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АНОТАЦІЯ 
 

Бондар Б.М.  Перерізи виходу гамма-квантів при взаємодії швидких 

нейтронів з ядрами вуглецю, нікеля, олова. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.16 «Фізика 

ядра, елементарних частинок і високих енергій» – Інститут ядерних 

досліджень Національної академії наук України, Київ, 2017. 

 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню перерізів (n,xγ) 

реакцій при взаємодії швидких нейтронів з ядрами вуглецю, нікелю та 

олова. В роботі були проведені експериментальні вимірювання гамма-

спектрів та визначено перерізи (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 нейтронами використовувався імпульсний 

нейтронний генератор ІНГ-200. В установці реалізовувався перебіг 

T(d,n)4He реакції шляхом прискорення дейтронів до енергій 140-150 кеВ та 

подальшим бомбардуванням титан-тритієвої мішені. Струм дейтронів 

складав до 10 мкА, потік нейтронів 107 н/с в імпульсному режимі, частота 

слідування імпульсів 7,25 МГц. На базі ІНГ-200 було реалізовано 

часопрольотну методику вимірювань для часової селекції подій, що 

відповідали прильоту миттєвих гамма-квантів від супутніх частинок та 

перерозсіяного випромінювання. 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 
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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. 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).  

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 

(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 2.5т. 

Активний захист від фону включав в себе набір із 23 лічильників Гейгера-

Мюллера, якими було оточено основний детектор і які було налаштовано в 
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режим антизбігів із сигналами з основного детектора. Це дозволило 

суттєво зменшити фон від космічних мюонів у високоенергетичній 

області, тим самим збільшивши енергетичний діапазон вимірювань.  

Опромінення зразків відбувалося під кутом 90оθ =  відносного 

дейтронного пучка, що відповідало енергії нейтронів 14,1nE МеВ= . Після 

отримання апаратурних гамма-спектрів досліджуваних зразків 

проводилася їх математична обробка для визначення величин перерізів 

реакцій. Відновлення перерізів виконувалося за допомогою ітераційного 

алгоритму розв’язку некоректно поставлених задач і реалізовувалося у 

програмному пакеті Matlab. При визначенні функції відгуку спектрометра 

враховувалася геометрія експерименту, ефективність реєстрації детектора, 

функція відгуку детектора та коефіцієнти самопоглинання нейтронів та 

гамма-квантів у зразках.  

В результаті відновлення були отримані величини перерізів (n,xγ) 

реакцій на ядрах natNi, natSn та natC (рис.1). Для ядер 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 спостерігався 

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.  
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Рис.1. Перерізи (n,xγ) реакцій при взаємодії 14-МеВ нейтронів з ядрами natNi, 
natSn та natС. 

 

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 було отримано вперше і вони мають 

майже сталі значення біля 0.15 мб. Для ядер natC величина повного перерізу 

була визначена рівною ( ) 232.1 30 nE мбγσ = ± .  
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Окрім експериментальних вимірювань, в роботі були виконані 

теоретичні розрахунки відповідних перерізів в кодах Empire 3.2 та 

Talys 1.6. 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  із відповідними ваговими множниками, 

що відповідають розповсюдженості ізотопу в природі. Теоретичні 

розрахунки проводилися в рамках статистичної теорії Хаузера-Фешбаха 

(HF) з та без врахування передрівноважних процесів (PE) та з 

використанням різних теоретичних моделей та підходів опису механізмів 

перебігу ядерних реакцій. Зокрема було досліджено чутливість результатів 

розрахунків до використання різних моделей опису густини ядерних рівнів 

(ГЯР) та фотонної силової функції (ФСФ).  

Аналізуючи результати виконаних теоретичних розрахунків та їх 

порівняння з експериментом було зроблено 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. 

  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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ABSTRACT 
 

Bondar B.M.  Cross sections of gamma-ray production from fast neutron 

interactions with carbon, nickel and stannum nuclei. – Manuscript. 

Thesis for Doctor of Philosophy (candidate) degree (Physics and 

Mathematics) by specialty 01.04.16 «Physics of Nucleus, Elementary Particles 

and High Energies» – Institute for Nuclear Research, National Academy of 

Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. 

 

In this thesis the investigation of cross sections of (n,xγ) reactions induced 

by fast neutrons in carbon, nickel and stannum nuclei is presented. The 

experimental measurements of gamma-ray spectra were performed and cross 

section values of (n,xγ) reactions were determined during 14-MeV neutrons 

interactions with investigated elements 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 in a circle geometry using Pulse 

Neutron Generator PNG-200 for samples irradiation. This facility was 

generating DT neutrons via T(d,n)4He reactions by accelerating deuterons to the 

energies 140-150 keV and bombarding Ti-T target. The deuteron current, 

neutron intensity and pulse frequency were 10 µA, 107 n/s and 7.25 MHz, 

respectively. The time-of-flight (TOF) technique was applied for the prompt 

gamma-rays separation from neutrons and scattered particles. This technique 

was realized with the commonly used blocks of nuclear electronics for pulse 

shaping, amplitude discrimination and event selection. The gamma-rays 

detection were performed with the help of NaI(Tl) detector with crystal sizes of 

Ø150х100 mm and photomultiplier PMT-63. The detector was placed in a 

concrete (40 cm) and lead (10 cm) shielding with sum mass of about 2.5 tons. 

The time selection of events was carried out using time-to-amplitude (T-A) 

converter and differential discriminator, set to the time window that corresponds 
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to prompt gamma-rays detection. For the precise pulse timing the constant 

fraction (CF) discriminators were applied. The data acquisition system (DAQ) 

consisted of amplifier BUS 2-95, analyzer BPA 01-F and computer with special 

software for control and data collection. The neutron beam was controlled by 

plastic scintillator NE-102A with sizes Ø30х40 mm. This detector was placed at 

the distance of 3.36 m from Ti-T target and at angle θm=140˚ relative to the 

deuteron beam (the neutrons energy in this direction was 13.6 MeV).   

The measuring equipment were calibrated with the help of mono-

energetic gamma-rays induced by the neutrons inelastic scattering by carbon 

(Eγ=4.43 MeV) and water (Eγ=7.12) samples. When the PNG-200 was off, the 
208Tl (Eγ=2.64 MeV) and 40K (Eγ=1.43 MeV, ∆E/E=16%) peaks were also 

observed in the background spectrum from NaI(Tl) detector. During the 

calibration procedure the linearity of analyzer and differential non-linearity of 

time-amplitude converter were additionally controlled.   

For the background reduction along with TOF technique the additional 

shielding was applied. It consisted of 23 Geiger probes surrounding the detector 

and working in anti-coincident mode with it, reducing the influence of cosmic-

rays background. This background reduction was of special importance for high-

energy range (>14 MeV), where gamma-rays appear only from (n,γ) reactions 

and have very low intensities.  

The samples irradiation was carried out at angle 90оθ =  relative to the 

deuteron beam, that corresponds to the neutrons energy 14,1nE MeV= . The 

subject of interest was the amplitude spectra, obtained with and without samples 

and that were used to determine the cross sections of (n,xγ) reactions. The cross 

sections values and its uncertainties were unfolded from the measured amplitude 

γ-spectra with the help of numerical method of approximate solution of ill-posed 

problem on the compact set and realized in the Matlab software. The response 

function of spectrometer was calculated taking into account the geometry of the 
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experiment, detector efficiency, detector response function and self-absorption 

coefficients for neutrons and gamma-rays in the samples.    

As a result of unfolding procedure, the values of (n,xγ) reactions cross 

sections for natNi, natSn and natC nuclei were obtained (fig.1). For the nickel and 

stannum samples the continuous γ-spectra were observed starting from 2 MeV 

and higher and therefore differential cross sections ( ) /d E dEγ γ γσ  were 

determined. For the light carbon nuclei, in its turn, the γ-transition only from the 

first excited level with E =γ 4.43 MeV to the ground state was observed due to 

low intensities of gamma-transitions with other energies. It allowed to determine 

Fig.1. The cross sections of (n,xγ) reactions induced by 14-MeV neutrons interactions 

with natNi, natSn and natС nuclei. 

 



10 

 

the total cross-section of (n,xγ) reactions for natC (i.e., 12C( n,n' )γ 12C and 
13C( n,2n )γ 12C) by the measurements of intensity of this transition at 

14,1nE MeV= . Obtained experimental values were compared with the data of 

other authors in the energy ranges, where this data exists.   

It can be seen from fig.1 that the measured cross sections for natNi and 
natSn nuclei smoothly decrease with the energy from 2 MeV and up to 11-

12 MeV and have good agreement with the other data (excepting 

Drake et al.,1978 data for natNi). In the high energy range 12-20 MeV  the cross 

sections were measured for the first time and have nearly constant values of 

0.15 mb for both natNi and natSn elements. The result of natC(n,xγ) total cross 

section measurements was ( ) 232.1 30 nE mbγσ = ± , which is in a good 

agreement with the results of other authors.  

The theoretical calculations of corresponding cross sections were 

performed in Empire 3.2 and Talys 1.6 codes. For the samples with natural 

abundances the cross sections were calculated as a sum of cross sections for 

each isotope with corresponding weighting factors. Calculations were carried 

out within the framework of Hauser-Feshbach (HF) theory with and without 

allowance of outgoing particles from pre-equilibrium states and using different 

theoretical models that describe the nuclear reactions mechanisms. In particular, 

the sensitivity of calculations to the different models for nuclear level density 

(NLD) and photon strength function (PSF) was studied.  

Making an analysis of calculations results and their comparison with 

measured cross sections it was concluded, that in general HF theory well 

describes the experimental data almost in whole energy range. The allowance of 

outgoing particles and gamma-rays from pre-equilibrium states has significant 

influence only in the high energy range and give closer values of cross sections 

to our experimental data. At the same time, the best agreement between 

calculated and measured cross sections for all elements can be obtained using 
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EGSM or MEGSM models for NLD and MLO1 or MLO4 models for PSF, that 

are used in code as the default set of input parameters.   

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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ВСТУП 

 

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 дозволяють більш точно проводити комп’ютерне 

моделювання фізичних процесів, 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 

супроводжується 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 частинки «х».  

Особливо актуальним питання дослідження (n,xγ) реакцій з енергією 

нейтронів 14 МеВ є для ядерної енергетики, де одним із пріоритетних 

напрямків на сьогоднішній день є реалізація керованого термоядерного 
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синтезу та побудова термоядерних реакторів [1,2]. 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.  

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 є необхідні як для уточнення вже існуючих, 

так і для отримання нових даних по диференційним перерізам виходу 

гамма-квантів в (n,xγ) реакціях.   
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В даній роботі були проведені експериментальні вимірювання гамма-

спектрів (n,xγ) реакцій при взаємодії 14-МеВ нейтронів з ядрами natNi, natSn 

та natC, які входять до композитних матеріалів конструкційних елементів 

таких термоядерних установок, як Wendelstein X-7 та ITER [3-4]. Окрім 

прикладних застосувань, ці ядра цікаві також і з теоретичної точки зору, 

адже охоплюють широкий масовий діапазон, а розбіжності між 

експериментальними величинами перерізів для них можуть досягати 

декількох порядків [5].  

Для опромінення досліджуваних зразків нейтронами 

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. Із апаратурних спектрів було 

відновлено диференційні перерізи відповідних реакцій та оцінено похибки 

вимірювань. 

Слід відмітити, що реалізована в даній роботі часопрольотна 

методика вимірювань має ряд переваг у порівнянні з активаційним 

аналізом, який також широко застосовується при вимірюванні перерізів. 

По-перше, часопрольотна методика дозволяє позбутися вкладу від 

теплових нейтронів, які інтенсивно утворюються при розсіянні на 

конструкційних елементах експериментальних установок і які мають 

великий переріз радіаційного захвату. Як наслідок, перерізи, виміряні за 

допомогою активаційного методу, можуть бути набагато вищі за реальні. 

По-друге, існують ізотопи, які після радіаційного захвату є стабільними, і, 

відповідно, детектування яких за допомогою нейтронної активації стає 

неможливим.         

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 підходів. 
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Зокрема, було досліджено чутливість результатів розрахунків до 

використання різних теоретичних моделей опису фотонної силової функції 

(ФСФ) та густини ядерних рівнів (ГЯР) та визначено оптимальний набір 

вхідних параметрів, які дають найкраще узгодження із 

експериментальними даними.   

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 були поставлені такі задачі:   

1. Реалізація часопрольотної методики вимірювань на базі 

імпульсного нейтронного генератора ІНГ-200 шляхом побудови 

відповідного спектрометричного тракту. 

2. Налаштування та калібрування зібраного спектрометричного 

тракту з визначенням основних параметрів експериментальної 

установки та вимірювальної апаратури.  
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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 з даними інших авторів 

в енергетичній області, де ці дані існують та з відповідними 

теоретичними розрахунками, виконаними 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 оптимального набору моделей, що дають найкраще 

узгодження із отриманими експериментальними даними.  

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 та фотонної силової функції.   

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 
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енергетичному діапазоні від 2 МеВ і до енергії збудження відповідних ядер 

(біля 22 МеВ). Оцінено вплив форми фотонної силової функції та густини 

ядерних рівнів 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 ФСФ та ГЯР 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, отримані за 

безпосередньої участі автора дисертації. Здобувачем сумісно із 

Лещенком Б.Ю. проведено роботу по відновленню та модернізації 

імпульсного нейтронного генератора ІНГ-200, зібрано та налаштовано 

спектрометричний тракт часопрольотної методики вимірювань, проведено 

його калібрування та визначено основні характеристики 

експериментальної установки та вимірювальної апаратури. Автор 

дисертації безпосередньо проводив експериментальні вимірювання 

основних апаратурних гамма-спектрів та допоміжних спектрів, необхідних 
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для отримання шуканих 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 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 ФСФ та ГЯР. Здобувач працював над 

підготовкою та оформленням усіх отриманих результатів та над 

рукописами відповідних публікацій [6-25].   

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 у 

фахових реферованих журналах [6-10], 2 роботи у збірниках праць 

наукових конференцій [11-12], 2 роботи в електронних виданнях [13-14] та 

11 тез наукових конференцій [15-25].  
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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 описуються основні аспекти часопрольотної 

методики вимірювань на базі імпульсного нейтронного генератора ІНГ-

200. Наведено характеристики нейтронного генератора та вимірювальної 

апаратури, описується методика та результати проведених калібрувань. 

Викладено способи захисту від фону та проаналізована якість зменшення 

фону при вимірюванні гамма-спектрів.  

 У другому розділі викладені основні кроки проведених 

експериментальних вимірювань спектрів миттєвих гамма-квантів 
natNi(n,xγ), natSn(n,xγ) та  natC(n,xγ) реакцій та їх обробка. Представлена блок 

схема експерименту із зазначенням використаних блоків ядерної 

електроніки та їх основних характеристик. Детально описується методика 

визначення параметрів спектрометричного тракту та спосіб моніторування 

нейтронного пучка. Наводяться апаратурні спектри гамма-квантів та метод 

їх відновлення. Проводиться аналіз та порівняння отриманих результатів із 

даними інших авторів.    

