спектрометрический тракт для 
проведения измерений методом времени пролета, обеспечивающий  временную 
селекцию мгновенных гамма-квантов от сопутствующих фоновых частиц и 
рассеянного излучения. Для снижения фона от космических мюонов в 
высокоэнергетической области спектра использовалась активная защита от 
фона из счетчиков Гейгера, которыми был окружен основной γ-детектор. Из 
аппаратурных спектров были получены величины дифференциальных сечений 
(n,xγ) реакций и определены их погрешности. Восстановление сечений из 
аппаратурных спектров производилось с помощью итерационного алгоритма 
решения некорректно поставленных задач и реализовывалось в программном 
пакете Matlab.   

В работе также были проведены теоретические расчеты соответствующих 
сечений в кодах Empire 3.2 и Talys 1.6. Были использованы различные 
теоретические модели. В частности, была исследована чувствительность 
расчетов к теоретическим моделям для плотности ядерных уровней и фотонной 
силовой функции. В результате анализа был определен оптимальный набор 
входных параметров, которые дают наилучшее согласование теоретических 
расчетов с полученными экспериментальными значениями сечений.  

Ключевые слова: быстрые нейтроны, мгновенные гамма-кванты, 
времяпролетная методика, коды Empire 3.2 и Talys 1.6, фотонная силовая 
функция, плотность ядерных уровней.  
  