Третій розділ дисертаційної роботи присвячений теоретичним 

основам розрахунку досліджуваних перерізів. Тут висвітлюються 

теоретичні підходи до опису механізмів перебігу ядерних реакцій, 
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наводяться основні формули та співвідношення, які використовуються при 

розрахунках. Проводиться аналіз чутливості розраховуваних перерізів до 

використання різних моделей опису фотонної силової функції та густини 

ядерних рівнів. Результати теоретичних розрахунків порівнюються із 

отриманими експериментальними даними.     

У висновках приводяться основні результати дисертаційної роботи 

та висновки з них. 
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РОЗДІЛ 1 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЯДЕРНО-ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ НА 

БАЗІ ІМПУЛЬСНОГО НЕЙТРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ІНГ-200 

 

1.1  Імпульсний нейтронний генератор ІНГ-200 та його основні 

характеристики 

В лабораторії кафедри ядерної фізики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка розроблено та встановлено 

імпульсний нейтронний генератор ІНГ-200, що є джерелом DT-

нейтронів [26]. Установка генерує нейтрони в неперервному та 

імпульсному режимах, завдяки чому можна проводити експерименти як по 

активаційному аналізу, так і з застосуванням часопрольотної методики 

вимірювань різних типів – для гамма та нейтронної спектрометрії.  

Перебіг T(d,n)4He реакції в генераторі забезпечується шляхом 

прискорення дейтронів у низьковольтній прискорювальній трубці та 

послідуючим бомбардуванням Ti-T мішені, що являє собою шар титан-

тритію нанесеного на основу із молібдену товщиною 0,3 мм та діаметром 

14 мм. При розробці генератора особливу увагу було приділено 

іонопроводу, в якому рухаються дейтрони після прискорення та в кінці 

якого розташовується мішень. Конструкція іонопровода не передбачає 

водяного охолодження мішені (струм дейтронів не перевищує 10 мкА) та 

виконана з використанням тонких мідних та сталевих трубок, що зводить 

до мінімуму перерозсіяння та поглинання мішенним вузлом первинних 

DT-нейтронів. Окрім того, мінімальні геометричні розміри іонопроводу та 

мішені дозволяють вводити мішень всередину сферичних зразків із 

вхідними отворами не більше 3.5 см.  

Основні структурні елементи генератора показано на рис.1.1.1. Для 

отримання дейтронного пучка використовується джерело іонів 1, в якому 

газовий розряд (дейтерієва плазма) збуджується високочастотним 
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електромагнітним полем (частота ≈100 MГц). Під дією електричного поля 

іони із джерела входять в імерсійну та одиночну електронні лінзи 2, які на 

виході формують дейтронний пучок з енергією 20 кеВ.  Після фокусування 

відбувається нарізання пучка (реалізовується імпульсний режим роботи 

генератора, елемент 3 на рис.1.1.1) та клістронне групування, завдяки чому 

отримуються згустки дейтронів з частотою 7.25 МГц та тривалістю до 

1.5нс. 

 

Далі згустки дейтронів попадають до прискорювальної трубки 4, де 

набувають енергії 140-50 кеВ та бомбардують Ті-Т мішень 6. Потік 

нейтронів генератора може досягати значень 107 н/с в імпульсному режимі. 

Безпосередньо перед мішенню в іонопроводі розташований сигнальний 

електрод 5, на якому наводяться імпульси від дейтронних згустків і 

подаються на попередній підсилювач 7. Таким чином фіксується момент 

народження нейтронів для реалізації експериментів з використанням 

                            Рис.1.1.1. Основні структурні елементи ІНГ-200:  
1 – джерело іоноів    5 – сигнальний електрод 

2 – система фокусування   6 – Ті-Т мішень 

3 – система нарізання та групування  7 – попередній підсилювач 

4 – прискорювальна трубка   8, 9 – форвакуумний та паромасляний насоси 
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часопрольотної методики вимірювань. Високий вакуум забезпечується 

форвакуумним насосм РВН-20 та паромасляним насосм Н-5 і досягає 

значень 10-7 мм.рт.ст. без пучка.  

При генерації DT-нейтронів їх розподіл за енергіями не є ізотропним, 

а залежить від енергії налітаючих дейтронів та від кута вильоту нейтронів 

відносно падаючого пучка дейтронів [27],[28] (рис.1.1.2). Тому, 

розташовуючи досліджувані зразки на різних кутах вильоту можна 

проводити опромінення з різними енергіями нейтронів. З аналітичного 

виразу цієї залежності   

( ) ( ) ( ) ( )0
1

,                    (1.1.1)
n

n d i d
i

iE E E E E E cos θ
=

= + ⋅∑   

Рис.1.1.2. Залежність енергії DT-нейтронів від кута вильоту відносно напрямку 
дейтронного пучка та його енергії 
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 0 1 214.089;  0.66776;   E 0.016;   n 2             (1.1.2)E E= = = =  

випливає, що енергія DT-нейтронів при енергії дейтронів Ed=150 кеВ 

варіюватиметься в межах En=13.695÷14.773 МеВ в залежності від кута їх 

вильоту θ . Для кута  90оθ =  енергія нейтронів En=14.1 МеВ.  

 

1.2 Часопрольотна методика вимірювань 

Імпульсний режим роботи генератора дає можливість застосовувати 

часопрольотну методику вимірювань. Використання цієї методики 

дозволяє проводити експерименти з визначення енергії нейтронів, що 

пройшли крізь досліджуваний зразок та експерименти із часовою 

селекцією подій. Останні відіграють важливу роль, зокрема, у гамма 

спектрометрії. Так, для дослідження (n,xγ) реакцій потрібно вимірювати 

гамма-спектри в інтенсивних нейтронних полях, відбираючи лише ті події, 

що відповідають реєстрації гамма-квантів. В цьому випадку часопрольотна 

методика необхідна для часової сепарації сигналів детектора, що зумовлені 

миттєвими гамма-квантами, від перерозсіяного гамма та нейтронного 

випромінювання. 

Принципова схема часопрольотної методики для гамма 

спектрометрії на базі ІНГ-200 показана на Рис.1.2.1. Нейтрони та миттєві 

Рис.1.2.1. Схема часопрольотної методики на базі ІНГ-200 



29 

 

гамма-кванти із зразка проходять прольотну базу L за різні проміжки часу, 

тому за допомогою часового аналізу до системи реєстрації через лінійні 

ворота пропускаються тільки ті імпульси, що відповідають прильоту 

гамма-квантів. Величина прольотної бази L визначає якість розділення 

піків, а амплітудний відбір – енергетичний поріг реєстрації. По такій схемі 

був зібраний спектрометричний тракт із типових блоків ядерної 

електроніки для формування імпульсів, їх амплітудної дискримінації та 

відбору збігів подій.  

На рис. 1.2.2 наведено головні компоненти та блоки зібраного 

тракту, в якому основним детектором є сцинтиляційний детектор NaI(Tl) з 

розмірами кристалу Ø150х100 мм та фотопомножувачем ФЭУ-63. Часовий 

аналіз подій відбувається за допомогою амплітудно-часового конвертора 

(T-A), диференційного дискримінатора (ДД), настроєного на часове вікно 

конвертора для миттєвих гамма-квантів, та лінією затримки (ЛЗ), 

змінюючи яку можна підбирати необхідне положення піків на часовому 

спектрі. Для покращення часової прив’язки до імпульсів використовуються 

Рис.1.2.2. Основні блоки спектрометричного тракту 
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блоки контролюючого порогу Constant Fraction (CF). Система реєстрації 

включає в себе підсилювач (П) БУС-2-95, аналізатор імпульсів БПА 01-Ф 

та комп’ютер із програмним забезпеченням для управління та накопичення 

інформації. 

Сигнал «старт» через блок CF на конвертор Т-А подається з анода 

детектора NaI(Tl), «стоп» – через попередній підсилювач та 

високочастотний підсилювач УР-2 з сигнального електрода, який 

розташовується в безпосередній близькості від місця народження 

нейтронів. Така послідовність сигналів «старт» та «стоп» вибрана з метою 

уникнення великих загрузок спектрометричного тракту та пов’язані з цим 

втрати корисних імпульсів з основного детектора. Так, якщо сигнал 

«старт» подавати із сигнального електрода (тобто в момент народження 

нейтронів), то весь тракт включається на реєстрацію стартовим імпульсом 

навіть за можливої відсутності сигналу «стоп» з основного детектора. 

Враховуючи час реєстрації тракту (приблизно 50 мс) та період слідування 

імпульсів нейтронного генератора (138 нс) очевидно, що така схема може 

призводити до значних втрат у системі реєстрації. Тому більш ефективним 

є запуск тракту «корисним» імпульсом з основного детектора. 

При описаній вище послідовності роботи спектрометричного тракту 

на часовому спектрі, де відлік часу іде справа наліво, тобто від більших 

каналів аналізатора до менших, спостерігаються два піки. Один з них 

відповідає миттєвим гамма-квантам, які народжуються в реакціях взаємодії 

нейтронів з ядрами зразка (при цьому гамма-пік буде знаходитись правіше 

в часовому спектрі). Другий пік відповідає прямому пучку 14-МеВ 

нейтронів. Враховуючи те, що час прольоту 1 м для гамма-кванта та 

14 МеВ нейтрона складає 1 3,3t нс=  та 2 19 t нс=  відповідно, для розділення 

часових піків з напівшириною 10 нс∆ =  мінімальна прольотна база має 

бути  
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З іншого боку, так як частота дейтронних згустків складає 7.25 МГц, 

час між моментами народження нейтронів становить 138 T нс=  і визначає 

робочий діапазон часопрольотної методики. Звідси, для уникнення 

накладань сигналів детектора від різних нейтронних імпульсів прольотна 

база не повинна перевищувати  

 

 

2 1

8.92 .                                   (1.2.2)max
T

L м
t t

= =
−

 

 

Для зменшення загрузки детектора при гамма-спектрометрії 

доцільно встановлювати захист від прямого пучка нейтронів, залишаючи 

Рис.1.2.3. Часовий спектр з та без зразка. Відлік часу іде справа наліво. 
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лише γ-пік. На рис. 1.2.3 наведено часовий спектр для прольотної бази 

L=176 см із захистом від прямого пучка. На спектрі із зразком 

спостерігається γ-пік, зумовлений взаємодією нейтронів із ядрами зразка. 

Встановлення вікна на відбір подій в тому часовому інтервалі, де 

знаходиться гамма-пік, забезпечує сепарацію миттєвих гамма-квантів від 

фонових імпульсів. Ширина вікна визначається шириною гамма-піку, 

який, в свою чергу, залежить від довжини дейтронних згустків та 

роздільної здатності апаратури (часових характеристик детектора, точності 

та стабільності прив’язки до імпульсів, роздільного часу електроніки та 

ін.). 

Варто зазначити, що описаний вище відбір подій по часу може бути 

реалізований також за допомогою схеми збігів. В цьому випадку, 

підбираючи відповідну лінію затримки, замість амплітудно-часового 

конвертора (Т-А) та диференційного дискримінатора (ДД) встановлюється 

схема збігів (СЗ) по перекриванню вхідних імпульсів. Роздільна здатність 

такої схеми визначається довжиною вхідних імпульсів τ, і для повного 

перекриття γ-піка має дорівнювати 2τ=20 нс (ширина основи γ-піка). Таким 

чином, довжина вхідних імпульсів на схему збігів з відповідних блоків 

прив’язки CF має бути τ=10 нс. Однак, навіть при використанні схеми 

збігів бажано проводити періодичну перевірку положення гамма-піку на 

часовому спектрі, для чого треба підключати амплітудно-часовий 

конвертор.    

 

1.3 Калібрування вимірювальної апаратури. 

До основної вимірювальної апаратури при проведенні гамма-

спектрометрії із застосуванням часопрольотної методики на базі ІНГ-200 

відносяться: 

- сцинтиляційний детектор NaI(Tl);  

- амплітудно-часовий конвертор Т-А;  
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- аналізатор імпульсів БПА-01-Ф;  

- нейтронний детектор на основі пластмасового сцинтилятору NE-

102А [29] (використовується для моніторування нейтронного пучка). 

Ці елементи спектрометричного тракту були відповідним чином 

прокалібровані та визначено ціну каналу аналізатора по енергії для 

детекторів та часову ціну каналу для амплітудно-часового конвертора.  

Калібрування основного детектора NaI(Tl) 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 також спостерігаються фонові піки 208Tl (Eγ=2.64 МеВ) та 40K 

(Eγ=1.43 МеВ, роздільна здатність для цієї енергії ∆E/E=16%).   Результати 

калібрування аналізатора імпульсів та основного детектора NaI(Tl) 

наведені на рисунках 1.3.1 та 1.3.2. При калібруванні також дуже важливо 

Рис.1.3.1. Калібрування аналізатора: залежність амплітуда-канал. 
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проводити перевірку лінійності та положення нуля шкали аналізатора.  Для 

цього на вхід аналізатора подавалися стандартні імпульси з електронного 

генератора, поступово зменшуючи їх амплітуду і визначаючи таким чином 

залежність амплітуда – канал (рис.1.3.1).  З рисунка видно, що нуль шкали 

аналізатора зміщений вправо на 10 каналів, що було враховано при 

встановленні кінцевої залежності енергія-канал (рис.1.3.2).     

Калібрування нейтронного детектора NE-102A за енергією 

проводилося за допомогою 14-МеВ нейтронів із прив’язкою до краю 

«полички» функції відгуку детектора. В цьому випадку реєстрація 

нейтронів відбувається по протонам віддачі, тому важливо враховувати 

нелінійність світловиходу кристалу. Відповідно до формули Біркса [30], 

для органічних та неорганічних сцинтиляторів питомий світловихід dL/dx 

залежить від енергетичних втрат dE/dх частинки:  

Рис.1.3.2. Калібрування основного детектора NaI(Tl): залежність енергія-канал. 
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де 0, BL k  – ефективність сцинтиляції та постійна Біркса, які залежать від 

матеріалу сцинтилятора. Для протонів з енергіями в інтервалі 2÷14 МеВ 

величина dE/dx може сильно змінюватись, тому світловихід для різних 

енергій протонів буде різним. Цей ефект був врахований при калібруванні і 

визначенні енергетичних порогів реєстрації моніторного детектора, що 

необхідно для підрахунку повного потоку нейтронів (врахування 

залежності світловиходу детально описано у п.2.3 розділу 2). У випадку 

реєстрації гамма-квантів кристалом NaI(Tl) нелінійність світловиходу 

кристалу не є суттєвим фактором в силу слабкої зміни dE/dx для 

електронів з енергіями в інтервалі 2÷22 МеВ. 

Калібрування амплітудно-часового конвертора включало в себе: 

- перевірку диференційної нелінійності конвертора; 

- визначення часової ціни каналу. 

Для перевірки диференційної нелінійності конвертора на канали 

«старт» та стоп» подавалися несинхронізовані в часі імпульси. На рис.1.3.3 

наведено розподіл сигналів з амплітудно-часового конвертора, коли на 

«старт» подавався фоновий імпульс з детектора, а на «стоп» імпульс з 

електронного генератора. Отриманий рівномірний розподіл сигналів 

свідчить про стабільну роботу блоків та задовільну диференційну 

нелінійність. 

Визначення ціни каналу конвертора проводилося з використанням 

змінної лінії затримки наносекундного діапазону (від 0,5 до 64 нс). Для 

цього на канали «старт» та «стоп» подавалися вже синхронізовані в часі 

імпульси (роль синхронізованих імпульсів відігравав розгалужений на два 

канали імпульс з електронного генератора), завдяки чому на спектрі 
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спостерігався пік в 1-2 канали. Далі, змінюючи лінію затримки в одному із 

каналів, положення піку зміщувалося відповідно до величини затримки 

сигналу. Ціна каналу при цьому була визначена рівною 0,67 нс/канал.  

Слід зазначити, що окрім вищеописаних методик, блоки 

вимірювальної апаратури можуть також бути прокалібровані іншими 

шляхами. Так, енергетичне калібрування детекторів можна проводити з 

використанням еталонних джерел гамма-квантів, а часове градуювання 

шкали шляхом зміни відстані від мішені до детектора, визначаючи зміну 

положення піків від прямого нейтронного пучка або від миттєвих гамма-

квантів. Однак тут є свої складності та недоліки, описані нижче.    

У випадку калібрування NaI(Tl) до недоліків можна віднести малу 

енергію гамма-квантів з еталонних радіонуклідних джерел (зазвичай до 

2 МеВ), тоді як при вимірюванні гамма-спектрів високих енергій великим 

Рис.1.3.3. Амплітудний спектр з конвертора Т-А при подачі в канали «старт» та 
«стоп» несинхронізованих імпульсів. 
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кристалом NaI(Tl) калібрування доцільно проводити високоенергетичними 

гамма-квантами. Окрім того, кристал NaI(Tl) має погану роздільну 

здатність, і гамма-піки з енергіями навіть в сотні кеВ при малих напругах 

ФЕП можуть не розділятися.  

Переходячи до калібрування нейтронного детектора на основі 

сцинтилятора NE-102A варто відмітити його погану ефективність 

реєстрації гамма-квантів в порівнянні із нейтронами, а також  необхідність 

врахування переходу між світловиходами електронів (при реєстрації 

гамма-квантів) та протонів для визначенні енергії нейтронів.   

  Щодо часового градуювання шкали, то в цьому випадку при зміні 

відстані мішень-детектор можна достатньо точно визначати ціну каналу, 

однак цей метод не застосовувався внаслідок складності зміни величини 

прольотної бази (мішень Ті-Т є нерухомою частиною генератора, а 

детектор знаходиться у пасивному захисті із бетону та свинцю загальною 

вагою 2.5 тонни).  

 

1.4 Пасивний та активний захист від фону. 

При вимірюванні спектрів гамма-квантів в реакціях взаємодії 

нейтронів з ядрами важливою задачею являється зменшення фону. Якщо 

не вжити спеціальних заходів, фоновий внесок буде значно перевищувати 

внесок від ефекту. Фон складається з таких основних компонент: 

1). Фон від природних γ-випромінювачів, що дають основний внесок 

у діапазоні до 2.7 МеВ (рис.1.4.1). На спектрі видно головні складові цього 

фону – пік калію 1.46 МеВ та талію 2.64 МеВ.     

2). Фон від мюонів космічного випромінювання. Ця частина фону 

основний внесок дає для енергій вище 2.7 МеВ. З фонового спектру видно, 

що він має рівномірний розподіл у всьому енергетичному діапазоні вище 

2.7 МеВ.   
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3). Фон від розсіяних нейтронів та γ-квантів, пов’язаних з генерацією 

первинних 14-МеВ нейтронів. В результаті різного роду пружних та 

непружних взаємодій на конструкційних елементах установки та стінах 

експериментального залу, в основному за рахунок (n,n’γ) та (n,γ), виникає 

достатньо великий γ-фон у діапазоні 0-8 МеВ. 

4). Активація нейтронами детектора та його безпосереднього 

оточення. Ця компонента фону дає помітний внесок для енергій до 2 МеВ. 

Для оцінки внеску від активації були проведені допоміжні виміри спектрів 

з детектора після припинення генерації нейтронів [31]. Аналіз цих спектрів 

показує, що при достатньо точних вимірах у діапазоні до 2 МеВ треба 

коректно враховувати активаційну складову, тому що її внесок змінюється 

в залежності від тривалості роботи генератора. Після початку роботи 

нейтронного генератора детектор поступово активується і через 1-2 години 

виходить в «насичення» при умові постійного виходу нейтронів. В даній 

Рис.1.4.1. Фоновий спектр, знятий основним детектором NaI(Tl) протягом 20хв. 
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дисертаційній роботі, де вимірюються гамма-спектри з енергіями від 

2 МеВ, активацією детектора можна знехтувати.    

Реалізована в даній роботі часопрольотна методика вимірювань 

значно зменшує кожну із наведених вище компонент фону. Найбільш 

ефективно при цьому зменшується фон, описаний в п.3) (від нейтронів та 

гамма-квантів, не пов’язаних із досліджуваним ефектом гамма-емісії). 

Однак для отримання максимального відношення ефект-фон, в 

експерименті також було реалізовано додатковий пасивний та активний 

захист від фону.  

Пасивний захист складається із блоків бетону та свинцю, якими було 

оточено основний детектор NaI(Tl). Товщина захисту детектора з усіх 

сторін складає біля 10 см свинцю та 40см бетону. Всю конструкцію із 

детектора та захисту було зібрано на спеціальному рухомому каркасі, 

загальна вага конструкції близько 2.5 тонни.  

Активний захист від фону включає в себе набір із 23 лічильників 

Гейгера-Мюллера, якими було оточено основний детектор. Лічильники 

було налаштовано в режим антизбігів із сигналами з основного детектора 

(рис.1.4.2). В такому режимі роботи значно зменшується фон від  

високоенергетичних мюонів, які, пролітаючи через основний детектор, 

одночасно наводять сигнал і в лічильниках Гейгера-Мюллера. Для 

коректного використання такої схеми необхідно знати вольт-амперні 

характеристики всіх 23-х лічильників, щоб встановити оптимальну для 

всіх детекторів напругу. Це є суттєвим фактором, адже вихід з режиму 

плато хоча б одного із лічильників приводить до значного зростання 

додаткових, не зв’язаних з мюоном, імпульсів, які теж ідуть на заборону 

реєстрації. Це призводить до втрати корисних імпульсів з основного 

детектора. У зв’язку з цим для всіх лічильників було проведено 

вимірювання швидкості лічби в залежності від поданої напруги та вибрано 

оптимальну величину напруги для всіх лічильників рівною U=850 В.      
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Ефективність описаного вище активного захисту від фонових 

імпульсів було визначено за допомогою вимірювання фону протягом 30 хв 

з та без застосування лічильників Гейгера. На рис.1.4.3 наведено спектр 

отриманого фону. Кількість фонових відліків вдалося суттєво зменшити, 

особливо у високоенергетичній області. Так, сума відліків в інтервалі від 2 

до 4 МеВ зменшилася в 1.07 рази, в той час як в енергетичному діапазоні 

від 12 до 22 МеВ фон вдалося зменшити майже в 5 разів.                 

Аналізуючи можливі фонові компоненти та методи їх зменшення, 

можна виділити основні етапи вимірювань гамма-спектрів: 

1) вимірювання природного фону без нейтронів; 

2) вимірювання при увімкненому генераторі без зразка; 

3) вимірювання при увімкненому генераторі із зразком.    

Рис.1.4.2. Схема активного захисту від фонових 
високоенергетичних мюонів. 
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Для отримання «ефекту» від зразка, береться різниця результатів, 

отриманих в пунтках 3) та 2). Вимірювання 1) при цьому необхідне для 

врахування фонової компоненти у випадку, якщо час вимірювань 2) та 3) 

буде різний. Ця різниця може бути зумовлена нестабільним виходом 

нейтронів (кількість нейтронів, що були згенеровані в 2) та 3) має бути 

однакова).   

 

 

 

 

 

 

Рис.1.4.3. Фоновий спектр з та без застосування лічильників 
Гейгера-Мюллера.  
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ВИМІРЮВАННЯ ГАММА-СПЕКТРІВ ПРИ 

ВЗАЄМОДІЇ 14 МЕВ НЕЙТРОНІВ З ЯДРАМИ natС, natNi, natSn 

 

2.1. Блок схема експерименту: канали часової селекції та амплітудного 

аналізу 

Для визначення перерізів (n,xγ) реакцій було проведено 

експериментальні вимірювання гамма-спектрів при взаємодії 14-МеВ 

нейтронів з досліджуваними зразками на базі ІНГ-200 з використанням 

часопрольотної методики вимірювань.  

Блок-схема поставленого експерименту наведена на рис.2.1.1. 

    Рис.2.1.1. 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 – лічильник Гейгера-Мюллера 
       ДД – диференційний дискримінатор 
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Досліджувані зразки нікелю, олова у формі тора та вуглецю у формі кільця 

розташовувалися навколо Ті-Т мішені (в таблиці 2.1.1 наведені параметри 

досліджуваних зразків). Нейтрони, що вилетіли з Ті-Т мішені та попадали 

на зразок, породжували гамма-кванти, які, пролітаючи прольотну базу у 

176 см попадали в основний детектор NaI(Tl). Між детектором та Ті-Т 

мішенню було встановлено захист від прямого пучка нейтронів у вигляді 

сталевого тіньового конуса. Довжина захисту була підібрана таким чином, 

щоб максимально зменшити інтенсивність прямого пучка нейтронів, і, в 

той же час, не перекривати площу вхідного вікна основного детектора  

NaI(Tl) на шляху гамма-квантів з будь-якої точки досліджуваного зразка.  

 

Таблиця 2.1.1. Параметри досліджуваних зразків. 

 

 Часопрольотна методика відбору подій, що відповідають реєстрації 

гамма-квантів забезпечувалася каналом часової селекції, а вимірювання 

енергії зареєстрованих гамма-квантів – каналом амплітудного аналізу.  

В каналі часової селекції імпульс з анода основного детектора через 

блок CF подавався на «старт» амплітудно-часового конвертора. Поріг 

спрацювання блоку CF був встановлений на рівні ≈0.18 В, що відповідало 

реєстрації гамма-квантів з енергіями вище 2 МеВ (напруга на детекторі 

при цьому була 1.2 кВ).  Імпульс на «стоп» конвертора подавався через 

лінію затримки із сигнального електрода, що фіксував момент народження 

нейтронів. Для підсилення сигналу від дейтронного згустку 

використовувався високочастотний підсилювач УР-2, на виході якого 

амплітуда імпульсу складала біля 1.2 В.  

Елемент Форма Головний радіус 
кільця або тора 

R, см 

Товщина кільця h 
або малий радіус тора 

r, см 

Маса, г 

natС Кільце 8.3 3 800 
natNi Тор 10 1.5 588 
natSn тор 10 1.5 3208 
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Канал амплітудного аналізу включав в себе ліильники Гейгера-

Мюллера, настроєні в режим антизбігів із сигналами з основного детектора 

NaI(Tl), лінійні ворота, які управлялися сигналами з каналу часової 

селекції та аналізатор імпульсів БПА-01Ф. Для підсилення динодних 

сигналів використовувався підсилювач БУС 2-95 з коефіцієнтом 

підсилення k=8.  

Обидва канали (часової селекції та амплітудного аналізу) включали в 

себе блоки ядерної електроніки та кабелі різної довжини. Враховуючи час 

проходження сигналу по кабелю (∆ts=5.5 нс/метр) очевидно, що крім 

величини затримки сигналів електронними блоками, для часопрольотної 

методики дуже важливо знати також довжини всіх кабелів, по яким 

відбувається передача сигналів. Довжини кабелів визначалися за 

допомогою осцилографа по часу повернення відбитого електронного 

імпульсу від протилежного кінця кабелю.   

Для селекції подій у часі імпульси в каналі амплітудного аналізу 

мають приходити до лінійний воріт (ЛВ) пізніше, аніж управляючий 

сигнал з диференційного дискримінатора (ДД). Для цього затримка 

динодного сигналу була більшою за анодний. Окрім того, довжина 

управляючого імпульса з ДД та імпульсів з лічильників Гейгера-Мюллера 

складала близько 1 мкс. Це забезпечувало повне перекриття довжини 

диноднго імпульса, що йшов на аналіз через ЛВ та надійну заборону його 

реєстрації у випадку появи сигналу з лічильників Гейгера.          
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2.2. Якість часової прив’язки до імпульсів та основні характеристики 

спектрометричного тракту. 

Суттєвою проблемою часопрольотної методики  з використанням 

детектора NaI(Tl) є прив’язка до повільних імпульсів сцинтилятора, час 

наростання яких складає біля 100 нс. Для точної прив’язки до анодних 

імпульсів детектора використовувалися блоки Constant Fraction, які 

працюють за методом контролюючого порогу [32]. Оптимальна лінія 

затримки блоку CF для інвертованого сигналу була визначена за 

допомогою анод-динодних збігів. Для цього на старт амплітудно-часового 

конвертора подавався імпульс з анода детектора, а на стоп – затриманий 

імпульс з динода. Так як ці імпульси є синхронізованими в часі, на виході 

конвертора спостерігається пік, ширина якого залежить від якості 

прив’язки до імпульсів, яка, в свою чергу, визначається лінією затримки 

блоку CF. На рисунках 2.2.1-2.2.2 показано піки, отримані при різних 

Рис.2.2.1. Якість прив’язки до імпульсів при анод-динодних збігах з 
основного детектора NaI(Tl) при лінії затримки 34нс. 
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лініях затримки CF для анодних імпульсів при анод-динодних збігах з 

основного детектора NaI(Tl). Найкраща прив’язка до імпульсів (ширина 

піку ∆=5 каналів) була отримана при лінії затримки блоку CF у 68 нс 

(рис.2.2.2).  

Для визначення роздільної здатності каналу часової селекції було 

проведено вимірювання по γ-γ збігах від джерела 60Co. На «старт» 

амплітудно-часового конвертора подавався сигнал з аноду повільного 

детектора NaI(Tl), а на «стоп» - з аноду швидкого сцинтилятора NE-102А, 

імпульс з якого відігравав роль швидкого імпульсу з сигнального 

електрода генератора. Джерело 60Co розташовувалося в безпосередній 

близькості від детекторів, встановлених один напроти одного. В такій 

геометрії забезпечувався максимальний тілесний кут та, відповідно, 

Рис.2.2.2. Якість прив’язки до імпульсів при анод-динодних збігах з 
основного детектора NaI(Tl) при лінії затримки 68нс. 
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максимальна інтенсивність набору часового спектру. Результати 

вимірювань наведено на рис.2.2.3.  

Враховуючи суттєву різницю між часом наростання імпульсу в 

повільному та швидкому сцинтиляторах (≈100 нс для NaI(Tl) та ≈2 нс для 

NE-102А), ширина піку за γ-γ збігами залежить в основному тільки від 

якості прив’язки до детектора NaI(Tl). В проведених вимірюваннях було 

отримано пік шириною 15 каналів (рис.2.2.3), звідки із врахування ціни 

каналу 0.67 нс/к роздільна здатність каналу часової селекції дорівнює:  

 

 15 0.67 / 10.05  .                         (2.2.1)t к нс к нс∆ = ⋅ =  

 

Важливо відмітити, що часова роздільна здатність залежить не тільки 

від якості прив’язки до імпульсів, а й від величини самого кристалу 

Рис.2.2.3. Часовий спектр γ-γ збігів від 60Co при реєстрації 
детекторами NaI(Tl) та NE-102A 
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NaI(Tl), так як частинки можуть реєструватися в різних частинах кристалу. 

Окрім того, на роздільну здатність також впливає тип та енергія (за 

виключенням гамма-кванту) частинки, що реєструється. Так, при товщині 

кристалу 10 см вздовж осі прольотної бази, розкид по часу реєстрації 14-

МеВ нейтрона буде 

 

 0.1 19 / 1.9 ,                          (2.2.2)nt м нс м нс∆ = ⋅ =  

 

в той час як для гамма-квантів ця величина дорівнює  

 

  0.1 3.3 / 0.33 ,                         (2.2.3)t м нс м нсγ∆ = ⋅ =  

 

що є суттєво менше в порівнянні із нейтронами і практично не дає вклад в 

роздільну здатність каналу часової селекції.  

На рис. 2.2.4 показано часовий спектр при реєстрації прямого пучка 

14-МеВ нейтронів моніторним детектором NE-102A розміром Ø30х40 мм 

на відстані 1.5 м. Не дивлячись на те, що цей сцинтилятор є швидким, 

ширина піку для 14-МеВ нейтронів складає біля 16-17 каналів, тобто 

роздільна здатність майже така сама, як і у випадку повільного 

сцинтилятору NaI(Tl) при реєстрації гамма-квантів. Цей ефект 

пояснюється більшим часовим розкидом при реєстрації 14-МеВ нейтронів 

на відміну від гамма-квантів.  
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Окрім роздільної здатності, з вимірювань по γ-γ збігах від 60Co також 

було визначено час затримки  сигналу детектором NaI(Tl), тобто час між 

попаданням гамма-кванту в кристал сцинтилятора та появою відповідного 

імпульсу на виході фотоелектронного помножувача. Ця величина є дуже 

важливою для коректної побудови каналу часової селекції, так як дає змогу 

визначати час появи імпульсу на виході з основного детектора NaI(Tl) 

відносно моменту народження  нейтронів, що фіксується дейтронним 

імпульсом з сигнального електроду ІНГ-200.   

Для цього на анодні кабелі детекторів, замість імпульсів з 

фотоелектронних помножувачів від гамма-квантів кобальтового джерела, 

подавалися синхронізовані в часі імпульси з електронного генератора. В 

цьому випадку затримка сигналу безпосередньо детекторами вже не 

Рис.2.2.4. Часовий спектр при реєстрації 14-МеВ нейтронів 
моніторним детектором NE-102A 
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відбувається і положення піку на часовому спектрі визначається лише 

різницею часу проходження сигналу по відповідним анодним кабелям до 

амплітудно-часового конвертора. При такій схемі вимірювань пік на 

часовому спектрі із 337 каналу (рис.2.2.3) змістився вліво у 175 канал 

(різниця часу між приходом сигналів на конвертор зменшилася). Звідси 

було визначено затримку сигналу детектором NaI(Tl): 

 

 ( )337 175 0.67 / 108.5 .              (2.2.4)NaIt к нс к нс∆ = − ⋅ =  

 

Разом із часовими характеристиками спектрометричного тракту, не 

менш важливою є енергетична роздільна здатність детектора NaI(Tl). Ця 

величина залежить як від характеристик самого кристалу, так і від енергії 

зареєстрованого гамма-кванту. Енергетична роздільна здатність детектора 

є основним параметром, який враховується при виборі кількості каналів 

аналізатора, що будуть задіяні для  набору імпульсів з каналу амплітудного 

аналізу. Правильність цього вибору є дуже суттєвою, адже при недостатній 

кількості каналів частина інформації буде втрачена, так як піки від різних 

енергій будуть зливатися в один. З іншого боку, занадто велика кількість 

каналів буде сильно розтягувати спектр. При цьому сильно збільшується 

час набору спектру та стає важчою ідентифікація піку, який буде мати 

дуже довгі підйом та спад. Оптимальний пік повинен мати приблизно 14-

16 каналів в ширині на половині висоти.  

Вибір кількості задіяних каналів аналізатора БПА-01 Ф проводився з 

таких міркувань. Роздільна здатність основного детектора NaI(Tl) 

∆Е/Е=16% (Eγ=1.43 МеВ). В даній роботі стояла задача по вимірюванню 

гамма-спектрів в енергетичному діапазоні від 2 МеВ до максимальної 

енергії збудження ядра, яка не перевищує 22 МеВ. Умова для оптимальної 

кількості каналів в піці  16N к∆ =  забезпечувалася для середини спектру, 
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тобто для каналу, куди попадає центр піку повного поглинання від гамма-

кванта з енергією 10 E МеВγ = . Звідси номер каналу для цього піку буде: 

 

 10 / 100                       (2.2.5)E МеВN N E E кγ = = ∆ ⋅ ∆ =  

 

Зважаючи на лінійність залежності енергія-канал ціна каналу 

аналізатора була підібрана рівною: 

 

 / 0.1 / ,                              (2.2.6)EE N МеВ кγ γε∆ = ≅  

 

звідки максимальна кількість задіяних каналів дорівнювала 220, що 

дозволяло реєструвати гамма-кванти з енергіями до  22 МеВ.   

 

2.3. Моніторування нейтронного пучка, визначення повного 

потоку нейтронів.  

Контроль за кількістю згенерованих нейтронів виконувався за 

допомогою моніторного детектора 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 складає 

13.6 МеВ). Отримана функція відгуку цього детектора при реєстрації 

нейтронів з енергією 13.6 МеВ показана на рис.2.3.1. Вона має вигляд 

полички, яка зумовлена реєстрацією протонів віддачі. Край полички 

відповідає максимальній енергії протона – 13.6 МеВ і знаходиться в 355 

каналі (напруга на моніторному детекторі при цьому була 1.5 кВ). Для 

зменшення фонового внеску, поріг реєстрації лічильного пристрою від 

моніторного детектора був встановлений на рівні амплітуди, що 

відповідала 115 каналу аналізатора. На рис.2.3.1 показана частина спектру, 

яка подавалася на лічильний пристрій (заштрихована площа).  
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Кількість зареєстрованих імпульсів mS  лічильним пристроєм з 

моніторного детектора визначається співвідношеннями 

 

0 ,                                  (2.3.1)
4m m tot
N

S ε
π

= ⋅ ∆Ω ⋅       

               

 
5

2
6,26 10  ,                             (2.3.2)dm

m
dm

S
ср

R
−∆Ω = = ⋅  

 

  ,                                 (2.3.3)tot m accountε ε ε= ⋅  

 

де N0 – повна кількість нейтронів, згенерованих в куті 4π; m∆Ω  – тілесний 

кут, під яким видно детектор з мішені; dmS  та dmR   – площа вхідного вікна 

детектора та відстань від Ті-Т мішені до детектора відповідно; totε  – повна 

Рис.2.3.1. Функція відгуку моніторного детектора NE-102A 
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ефективність реєстрації, де mε  – ефективність реєстрації моніторного 

детектора, accountε  – ефективність реєстрації лічильного пристрою, що 

визначається встановленими порогами.    

Ефективність реєстрації моніторного детектора mε   розраховувалася 

за формулою: 

 

 ( )1 exp 13.8 %,             (2.3.4)m H nHn xε σ= − − ⋅ ⋅ =  

 

де 225,28 10Hn = ⋅  – концентрація водню в сцинтиляторі,  0,707 nH бσ =  – 

переріз пружного розсіяння нейтрона з енергією 13.6 МеВ на протоні (дані 

взято з бази оцінених ядерних даних ENDF/B-VII.1 [33]), 4 x см=  – 

товщина детектора.  

Ефективність реєстрації лічильного пристрою розраховувалася 

виходячи із встановленого порогу реєстрації. Як зазначалося раніше, 

нижній поріг був встановлений на рівні 115 каналу, а край полички 

знаходився у 355 каналі. Для знаходження ефективності реєстрації треба 

знати енергію нейтрона, що відповідає 115 каналу. Світловихід Lp кристалу 

NE-102A при реєстрації протонів з енергією Ep можна визначати за 

допомогою таких емпіричних формул [34]:     

 

 ( )20.215 0.028      8 ,                 (2.3.5)p p p pL E E E МеВ= ⋅ + ⋅ <  

 

 ( )0.6 1.28   8 14 .               (2.3.6)p p pL E MeV E МеВ= ⋅ − < <  

 

Світловихід у 115 каналі в 355/155=3.087 рази менший за світловихід 

в 355 каналі, що відповідає енергії протона 13.6 МеВ. Звідси, 

використовуючи формули (2.3.5) та (2.3.6) можна записати: 
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 ( ) ( ) ( )3550.6 1.28   355 
115               (2.3.7)

3.087 3.087
p кp

p

EL к
L к

⋅ −
= = =  

2
(115 ) (115 )0.215 0.028 2.229.      p к p кE E= ⋅ + ⋅ =  

 

Тоді енергія протона (115 )p кE , реєстрація якого дає імпульс у 115 

канал буде: 

      

 ( )

( )( )3552

115

0.6 1.28
0.215 0.215 4 0.028

3.087        (2.3.8)
2 0.028

p к

p к

E

E

− ⋅ −
− + − ⋅ ⋅

= =
⋅

 

      5.87 .    nМеВ E= =  

 

Знаючи поріг реєстрації, що відповідає нейтронам з енергією nE , 

можна знайти ефективність реєстрації лічильного пристрою від 

моніторного детектора:  

 

(13.6 5.87) /13.6 0.57 ,                     (2.3.9)accountε = − =    

 

тобто 57% відсотків імпульсів від зареєстрованих в детекторі нейтронів 

попадають в лічильний пристрій. Таким чином, повна ефективність 

реєстрації буде:  

 

 13.8% 0.57 7.87% .             (2.3.10)tot m accountε ε ε= ⋅ = ⋅ =  

 

Загрузка з моніторного детектора в середньому 

складала 10mS =  імп/сек. Враховуючи ефективність реєстрації та тілесний 

кут детектора, з формули (2.3.1) було знайдено потік нейтронів: 
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7

0 5

4 10 4 3.14
3 10 ( / ).        (2.3.11)

6.26 10  0.0787  
m

m tot

S
N н с

π
ε −

⋅ ⋅ ⋅= = = ⋅
∆Ω ⋅ ⋅ ⋅

 

 

Таким чином, на 1000 показань моніторного детектора припадає 

3·109 згенерованих нейтронів в куті 4π.   

  

2.4. Результати вимірювань. Апаратурні спектри та функція 

відгуку детектора. 

 Результатом вимірювань гамма-спектрів при взаємодії 14-МеВ 

нейтронів з ядрами є амплітудний розподіл імпульсів з основного 

детектора NaI(Tl). Цей розподіл має форму гістограми, що показує 

кількість відліків в каналах аналізатора з енергетичним кроком / 2iε ε± ∆ , 

де iε −  енергія, передана кристалу NaI(Tl) при реєстрації гамма-кванту з 

енергією Eγ . Цей розподіл називається апаратурним спектром. Як було 

описано в п.2.2., виходячи із величини роздільної здатності детектора, в 

даній дисертаційній роботі вимірювання проводилися при 0.1 МеВε∆ =   в 

енергетичному діапазоні  2 22 МеВ− . Це відповідало набору апаратурного 

спектру від 20 до 220 каналу аналізатора.  

Для коректного вимірювання гамма-спектрів необхідно знати 

величину активаційної складової фону, так як фон може збільшуватися з 

часом за рахунок активації високоенергетичними нейтронами 

конструкційних елементів генератора та детекторної установки. На рис. 

2.4.1 показані апаратурні спектри, що були отримані протягом 5 

послідовних вимірювань без зразка при увімкненому генераторі при наборі 

10.000 імпульсів з лічильного пристрою монітора  (в кожному вимірюванні 

було згенеровано 3·1010 нейтронів (див. ф.2.3.11)). При цьому час набору 

спектру був практично однаковий – біля 17 хв. З отриманих даних видно, 
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що за один і той же час і при однаковій кількості згенерованих нейтронів 

кількість відліків у спектрі майже не змінюється, незалежно від того 

скільки часу працював генератор до початку вимірювань. Виходячи з 

цього можна сказати, що активаційна складова при енергіях вище 2 МеВ 

практично відсутня і нею можна нехтувати.   

Для отримання апаратурного спектру гамма-квантів, породжених 

ефектом взаємодії нейтронів з ядрами зразків natNi, natSn та natC були 

проведені вимірювання з та без зразків та взята різниця апаратурних 

спектрів. На рис. 2.4.2 показані результати відповідних вимірювань. 

Кількість згенерованих нейтронів в обох випадках (при вимірюваннях з та 

без зразка) була однакова, але внаслідок нестабільності нейтронного 

потоку час вимірювань був різний і при відніманні спектрів враховувалася 

природна складова фону, спричинена високоенергетичними мюонами. 

Рис.2.4.1. Апаратурні спектри гамма квантів отримані протягом 5 
послідовних вимірювань без зразка при увімкненому генераторі 
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Апаратурні спектри являють собою суму функцій відгуку детектора 

для гамма-квантів з енергіями від 2 МеВ і до максимальної енергії 

збудження ядра. Для того, щоб отримати з них диференційні перерізи 

вильоту гамма-квантів з (n,xγ) реакцій треба знати форму цієї функції 

відгуку, яка залежить від енергії гамма-квантів Eγ . Для визначення форми 

функції відгуку детектора можуть бути використані як розрахункові, так і 

експериментальні методи. При цьому для експериментального визначення 

найбільш прийнятним є опромінення детектора моноенергетичними 

гамма-квантами від радіоактивних джерел, однак енергії цього 

Рис.2.4.2. Апаратурні спектри гамма квантів (n,xγ) реакцій, 
отримані при взаємодії 14-МеВ нейтронів з ядрами natNi, natSn та natC 
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випромінювання зазвичай не перевищують декілька МеВ. Тому для 

отримання функцій відгуку від вискоенергетичних гамма-квантів можна 

застосовувати гальмівне гамма випромінювання з використанням товстих 

шарів поглинача, що сильно послаблюють низькоенергетичну частину 

спектру.     

В даній роботі для подальшої обробки апаратурних спектрів 

використовувалася функція відгуку детектора, що була отримана в роботі 

[35] шляхом експериментальних вимірювань. Кристал NaI(Tl), розмірами 

150х100мм опромінювався спектром гальмівних гамма-квантів. Верхня 

межа гальмівного спектру змінювалася в процесі вимірювань від 4 до 

27 МеВ з кроком 1 МеВ. Аналітичний вираз, що описує отримані 

експериментальні дані має вигляд [36]:   

 

 ( ) ( )2 3
1 52

3 4

1
, ,              (2.4.1)

( )
d

E b b
E b b

E b b
γ

γ
γ

ε
χ ε

ε ε
− − ⋅ +

= ⋅ +
− + + ⋅

 

 

де Eγ  та ε  входять в розмірності МеВ, а коефіцієнти 1 5b b−  мають такі 

значення:  

 

 
1.5

1 11.945 ( 4.54) ,b Eγ
−= ⋅ +  

 

 
0.12

2 0.104 ,b Eγ= ⋅  

 

 
0.11

3 0.0573 ( 0.25) 0.303,                      (2.4.2)b Eγ
−= ⋅ + +  

 

 4 0.14,b =  

 

 
0.435

5 0.00458 .b Eγ= ⋅  
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Графічний вигляд даної функції відгуку показаний на рис.2.4.3. Слід 

відмітити, що ця функція є нормованою на 1 зареєстрований гамма-

квант,тобто:  

 ( ) ( )
0

, , 1.                              (2.4.3)d dE E dγ γχ ε χ ε ε
∞

= =∫  

Таким чином вона показує імовірність передачі енергії ε  кристалу 

NaI(Tl) (або, що аналогічно, імовірність появи імпульсу в каналі N) при 

реєстрації гамма-кванту з енергією Eγ .   

Окрім експериментальних значень у вигляді матриці апаратурної 

функції та аналітичного виразу, що їх описує, також проводилося 

тестування функції відгуку (2.4.1) методом Монте-Карло в комп’ютерному 

коді MCNP4C [37]. Для тестування  моделювалася геометрія експерименту 

Рис.2.4.3. Функція відгуку детектора NaI(Tl) для гамма-квантів 
з енергіями 2 – 24 МеВ 
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та детекторної установки з використанням функції коду, що дозволяє 

отримати енергетичні розподіли у чутливому об’ємі детектора при 

реєстрації гамма-квантів з різними енергіями.  На рис. 2.4.4 показана 

функція відгуку для енергії гамма-квантів 4.43 МеВ, отримана 

експериментально, шляхом моделювання та за допомогою аналітичного 

виразу (2.4.1). Загалом всі 3 результати мають непогане узгодження, за 

винятком високоенергетичної частини, де аналітичний вираз дає тільки 

певну усереднену інформацію про гамма-спектр.  

 

 

Рис.2.4.4. Функція відгуку детектора NaI(Tl) для гамма-квантів 
з енергією 4.43 МеВ, отримана експериментально, з використанням 

аналітичного виразу та моделювання в коді MCNP 
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2.5. Обробка апаратурних спектрів та оцінка похибок перерізів. 

Для отримання диференційних перерізів (n,xγ) реакцій необхідно 

проводити відповідну обробку апаратурних спектрів. Як буде показано 

нижче, ця обробка зводиться до розв’язку задачі типу ˆ ,Az u= ��
 яка є 

некоректно поставленою внаслідок своєї нестійкості і вимагає 

застосування спеціальних математичних методів для отримання 

наближених розв’язків, роблячи відновлення перерізів з апаратурного 

спектру достатньо складною та трудомісткою задачею. 

В проведеному експерименті амплітудний спектр  ( )Sγ ε  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

,  .                           (2.5.1)
maxE

sS E E dEγ γ γ γ γ γε χ ε σ θ= ∫  

 

Тут Eγ  - енергія гамма-квантів з максимальним значенням maxE ; ( ), s Eγχ ε  

– повна функція відгуку спектрометра: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( ), Ω , ,            (2.5.2)s n s n dE N N E E Eγ γ γ γ ε γχ ε α α ε χ ε∆= ∆  

 

 ( ) ( )
2

' '

2

, , ,                          (2.5.3)dE E d

εε

ε γ γ
εε

χ ε χ ε ε

∆+

∆
∆−

= ∫  
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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) (2.4.1) в інтервалі 

енергій (амплітуд імпульсів) ε∆  при реєстрації гамма-квантів з енергією 

Eγ . На рис.2.5.1 наведено геометрію експерименту, з якої визначалися 

наведені вище величини.  

 

Враховуючи те, що малий радіус тора r  зразків нікелю та олова та 

товщина кільця h  вуглецю набагато менші за основний радіус R 

відповідних зразків (див. табл.2.1.1), флюенс нейтронів визначався за 

формулою 2/ 4nN F Rπ= , де F  є повна кількість згенерованих нейтронів в 

куті 4π  за час вимірювань. Кількість ядер sN  в зразках розраховувалася за 

Рис.2.5.1. Геометрія поставленого експерименту 
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формулою /s s AN m N A= , де sm   - маса, A - молярна маса зразка, AN  - 

стала Авогадро.  

Коефіцієнти самопоглинання nα та γα  для нейтронів та гамма-

квантів визначалися з таких міркувань. Знову ж таки, зважаючи на 

співвідношення r R≪ , для зразків нікелю та олова форма тору 

представлялася у вигляді кільця з товщиною 2 1 3 h r r см= − = , де 

1 28.5 , 11.5 r см r см= =  внутрішній та зовнішній радіус відповідно, і 

коефіцієнт самопоглинання для нейтронів nα  розраховувався в 

двовимірній кільцевій геометрії за формулою [38]: 

     

 
( ) ( )2 2

1

1 1

/   ,                      (2.5.4)s inel n

r r
n E r r

n
r r

dr dr
e

r r
σα − ⋅ ⋅ −= ∫ ∫  

 

де sn  - концентрація ядер в зразку, inelσ  - переріз непружньої взаємодії 14-

МеВ нейтронів з ядрами зразка. Дані для перерізів inelσ  було взято з бази 

оцінених даних ENDFB-VII [39]. Функція ( )Eγ γα , що визначає 

самопоглинання гамма-квантів в зразку розраховувалася за формулою:    

 

 
( )

(1 ) /  ,                          (2.5.5)s effE h
s effe hγ γµ

γ γα µ− ⋅= − ⋅  

 

де ( )s Eγ γµ  - лінійний коефіцієнт ослаблення гамма-квантів з енергією Eγ  

в досліджуваному зразку, і  effh rπ=  - ефективна товщина зразка [40].   

Зважаючи на те, що відстань від зразка до детектора dR  та прольотна 

база L  (див.рис.2.5.1) практично однакові (
176 

0.2%
175.7 

dR см

L см
= < ), тілесний 
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кут Ω∆  та ефективність реєстрації детектора ( )d Eγε  можна визначати по 

таким формулам:  

 

2

2
Ω     ,                                                  (2.5.6)dr

L

π∆ =  

 

 ( ) ( )
1 ,                                  (2.5.7)d dE h

d E e γ γµ
γε − ⋅= −  

 

де 7.5 dr см=  є радіус вхідного вікна детектора,  ( )d Eγ γµ  - лінійний 

коефіцієнт ослаблення гамма-квантів з енергією Eγ  в кристалі NaI(Tl) 

(лінійні коефіцієнти ослаблення ( )s Eγ γµ  та ( )d Eγ γµ  бралися з бази даних 

XCOM: Photon Cross Section Database (version 3.1.) [41]), dh  - товщина 

кристалу. З цих формул видно, що вони є правильними з певними 

спрощеннями в геометрії експерименту, які описані нижче.  

У формулі (2.5.6) тілесний кут розраховується нехтуючи величиною 

R, тобто зміщенням джерела гамма-квантів (точки зразка) відносно 

центральної осі детектора. Точний вираз для тілесного кута ΩT∆  можна 

отримати через величину геометричної ефективності effG , яка 

визначається відношенням кількості частинок, що попали в детектор до 

кількості частинок, які вилетіли із джерела, і в кільцевій геометрії має 

вигляд [42]:  

 

 
( )

( )2 2 2 2 2 2
0

cos cos
 ,      (2.5.8)

2 sin 2 cos

dd
eff

d d d

t r t R dtr L
G

r t L R r L r R t

π

π
⋅ −

=
+ ⋅ + + −

∫  

 

 
Ω

 .                                               (2.5.9)
4π

T
effG

∆=  
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Однак розрахунки тілесного кута для 10R см=  з використанням 

співвідношень (2.5.8), (2.5.9) та по формулі (2.5.6) дають максимальну 

розбіжність 0.3%: 

  

3

3

Ω 5.689 10
0.997,                           (2.5.10)

Ω 5.705 10
T

−

−
∆ ⋅= =
∆ ⋅

 

 

звідки в даній геометрії експерименту, завдяки великій прольотній базі та 

відносно малому радіусу кільця, з великою точністю можна 

використовувати наближену формулу (2.5.6), тобто вважати, що точкове 

джерело знаходиться на осі детектора. 

Наступне спрощення стосується формули (2.5.7), де припускається, 

що всі гамма-кванти, які попали в детектор, проходять однакову товщину 

10 dh см= , тобто нехтується кутом θ  входження гамма-квантів в 

детектор. Для більш точного результату, в даній роботі ефективність 

реєстрації визначалася по формулі, отриманій в роботі [43] і яка виражає 

добуток ( )Ω

4π d Eγε∆ ⋅  (тобто світлосилу ( )T Eγ  детектора), враховуючи 

різні кути входження гамма-квантів в детектор і, відповідно, різні відстані 

в детекторі, які вони проходять: 

 

( ) ( ) ( )

( )

cos

0

sin cos

Ω
0.5 1 sin  

4

1 sin (2.5.11)

d

dd
d

d
d

d

d
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arctg r LL E
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T E e d

e d

γ γ

γ γ

µγ θ
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Результати розрахунку ефективності реєстрації детектора по формулі 

(2.5.7) та за допомогою виразу (2.5.11) з врахуванням тілесного кута, 

визначеного по формулі (2.5.9) наведено на рис.2.5.2. З рисунку видно, що 

врахування кута входження гамма-квантів в детектор дає меншу 

ефективність (так як певна кількість гамма-квантів вже проходять відстані, 

менші за товщину детектора 10 dh см= ). В цьому випадку максимальна 

розбіжність спостерігається для енергій гамма-квантів 20 E МеВγ =  і 

досягає 3%.   

В таблиці 2.5.1. наведено незалежні від енергії гамма-квантів 

параметри, що входять до повної функції відгуку спектрометра (2.5.2).  

 

 

Рис.2.5.2. Ефективність реєстрації основного детектора NaI(Tl) 
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Таблиця 2.5.1. Значення незалежних від енергії гамма-квантів параметрів, що 

входять у функцію відгуку спектрометра sχ . 

Зразок Кількість 
ядер 

 
 

 sN  

Флюенс 
нейтронів, 

 
2см−  

 

 nN  

Коефіцієнт 
самопоглинання 
нейтронів в зразку 

 

nα  

Тілесний    
 кут,  

ср  
 

 Ω∆  
natNi 3.69·1025 8.36·107 0.853 5.69·10-3 

natSn 1.82·1025 1.19·108 0.912 5.69·10-3 
natC 4.02·1025 1.73·108 0.937 5.70·10-3 

 

Рівняння (2.5.1) називається рівнянням Фредгольма першого роду і 

відноситься до класу некоректно поставлених задач. Існує багато методів 

розв’язку задач такого класу [44-50]. В даній дисертаційній роботі для 

розв’язку цієї задачі застосовувався регуляризуючий алгоритм на 

компактних множинах (РАКМ). Застосування цього методу дозволило 

відновити величини перерізів із апаратурних спектрів і реалізовувалося 

наступним чином. Інтегральне рівняння (2.5.1) представлялося у вигляді 

суми у матричному вигляді: 

 

 .                                                   (2.5.12)S Xσ=
� �

 

 

Тут S
�

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

,( ),j jEγ γ γσ σ θ=  відповідно, X  – квадратна матриця з елементами ,i jX : 

 

 ( ), ,, ,   1, , ;   1, , ,           (2.5.13)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.  
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Лінійне алгебраїчне рівняння (2.5.13) вирішувалося шляхом 

мінімізації квадрату норми функціоналу ( )r X Sσ σ= −
�� � �

: 

 

 ( ) ( ){ }2( )  ,         (2.5.14)
TTMin r r r X S X Sσ σ σ= ⋅ = − ⋅ −
� �� � � � � �

 

 

де символ T  означає транспонування. Для пошуку σ�  було застосовано 

ітераційний алгоритм найскорішого спуску, в якому 1k +  наближення 

знаходиться через k -те із такого співвідношення: 

 

 ( )1 2 ,     .        (2.5.15)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 .             (2.5.16)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 (2.5.17)k kσ σ σ+ − ≤ ⋅� � �

 

 

і для досягнення якої проводилося близько 30 000 ітерацій. Описаний вище 

алгоритм реалізовувався в програмному пакеті Matlab [51]. 
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 Для оцінки похибок перерізів амплітудний спектр  Sγ  варіювався за 

розподілом Гауса:  

 ( )
( )2

221
 ,                       (2.5.18)

2

i i

i

S S

i
i

p S e

γ γ

σ
γ πσ

−
−

=  

  ,                                     (2.5.19)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 [52], [53].  

Результати відновлення перерізів для досліджуваних елементів 

нікелю, олова та вуглецю наведено на рис.2.5.3-2.5.5. Отримані 

експериментальні дані порівнювалися з результатами інших авторів [54-

Рис.2.5.3. Диференційні перерізи (n,xγ) реакцій при взаємодії 
14-МеВ нейтронів з ядрами natNi 
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61], що були взяті з бази ядерних даних EXFOR. Для зручнішого 

порівняння, наші дані та дані з робіт [54-56] були помножені на 4π  і 

розглядалися як інтегрований по куту диференційний переріз  

 

 
( ) ( ) ( ), 4 ,               (2.5.20)

d E
E d E

dE
γ γ

γ γ γ γ γ γ γ
γ

σ
σ θ πσ θ= Ω =∫  

 

для ядер natNi, natSn, та повний переріз виходу гамма-квантів  

 

( ) ( ) 4 , (2.5.21)nE E dEγ γ γ γ γσ π σ θ= ∫  

 

при енергії нейтронів 14.1nE МеВ=  для ядер natC завдяки слабкій 

Рис.2.5.4. Диференційні перерізи (n,xγ) реакцій при взаємодії 
14-МеВ нейтронів з ядрами natSn 
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залежності диференційного перерізу від кута вильоту гамма-квантів.  

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= .   

У випадку нікелю та олова (рис.2.5.3-2.5.4) видно, що отримані 

Рис.2.5.5. Повні перерізи natС(n,xγ) реакцій (Eγ=4.43 МеВ) при енергії 
нейтронів біля 14-МеВ. 
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перерізи мають схожий спадаючий характер із збільшенням енергії і 

виходять на поличку у високоенергетичній області (вище 12 МеВ). 

Отримані експериментальні дані порівнювалися з даними інших авторів в 

енергетичних областях, де ці дані існують. Для високоенергетичної області 

12÷20 МеВ перерізи були виміряні вперше і мають практично сталі 

значення біля 0.15 мб/МеВ. Для ядер natC величина повного перерізу була 

визначена рівною ( ) 232.1 30 nE мбγσ = ±  (рис.2.5.5).  

Аналізуючи значення перерізів наведених на рис.2.5.3-2.5.5 можна 

зробити висновок, що загалом отримані експериментальні дані добре 

узгоджуються із результатами інших авторів для всіх досліджуваних 

елементів.  

 

2.6. Висновки. 

Для визначення величин перерізів було виконано експериментальні 

вимірювання апаратурних гамма-спектрів із застосуванням часопрольотної 

методики вимірювань. Виконана математична обробка апаратурних 

спектрів та визначено функцію відгуку спектрометра. При розрахунках 

функції відгуку спектрометра враховувалися ефективність реєстрації, 

геометрія експерименту, функція відгуку детектора та коефіцієнти 

самопоглинання нейтронів та гамма-квантів у зразках. Відновлення 

величин перерізів відбувалося шляхом розв’язку відповідного 

інтегрального рівняння Фредгольма 1-го роду, яке представлялося у 

вигляді матриці  системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Ітераційний 

алгоритм пошуку наближених розв’язків для даної задачі реалізовувався в 

пакеті Матлаб. Похибки оцінювалися шляхом варіації амплітудного 

спектру за розподілом Гауса. Окрім того, похибки у високоенергетичній 

області (>12 МеВ) були також обумовлені аналітичною апроксимацією 

функції відгуку детектора. 
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Отримані величини перерізів для ядер нікелю та олова мають  

спадаючу поведінку від 2 МеВ і до енергій біля 11-12 МеВ. При цьому 

величина перерізів змінюється на декілька порядків. Експериментальні 

дані представлені в порівнянні з результатами інших авторів і з отриманих 

графіків особливо гарне узгодження спостерігається у низькоенергетичній 

області (за винятком даних Drake et al. [55] для ядер нікелю). Для олова 

певні розходження спостерігаються при енергіях 6-10 МеВ. 

Високоенергетична область в проведених експериментах була досліджена 

вперше. Тут перерізи практично не змінюються із збільшенням енергії і 

мають значення біля 0.15 мб/МеВ.  
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РОЗДІЛ 3 

ТЕОРЕТИЧНІ РОЗРАХУНКИ ПЕРЕРІЗІВ (N,Xγ) РЕАКЦІЙ ТА ЇХ 

ПОРІВНЯННЯ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

 

3.1. Теоретичні основи опису ядерних реакцій. 

Ядерні реакції, зокрема й за участю нейтронів, можуть відбуватися 

по різним вихідним каналам реакції, що визначаються залишковим ядром 

та частинками, що вилітають після взаємодії нейтрона з ядром-мішенню. 

Перебіг реакції по тому чи іншому вихідному каналу має сильну 

залежність від енергії налітаючої частинки, однак повна імовірність 

перебігу ядерної реакції визначається ще рядом параметрів взаємодіючих 

частинок та ядер, таких як спін, парність, енергія збуджених станів, 

ширина розпаду, кути вильоту тощо [62]. Всі ці параметри та уявлення про 

типи взаємодії між частинками лежать в основі різних теоретичних 

моделей опису ядерних реакцій, що необхідні для розрахунків перерізів. 

Тому для максимально повного і детального розуміння механізмів перебігу 

ядерних реакцій треба проводити порівняння теоретичних розрахунків з 

експериментальними результатами, що дозволяє робити висновки про 

застосовність використаної моделі, і, відповідно, про правильність 

уявлень, які покладені в її основу.   

В загальному випадку нейтронні взаємодії з ядрами можна поділити 

на прямі процеси та процеси, що відбуваються через компаунд (складене) 

ядро. Кожен із цих процесів має свої властивості та характерні параметри. 

При цьому розпізнавання перебігу того чи іншого процесу відбувається по 

вихідному каналу.  

У випадку прямих процесів налітаюча частинка взаємодіє лише з 

одним або декількома нуклонами в ядрі, і час перебігу такого процесу по 

порядку дорівнює характерному ядерному часу (час, необхідний для 

прольоту нуклона крізь ядро). Для нуклонів з енергією біля 15 МеВ цей час 
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складає близько 10-22с. За такий час частинка не встигає «забути» напрямок 

свого початкового руху і кутовий розподіл продуктів прямих реакцій є 

анізотропним. При цьому виліт частинки у вихідному каналі більш 

імовірний під малими кутами відносно налітаючої частинки.  

На відміну від прямих, при компаунд процесах налітаюча частинка 

взаємодіє з усіма нуклонами ядра в цілому, утворюючи складену систему 

частинка+ядро. Час такої ядерної реакції набагато більший від прямих 

процесів (10-12 ÷ 10-16 с), а кутовий розподіл частинок у вихідному каналі є 

ізотропним, тобто частинка «забуває» свій початковий напрямок, і стадії 

утворення та розпаду компаунд ядра вважаються незалежними. Переріз 

компаунд процесів залежить від енергії збудження складеного ядра E : 

 

 ,                                               (3.1.1)aCE Sαε= +  

 

що складається з енергії відносного руху у вхідному каналі αε та енергії 

відділення aCS  частинки-снаряду від ядра C a A= + .   

Наряду з прямими і компаунд процесами, існує ще третій, границі 

якого не так чітко виражені і який має назву передрівноважний процес 

[63]. Цей процес є менш вивченим ніж попередні два і тому формалізм, 

який застосовується для його опису досі є об’єктом активних дискусій та 

полем для подальших удосконалень. Передрівноважний процес 

починається на стадії утворення системи частинка+ядро і характеризує 

перерозподіл енергії між складовими ядра, визначаючи імовірність 

вильоту частинки із компаунд системи на різних стадіях її утворення. 

Кожен із трьох наведених вище процесів (прямий, компаунд та 

передрівноважний або прекомпаунд) має свої теоретичні моделі, що його 

описують і які покладені в основу комп’ютерних кодів для розрахунку 

різних параметрів перебігу ядерних реакцій [64]. Нижче наведено основні 
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теоретичні моделі, які застосовувалися в даній роботі при розрахунках 

відповідних перерізів (n,xγ) реакцій на досліджуваних зразках.    

Оптична модель. 

Для опису прямих процесів широко застосовується оптична модель. 

По аналогії із проходженням світла через частково прозоре середовище, в 

якому хвиля зазнає як поглинання, так і розсіяння, плоска хвиля падаючих 

частинок зазнає всіх тих самих взаємодій, що і плоска електромагнітна 

хвиля, що проходить через напівпрозоре середовище. Такі взаємодії 

розглядаються в оптиці. Частинка, що проходить крізь ядро, зазнає 

«заломлення», «відбивання» та «поглинання». Частина хвилі, що пройшла 

крізь ядро набуває певного фазового зміщення δ , який визначається 

відстанню, яку пройшла хвиля в ядрі і показником заломлення ядра 

0/n k k=  ( 0,  k k − хвильові числа плоскої хвилі всередині та зовні ядра). В 

залежності від фазового зсуву, інтерференція падаючої, відбитої та 

розсіяної хвиль призводить або до збільшення величини перерізу 

взаємодії, або до його зменшення у порівнянні з величиною перерізу в 

моделі чорної кулі (непрозорого середовища) [65]. 

Отже, аналогічно до оптичних законів, взаємодію частинок з ядром 

можна описати комплексним оптичним потенціалом типу  

 

 ,                                             (3.1.2)U V iW= +  

 

де V  і W  є дійсною та уявною частиною потенціалу відповідно. Оптичний 

потенціал U  описує пряму взаємодію налітаючої частинки з ядром 

мішенню, що створює цей потенціал. При цьому уявна частина потенціалу 

(3.1.2) описує поглинання частинок, а дійсна – розсіяння частинок у 

вихідному каналі.   
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Якщо розглядати потенціал прямокутної ями виду ( ) U V iW= − + в 

одновимірному випадку, то відповідне рівняння Шредінгера буде мати 

вигляд:   

 

 ( )
2

2 2

Ψ 2
   Ψ 0,                           (3.1.3)

d m
E V iW

dx
+ + + =
ℏ

 

 

розв’язок якого 

 ( )Ψ  ,                                              3.1.4ikxe±=  

 ( )
1
2

2

2
                       (3.1.5)

m
k E V iW = − −   

 ℏ
 

 

дає можливість визначати густину імовірності знаходження частинки на 

відстані x  від поверхні ядра 

 

 i2 2 xΨ( ) ,                                             (3.1.6)Kx e−=  

 

де iK  є уявною частиною хвильового вектора k :  

 

  ,                                               (3.1.7)r ik k iK= +  

 
1

 .                                         (3.1.8)
2 ( )i r

W
K k

E V
≅

+
 

 

У випадку нейтронів зазвичай використовують загальний вираз для 

оптичного потенціалу [66]: 

 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( )
0 0 0; , ; ,

; ,  ,                         (3.1.9)

vol V V

surf s s ls

U r V f r R a iW f r R a

iW g r R a V r

= − − −

− +
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де ( ); ,j jf r R a  - зосереджений в об’ємі ядра формфактор у вигляді 

потенціалу Вудса-Саксона: 

 

 ( ) ( )
1

; , 1 .                     3.1.10j
j j

j

r R
f r R a exp

a

−
  −

= +      
 

 

Формфактор ( ); ,s sg r R a  зосереджений на поверхні й вибирається 

або у вигляді функції Гаусса 

 

 ( ) ( )
2

2

( )
; , ,                            3.1.11s

s s
s

r R
g r R a exp

a

 −= − 
 

 

 

або похідної від функції Фермі (3.1.10): 

 

 ( ) ( ); , 4 ; ,s s s s s
d

g r R a a f r R a
dr

= − =  

 

2

   4exp 1 . (3.1.12)
s s

r R r R
exp

a a

−
    − −= +    

    
                     

 

Компонент lsV  - спін орбітальна взаємодія, за якої зазвичай також 

враховується можливість поглинання: 

 

 

( ) ( )

( ) ( )

2

; ,   

; , , (3.1.13)

ls SO VSO VSO

SO WSO WSO

d
V r V f r R a

r dr

d
iW f r R a l

dr

πλ

σ

= +

+ ⋅

ɵ��
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де 1/  /k m cπ π πλ = =ℏ  – комптонівська довжина хвилі π-мезона 

( 2 22.0 фмπλ ≅ ); ,lσ
��

 - вектори спінових матриць Паулі та оператора 

кутового моменту відповідно. У наведених вище виразах радіальні розміри 

ядра jR  беруться у вигляді 1/3
0 . j jR r A=  Параметри ja  визначають форму 

зміни потенціалів у поверхневій області ядра і називаються параметрами 

дифузностей. Величина 0V  виражає глибину дійсної частини потенціалу, а 

амплітуди  volW та surfW є глибинами уявної частини потенціалу. У випадку 

взаємодії заряджених частинок, додатково вводиться доданок, який описує 

кулонівську взаємодію. Детальний опис оптичної моделі з вхідними 

параметрами, які використовувались при теоретичних розрахунках 

наведено в [67].   

Екситонна модель Гриффіна передрівноважних процесів. 

Передрівноважний процес починається на стадії утворення складеної 

системи. На цій стадії частинка ще  пам’ятає шлях свого утворення, і 

відбувається або зняття збудження ядра шляхом вильоту нуклона, або 

поступовий перерозподіл енергії між нуклонами в ядрі. Подальший 

перерозподіл енергії між нуклонами в ядрі призводить до того, що вся 

енергія збудження рівномірно розподіляється між частинками і імовірність 

вильоту нуклона стає дуже низькою. Однак все ж таки існує деяка 

імовірність того, що внаслідок флуктуацій в певний момент на нуклоні 

буде сконцентрована достатня кількість енергії для його вильоту. Всі ці 

процеси називаються передрівноважними і описуються теоретичною 

моделлю, яка визначає закони перерозподілу енергії і відповідно 

імовірності вильоту частинок. Ця модель набула широкого вжитку і має 

назву екситонної моделі Гриффіна [68].            

Згідно екситонної моделі, при попаданні нуклона в ядро відбувається 

взаємодія з однією із частинок ядра і породжується частинко-дірочна пара. 

Таким чином утворюється вихідний екситонний стан з кількістю екситонів 
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0 3 n = типу 2 1p h (2  частинки та 1 дірка). Далі система буде 

ускладнюватись до певного числа екситонів n  доти, доки імовірність 

переходу системи до стану з меншою кількістю екситонів ( , )E nλ− не буде 

дорівнювати імовірності переходу системи до стану з більшою кількістю 

екситонів ( , )E nλ+  (тут E  - енергія збудження складеної системи). Отже, 

основні положення екситонної моделі можна сформулювати наступним 

чином: 

- кожна стадія утворення компаунд ядра може характеризуватися 

певною кількістю збуджених квазічастинок («екситонів»)n  

(частинок p  та дірок h : n p h= + ); 

- енергія збудження кожного екситонного стану рівномірно 

розподіляється між екситонами (умова парціальної рівноваги);   

- процес утворення даного екситонного стану та вильоту з нього 

частинок є незалежними.  

Для опису передрівноважних процесів відповідно до екситонної 

моделі може бути використане таке кінематичне рівняння [69, 70]: 

 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
0 , 2 2 , 2 2

, , ,  ,                  (3.1.14)

tq n E n n E n n

E n E n L E n n

λ τ λ τ

λ λ τ
= + −

+ −

− = + + + − − −

− + +  
 

 

де ( )tq n  - імовірність знаходження ядра в стані з n  екситонами, ( , )E nλ+  та 

( , )E nλ−  - імовірності переходів у сусідні екситонні стани, ( ),L E n  - повна 

імовірність вильоту частинки або гамма-кванту зі стану з енергією 

збудження E  та кількістю екситонів n , ( )nτ  – середній час, протягом 

якого система знаходиться в даному екситонному стані: 

 



81 

 

 ( )
0

( , ) .                                    (3.1.15)n q n t dtτ
∞

= ∫  

   

Тоді передрівноважний спектр частинок може бути розрахований за 

формулою: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),
, , , , ,           (3.1.16)a b r

b a b inc a b inc b b
b n

d
E D E W E n n

d

σ
σ τ= ∑ε ε

ε

 

 

де ( ),
r
a b incEσ  - переріз реакції ( , )a b , ( ), ,b bW E nε  – імовірність вильоту 

частинки типу b (або гамма-кванту) з енергією bε  із стану з n  екситонами 

та енергією збудження E  компаунд ядра, ( ),a b incD E  - фактор послаблення, 

який враховує зменшення флюенсу частинок внаслідок прямих процесів. 

Використовуючи переріз перебігу прямих реакцій ( ),
dir
a b incEσ , фактор 

послаблення може бути визначений таким співвідношенням: 

   

 ( ) ( )
( )

,
,

,

1  .                               (3.1.17)
dir
a b inc

a b inc r
a b inc

E
D E

E

σ
σ

= −  

 

Детальний опис вхідних параметрів, що використовувалися в 

екситонній моделі для розрахунку перерізів наведено в п.3.3. 

Модель складеного ядра. Статистична теорія Хаузера-Фешбаха. 

Оптична та екситонна моделі прямих та передрівноважних процесів, 

разом із описом вильоту частинок у вихідному каналі також визначають 

вихідний (початковий) стан третьої можливої стадії перебігу ядерної 

реакції – складеного ядра. Модель складеного ядра базується на 

статистичній теорії Хаузера-Фешбаха [71], яка описує імовірність розпаду 
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складеної системи по певному вихідному каналу з врахуванням законів 

збереження моменту кількості руху та парності.  

Так як складене ядро зазвичай має високу енергію збудження, що 

рівномірно розподілена між нуклонами, в моделі складеного (або 

компаунд) ядра використовується статистична гіпотеза, згідно якої розпад 

компаунд-ядра по певному вихідному каналу визначається відношенням 

імовірності розпаду через цей канал до всіх можливих каналів розпаду. 

Відповідно до такого формулювання розпад і шлях утворення компаунд-

ядра вважаються незалежними, і переріз реакції ( , )a b  через складене ядро 

з врахуванням спіну та парності можна записати у такому вигляді: 

 

 ( ) ( ),
, 

, ( , ),                        (3.1.18)CN
a b a b

J

E E J P E J
π

σ σ π π= ∑  

 

де ( ),CN
a E Jσ π  – переріз утворення складеного ядра у стані зі спіном J  та 

парністю π  що залежать від вхідного каналу a , а множник ( , )bP E Jπ  є 

імовірність розпаду складеного ядра з енергією збудження E  по вихідному 

каналу b. Імовірність розпаду визначається із співвідношення коефіцієнтів 

проходження:   

 

 ( ) ( )
( )

,
,   ,                             (3.1.19)

, 
b x

b
c xc

T E J
P E J

T E J

π
π

π
=
∑

 

 

які пов’язані з вильотом частинок або гамма-квантів у вихідному каналі. 

Коефіцієнт проходження для частинки p  дорівнює: 

 
( ) ( )

( )

,
0

,

, ( , ( 1) )  ,      (3.1.20)

x pE BI J j

p p lj x p
I J j lj

l
I I

T E J T E B

I d

π ε

ρ ε π δ ππ ε

−= +

= −
= − − ×

× −

∑ ∑∫  
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де pB −  енергія зв’язку частинки p  в складеному ядрі, ( ), IIρ ε π  – густина 

збуджених рівнів дочірнього ядра зі спіном I , парністю Iπ  та енергією 

збудження ε , ,p ljT  - коефіцієнт проходження з енергією каналу x pE B ε− −  

і орбітальним кутовим моментом l , який разом зі спіном частинки s 

визначають кутовий момент j  каналу, і, відповідно, спін дочірнього ядра 

I , множник ( , ( 1) )l
Iδ ππ −  враховує закон збереження парності. Для 

дискретних рівнів (що характеризуються енергією ,iE  спіном iI  та 

парністю Iiπ ) густина рівнів зводиться до виразу:     

 

 ( ) ( ) ( ) ( ), , , , .                       (3.1.21)I i i IiI E I Iρ ε π δ ε δ δ π π= −  

 

У випадку гамма-еміссії вираз для коефіцієнту проходження є 

схожим з (3.1.20) і має вигляд: 

 

( ) ( )
'

' ' '

0

, ( ) , , ( , ( 1) ) ,    (3.1.22)
xEJ L

L
x XL x

XL ljJ J L

T E J f E E E J dγ γ γ γπ ρ π δ ππ ε
+

= −

= − −∑ ∑ ∑∫

 

де XL визначає тип та мультипольність гамма-переходу, ' 'J π  - спін та 

парність кінцевого стану і ( )XLf Eγ  - фотонна силова функція. Слід 

зазначити, що всі наведені вище співвідношення також враховують 

залишкове компаунд ядро, яке утворюється після емісії частинок з 

первинного складеного ядра. Єдина відмінність між першим складеним 

ядром і залишковим це енергія збудження, яка у першому випадку є чітко 

визначеною за співвідношенням (3.1.1), в той час як дочірні можуть 

утворюватися з різними енергіями збудження.  
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Коефіцієнти проходження ( ),b xT E Jπ  пов'язані із шириною розпаду 

( ),b xГ E Jπ   по каналу b простим співвідношенням [72]: 

  

( ) ( ) ( ) ( ),
, 2 2 , , .          (3.1.23)b x

b x I b x
J

Г E J
T E J I Г E J

D π

π
π π πρ ε π π= =  

 

З наведених вище основних положень моделі складеного ядра 

зрозуміло, що для застосування статистичної теорії Хаузера-Фешбаха слід 

знати вхідні параметри для розрахунків, такі як густина ядерних рівнів та 

фотонна силова функція. Для визначення цих величин також існує ряд 

теоретичних моделей, опис і чутливість розрахунку до яких наведено та 

проаналізовано в наступних підрозділах дисертаційної роботи.    

Загальна схема перебігу ядерної реакції. 

Підводячи підсумок розгляду різних механізмів перебігу ядерної 

реакції можна сформувати загальну схему реакції, яка буде включати в 

себе 3 основні процеси, описані вище. Враховуючи їх, стадії реакції та 

характерні їм властивості можна представити рисунком 3.1.1, в якому 

відображені прямі, передрівноважні процеси та утворення комаунд ядра 

[73]. Прямі процеси відбуваються за короткий час (область D) і мають 

строгу кореляцію між вхідним і вихідним каналами. Ці процеси більш 

імовірні для високих (більше 10 МеВ) енергій, при цьому переріз має 

резонансний характер а кутовий розподіл вилітаючих частинок осцилюючу 

поведінку із максимумом для напрямків, що збігаються із напрямком 

налітаючої частинки.  

Якщо пряма взаємодія не відбулася, система переходить в область 

передрівноважних процесів, де можна виділити MSD (Multi-Step Direct) та 

MSС (Multi-Step Compound) стадії (області С та В). На цих стадіях 

відбувається перерозподіл енергії між частинками і система поступово 

забуває шлях свого утворення, і, відповідно, кутовий розподіл вилітаючих 



85 

 

частинок плавно наближається до ізотропного, однак ще з деяким 

тяжінням до напрямку частинки-снаряду.  

 Далі система переходить у стадію компаунд ядра (область А), що 

характеризується рівномірним розподілом енергії збудження E  між 

нуклонами. В області квазінеперервних станів як складеного, так і 

залишкового ядер відповідні компаунд-ядра знаходяться у стані 

термодинамічної рівноваги з деякими температурами T  (є “нагрітими”), а 

середня енергія, яка припадає на один збуджений нуклон, дорівнює: 

 

 
3

 ,                                         (3.1.24)
2

E
T

n
ε = ≅  

 

де  n  - кількість збуджених нуклонів при температурі T . При такій 

термодинамічній рівновазі характер вильому частинок із компаунд-ядра 

Рис.3.1.1. Стадії перебігу ядерної реакції та відповідні кутові 
розподіли вильоту частинок 
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вже не зв’язаний із процесом його утворення, і кутовий розподіл є 

ізотропним (рис. 3.1.1 область А). Згідно моделі збудженого Фермі-газу, 

кількість збуджених нуклонів n , що входить у співвідношення (3.1.24): 

 

 2 .                                            (3.1.25)gEn ≅  

 

Тут ( )1 2
0 (6 / )( /15 / 7) 0.04 0.09g D A A Aπ−= ≅ ÷ ≈ ÷  - середня густина 

одночастинкових рівнів в околі енергії Фермі в ядрі з A нуклонами,   0D  - 

середня відстань між такими рівнями. Враховуючи формули (3.1.24) та 

(3.1.25) можна бачити, що температура ядра квадратично пов’язана з 

енергією збудження ядра E :   

 

22.25  .                                     (3.1.26)E gT≅  

 

Окрім кутового розподілу, частинки, що вилітають на 

передрівноважних стадіях та з компаунд ядра, також характеризуються 

імовірністю вильоту з певною енергією ε , або диференційним перерізом 

вильоту ,a bd

d

σ
ε

. Так частинки, що вилітають із компаунд-ядра, мають 

енергетичний спектр близький до максвеллівського і який притаманний 

молекулам, що випаровуються з рідини: 

 

 ( )/. ~ .                            (3.1.27)Ta bd
e P

d

σ −< > ≡ε

ε ε

ε

 

Ця залежність була показана Вайскопфом і Евінгом і описується 

відповідною теоретичною моделлю, що має назву моделі випаровування 

Вайскопфа [74]. При цьому середня енергія частинок, що вилітають  в 

процесі випаровування буде 



87 

 

 

 

( )
( )

0

0

2  .                                (3.1.28)
P d

T
P d

∞

∞< >≡ =∫

∫

ε ε ε

ε

ε ε

 

 

Враховуючи те, що на передрівноважній стадії кількість збуджених 

нуклонів менша у порівнянні із компаунд ядром, середня енергія на нуклон 

є більшою. Це призводить до того, що вилітаючі частинки будуть мати 

більшу середню енергію, аніж частинки, що випаровуються із компаунд 

ядра згідно співвідношень (3.1.27) та (3.1.28). Якісно це можна 

спостерігати у типових спектрах протонів та нейтронів, що народжуються 

в ядерних реакціях на важких ядрах з утворенням компаунд ядра з 

достатньо високою енергією збудження. В цих спектрах виліт нуклонів на 

передрівноважній стадії призводить до більших енергій частинок, аніж у 

спектрі випаровування з компаунд ядра [75],[76],[77]. 
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3.2. Густина ядерних рівнів та фотонна силова функція. 

Для проведення теоретичних розрахунків перерізів (n,xγ) реакцій в 

рамках статистичної теорії Хаузера-Фешбаха, треба знати відповідні 

коефіцієнти проходження (3.1.20), (3.1.22), які залежать від таких 

параметрів як густина ядерних рівнів (ГЯР) та фотонна силова функція 

(ФСФ) [78],[79]. Ці величини можна отримувати застосовуючи різні 

теоретичні підходи та моделі. 

Густина ядерних рівнів. 

При розгляді взаємодії нейтронів з ядрами одна із характерних 

особливостей процесу радіаційного захвату є те, що гамма-розпад 

практично завжди відбувається з неперервного спектру збуджених рівнів 

складеного ядра. Навіть при дуже малих енергіях нейтронів, збудження 

компаунд-ядра буде досягати енергій, близьких до енергії зв’язку нейтрона 

в ядрі, що зазвичай перевищує область дискретних рівнів збуджених 

станів. Тому для опису цього процесу необхідно знати густину ядерних 

рівнів.  

В даній дисертаційній роботі, окрім дослідження існуючих 

теоретичних моделей опису густини ядерних рівнів, також було 

модифіковано підсилену узагальнену модель надплинної рідини EGSM, 

яка в подальшому отримала назву MEGSM (Modified EGSM). Модифікація 

була виконана в рамках BAN-наближення, відповідно до якого коефіцієнт 

вібраційного підсилення vibrK  визначався через зміну статистичної суми 

Z∆ під дією вібраційних станів ( )vibr intK Z Tτ= ∆ = і являв собою 

відношення бозонної статистичної суми до середнього числа рівнів 

заповнення (BAN наближення). Детальний опис виконаної роботи по 

модифікації викладено в окремому підрозділі 3.4. 

Аналітичний вираз для густини ядерних рівнів, що отримав 

широкого застосування при побудові феноменологічних моделей опису 

ГЯР був отриманий в рамках моделі Фермі-газу. В цій моделі густина 
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ядерних рівнів зі спіном J , парністю π  та енергією збудження xE  

представляється у факторизованому вигляді: 

 

( ) ( ) ( ), , , ,                           (3.2.1)x xE J E Jρ π ρ ρ π=  

 

де залежна від енергії густина дорівнює 

 

( ) ( )exp
 .                                  (3.2.2)x

S
E

Det
ρ =  

 

Тут S – ентропія і Det - параметр, описаний нижче в рівняннях (3.2.4). 

Залежна від спіну та парності густина в свою чергу записується у вигляді: 

 

( )
2

23

1 (2 1) ( 1 / 2)
, ,                   (3.2.3)

2 28

J J
J expρ π

σπσ

 + += − 
 

 

 

де 2σ  - параметр спінової залежності. Для моделі Фермі-газу рівняння 

стану визначають залежність енергії збудження, ентропії та 

термодинамічних функцій ядра від його температури :T  

 

2 2 3 5;   2 ;    ;    144 /  ,       (3.2.4)xE aT S aT T Det a Tσ π= = = =I  

де a −  параметр густини рівнів, I  - момент інерції ядра. Для врахування 

ефектів спарювання, енергія збудження заміняється на ефективну енергію 

збудження U  куди входить доданок ∆ , що або дорівнює, або близький до 

енергії спарювання:  

 

 .                                               (3.2.5)xU E= − ∆  
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Підставляючи вирази (3.2.5) і (3.2.4) в рівняння (3.2.2) для енергетично 

залежної компоненти маємо 

 

( ) ( )1/4 5/4
exp 2 ,                       (3.2.6)

12
FG

xE aU
a U

πρ =  

 

і вираз для густини рівнів моделі Фермі-газу має вигляд: 

 

( )
2

3/2 1/4 5/4 2

(2 1) ( 1 / 2)
, , exp 2 .    (3.2.7)

48 2 2
FG

x
J J

E J aU
a U

ρ π
σ σ

 + += − 
 

 

 

З останнього рівняння видно, що густина залежить від 3-ох 

параметрів: , a σ  і ∆ .  Параметр a  залежить від енергії збудження і 

враховує оболонкові ефекти ядра, вплив яких практично зникає при 

збільшенні енергії збудження. Форма цієї залежності була запропонована 

Ігнатюком [80]: 

 

( ) ( ) ( )1 ,                           3.2.8x
W

a E a f U
U

δ = +  
ɶ  

 

( ) ( )1 exp .                          (3.2.9)f U Uγ= − −  

 

Тут aɶ  – асимптотичне значення параметру a , Wδ  - поправка на 

оболонкові ефекти, γ  - параметр, що визначає затухання оболонкових 

ефектів. Значення параметрів , a σ  і ∆  залежать від моделі, яка 

застосовується для опису ГЯР. В даній роботі використовувалося 

наближення Жильберта-Камерона (Gilbert-Cameron Model, GCM [81]), 

узагальнена модель надплинної рідини (Generalized Superfluid Model, 

GSM [80],[82]), підсилена узагальнена модель надплинної рідини 
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(Enhanced Generalized Superfluid Model, EGSM [83]), її модифікований 

варіант (Modified Generalized Superfluid Model, MEGSM [84]) та 

мікроскопічна модель Хартрі-Фока-Боголюбова (Hartree-Fock-Bogoliubov 

microscopic Model, HFBM[85]).   

Фотонна силова функція. 

Для опису процесу гамма-розпаду, зокрема для визначення 

коефіцієнтів проходження (3.1.20), (3.1.22) разом із густиною ядерних 

рівнів необхідно знати фотонну силову функцію. Коефіцієнти 

проходження ( )XLT Eγ  для вильоту гамма-кванту з енергією Eγ  можуть 

бути виражені за допомогою одночастинкової моделі Вайскопфа [86] та 

моделі гігантського мультипольного резонансу (ГМР) (гіпотеза Акселя-

Брінка [87],[88],[89]):    

 

( ) ( )1 ,                       (3.2.10)Weiss GMR
XL XL XLT E t T tTγ = − +  

 

де [0,1]t ∈  – параметр, що визначає ваговий вклад кожного із підходів. 

Враховуючи те, що в статистичній теорії Хаузера-Фешбаха зазвичай 

розглядаються переходи 1, 2E E  та 1M , оцінка коефіцієнтів проходження 

Weiss
XLT  може бути виконана за допомогою таких співвідношень:   

 

2
7 3 33

1 14.599 ,                          (3.2.11)Weiss
E ET C A E МеВγ

− − =    

 

7 3 3
1 11.3 ,                              (3.2.12)Weiss

M MT C E МеВγ
− − =    

 

13 4/3 5 3
2 23.54 ,                      (3.2.13)Weiss

E ET C A E МеВγ
− − =    
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де A – кількість нуклонів в ядрі, а коефіцієнти XLC  використовуються для 

підгонки теоретичних оцінок до експериментальних значень.  

Коефіцієнт проходження ,GMR
XLT  що враховує вклад ГМР визначається 

через фотонну силову функцію ( )XLf Eγ : 

 

( ) ( )2 12 .                               (3.2.14)GMR L
XL XLT E E f Eγ γ γπ +=  

 

Фотонна силова функція несе в собі інформацію про внутрішню 

структуру ядра і визначає імовірність поглинання або вильоту гамма-

кванта. Вона широко застосовується не тільки при вивченні гамма-

спектрів, а й при дослідженні ізомерних відношень, процесів 

фотопоглинання та оцінки імовірності конкуруючих процесів: гамма-

розпаду та вильоту частинки.    

Для дослідження гамма-спектрів з (n,xγ) реакцій необхідні фотонні 

силові функції гамма-розпаду, які можна обчислювати за формулою:   

 

( )
( ) ( )2 1

,                        (3.2.15)
L

XL
XL

l

E Г E
f E

D
γ γ

γ

− +

=  

 

де ( )XLГ Eγ  та lD  - радіаційна ширина та середня відстань між 

рівнями відповідно. Величина фотонної силової функції для дипольного 

електричного переходу 1E  зазвичай переважає відповідну ФСФ для 

переходів 1M  на 1÷2 порядки. Більше того, збільшення мультипольності 

переходу навіть на одиницю зменшує величину відповідної ФСФ майже на 

три порядки. Тому в даній дисертаційній роботі розглядалися фотонні 

силові функції дипольного електричного переходу ( 1E ), як найбільш 

імовірні у процесах, що йдуть з утворенням компаунд ядра. Для їх опису 



93 

 

використовувалися моделі, що базуються на уявленнях про збудження 

гігантського дипольного резонансу (ГДР).  

Теоретична модель, що широко застосовується для опису форми ГДР 

є підсилена модель узагальненого Лоренціану (Enhanced Generalize 

Lorentzian, EGLO) [90], що є сумою двох Лоренціанів: 

 

( ) ( )
( )

2

1 , 22 2 2 21

2 22

5
1

,
 

( )

0,7 4
,             (3.2.16)

i
E i i

i i i

i
i i

i

E Г E T
f E Г

E E E Г E

Г T
Г

E

γ γ
γ γ

γ γ γ

σ

πσ

=

=

 
 = + 

− +  

 
+  

 

∑

∑

 

 

де ,  i iГσ та iE  – максимальний  переріз, ширина та енергія і-го максимуму 

ГДР, а залежна від енергії ширина дорівнює:  

 

( )
2 2

, 2

4
,   .                             (3.2.17)i i

i

E T
Г E T Г

E
γ

γ γ
π+

=  

 

Параметри ГДР для деформованих ядер (для яких параметр деформації 

приймається 0.064δ > ) при цьому розраховуються за такими формулами 

[91]: 

 

 [ ]0.232
2 50  ,                                  (3.2.18)E A МеВ−=  

 

 2 1ln( / ) 0.946  ,                                        (3.2.19)E E δ=  

 

 ( ) [ ]1 10.283 0.263  ,                             (3.2.20)Г E МеВδ= −  

 

 ( ) [ ]2 20.35 0.14  ,                                 (3.2.21)Г E МеВδ= −  
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 [ ]1
1

3.48
 ,                                                (3.2.22)

A
мб

Г
σ =  

 

 [ ]
4/3

2
2

1.464
 .                                         (3.2.23)

A
мб

Г
σ =  

 

Для випадку «майже сферичних» ядер (параметр деформації 

0.064δ ≤ ) параметри ГДР мають вигляд:   

 

 ( ) [ ]0.240949.336 7.34  ,                     (3.2.24)GDRE A МеВδ −= +  

 

 [ ]0.3  ,                                          (3.2.25)GDR GDRГ E МеВ=  

 

[ ]10.6
 .                                             (3.2.26)GDR

GDR

A
мб

Г
σ =  

 

Для опису ФСФ окрім EGLO також існують й інші теоретичні 

моделі: стандартний Лоренціан (Standart Lorentzian, SLO [88],[92]), 

модифікований Лоренціан 1-4 варіантів (Modified Loretzian, MLO1-MLO4 

[93]-[96])  та узагальнена модель Фермі-рідини (Generalized Fermi Liquid 

model, GFL [97]). Застосування цих моделей може призводити до різних 

результатів в розрахунках. Не дивлячись на те, що різні підходи опису 

ФСФ дають близькі результати в околі ГДР, в низькоенергетичній області 

розрахований переріз може сильно змінюватися в залежності від 

застосованої моделі. 

Опис застосованих моделей для ФСФ та ГЯР при розрахунках 

перерізів (n,xγ) реакцій наводиться в наступних пунктах третього розділу 

дисертації. 



95 

 

3.3. Результати теоретичних розрахунків та їх порівняння з 

експериментальними даними. 

Для моноізотопних мішеней ( ), iA z  диференційний переріз 

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

вильотом частинок та гамма-квантів: 

 

 { }( )( )( ) / , , / ,                       (3.3.1)i
i

x

d E dE d A n x dEγ γ γ γσ σ γ=∑  

де символ { },x γ  визначає вихідні канали з будь-якою послідовністю 

вильоту частинок. У випадку, коли мішень має природній склад ізотопів, 

диференційний переріз є сумою диференційних перерізів (3.3.1) з ваговими 

множниками iw , що відповідають розповсюдженості (%) α ізотопу в 

природному ізотопному складі:        

 

( )

{ }( )( )

( ) / /

, , / ,   .       (3.3.2)
100

i
i

i

i
i i i

i x

d E dE w E dE

w d A n x dE w

dγ γ γ γ γ γ

γ

σ σ

ασ γ

= =

= =

∑

∑ ∑
 

 

Для досліджуваних елементів із вуглецю, нікелю 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 з та без врахування передрівноважних процесів з 
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використанням екситонної моделі. В коді Empire 3.2 для реалізації 

екситонної моделі застосовувався код PCROSS, в якому припускається 

спінова незалежність імовірності утворення екситонних станів 

(кінематичне рівняння (3.1.14) не містить складових, що залежать від 

спіну), що є основною відмінністю від DEGAS коду. Для отримання 

чисельного розв’язку кінематичного рівняння (3.1.14) відносно ( )nτ  в коді 

застосовувався алгоритм, запропонований в роботі [98]. При цьому код 

PCROSS виконує обчислення в рамках незворотного наближення, в якому 

допускається лише ускладнення передрівноважної системи (збільшення 

кількості екситонів), тобто ( ) ( ), ,E n E nλ λ+ −≫ .      

При визначенні коефіцієнтів проходження ( )XLT Eγ  у формулі 

(3.2.10) параметр t  брався рівним одиниці (нехтується внеском 

одночастинкової моделі Вайскопфа). Для густини ядерних рівнів та 

фотонної силової функції при розрахунках застосовувалися моделі, які 

використовуються в кодах за замовчуванням: це EGSM модель для ГЯР та 

MLO1 для ФСФ.   

Модель EGSM для густини ядерних рівнів. 

В моделі EGSM для густини ядерних рівнів (так само як і в GSM 

моделі) застосовується підхід, в якому при енергіях збудження, менших від 

певного критичного значення використовується модель надплинної рідини, 

а при вищих енергіях – модель Фермі-газу. Удосконалення EGSM моделі у 

порівнянні з GSM в основному полягає у врахуванні спінового розподілу в 

моделі Фермі-газу.  

Ефективна енергія збудження в EGSM моделі зв’язана з енергією 

збудження наступним чином: 

 

0  ,                                          (3.3.3)xU E n= + ∆  
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де 0 12 A∆ =  – середня кореляційна функція основного стану, 0,1  n = та 2  

для парно-парних, з непарним числом нуклонів A та непарно-непарних 

ядер, відповідно. При енергіях, нижче певної критичної енергії cU , 

внутрішня густина збуджених рівнів квазічастинкових станів ( , , )qp xE Jρ π  

розраховується за формулою, аналогічною до моделі GSM. При енергіях, 

вищих за критичну, густина представляється добутком внутрішньої 

густини рівнів ( , , )qp xE Jρ π  на множники, що враховують ротаційні та 

вібраційні стани збуджених ядер: 

 

( ) ( ), , , , .                     (3.3.4)x qp x rot rot vibr vibE J E J K Q K Qρ π ρ π=  

 

У випадку моделі EGSM у внутрішній густині рівнів вже враховано 

коефіцієнт ротаційного підсилення, і тому загальний вираз має вигляд 
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для сплюснутих ядер відповідно. В цих рівняннях енергія  *U  визначається 

із таких рівнянь: 

 

*  ,                                            (3.3.7)condU U E= −  

 

 
2
02

3
,                                             (3.3.8)

2
cond cE a

π
= ∆  

 

де condE  є енергія конденсації для парно-парних ядер, що враховує 

зміщення основного рівня внаслідок парних кореляцій. Індекс c  означає 

критичне значення параметру густини рівнів ca  при критичній температурі 

cT  та енергії cU . Ефективний момент інерції  
1 1

eff
⊥

= −
�

I
I I

. 

Коефіцієнти ротаційного та вібраційного підсилення в моделі EGSM 

розраховуються за формулами: 

 

 ,                                               (3.3.9)rotK T⊥= I  

 

 

2
43 3

0 3
2

.                             (3.3.10)
4

vibr
R

K exp C T
ρ
π α

 
  =   
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Тут константа 1.7C = , а густина ядерної матерії, радіус ядра та коефіцієнт 

поверхневого натягу визначаються співвідношеннями:  
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з массою нуклона 0 939 m МеВ= , ядерним радіусом 0 1.26 r Фм=  та 

феноменологічним поверхневим параметром 17 s МеВα = . 

Множник, що враховує затухання ротаційних станів обчислюється за 

виразом: 

1
1 1 ,                                 (3.3.12)rot rQ q

T⊥

 
= − − 

 I
 

 

де величина rq  розраховується в припущенні незалежності від деформації 

ядра [99]: 

1 1
 ,           (3.3.13)

1 1
r

cr cr

cr cr

q
E U E

exp exp
d d

= −
   −+ − + −   
   

 

 

з параметрами 40 crE МеВ=  і 10 crd МеВ= . Два доданки в останньому 

виразі забезпечують 0 rq та=  1rotQ =  при 0U = , і 1rq → , 1 /  rot rotQ K→  

при rq U → ∞ .  

Для вібраційного затухання множник vibrQ  в EGSM обчислюється за 

формулами:    

1
1 1 ,                      (3.3.14)vibr v

vibr

Q q
K

 
= − − 

 
 

 

1/2

1
 ,                                 (3.3.15)

1
rq

T T
exp

DT

=
− − 

 

 

 

з параметрами  1/2 1 , T МеВ=  0.1 . DT МеВ=   

Модель MLO1 для фотонної силової функції. 

Моделі EGLO, SLO та GFL для ФСФ фактично є параметризаціями 

експериментальних даних, що суперечить деяким теоретичним аспектам, в 
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той час як модель модифікованого Лоренціану MLO дозволяє позбутися 

цих недоліків [100-102]. Дипольна фотонна силова функція 

модифікованого Лорентціану MLO має вигляд: 

 

( ) 8

2 2 2 2

8.674 10
1 exp( / )

( , )
,        (3.3.16)
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де rσ  та rE  є пікові значення перерізу (в мб) та енергії (в МеВ) ГДР 

відповідно. При енергіях збудження близьких до нульових, ширина 

 ( )r rГ Г E Eγ γ= = . В MLO1 ширина визначається із співвідношення: 

( ) ( )( )
( ) ( )
; ,

, , ,                  (3.3.17)
,

c f
f f

c f

E E U
Г E T Г E U

E U

γ γ
γ γ γ γ

γ

β τ

τ
= ≡  

 

де fU  є енергією збудженого кінцевого стану ядра, ( ),c fE Uγτ ω= ℏ  - 

зіштовхувальний час релаксації системи, на яку діє зовнішнє поле з 

частотою ω , а функція ( )( ); ,c fE E Uγ γβ τ  є майже сталою для гамма-

квантів з енергіями, які не сильно перевищують енергію резонансу. 

Коли енергія збудження є малою, а енергія гамма-кванту знаходиться 

в інтервалі від нуля до енергії резонансу, функція  ( )( ); ,c fE E Uγ γβ τ  в 

співвідношенні (3.3.17) слабо залежить від енергії і ширина може бути 

представлена у вигляді: 
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де параметр /r ra Г E=  забезпечує нормування для ширин 

( ); 0r rГ E E U Гγ γ= = = =  у випадку холодних ядер.  

На рис. 3.3.1-3.3.2 наведено результати виконаних теоретичних 

розрахунків перерізів (n,xγ) реакцій для елементів нікелю та олова з 

використанням вищеописаних моделей MLO1 для ФСФ та EGSM для ГЯР.  

Рис.3.3.1. Диференційні перерізи виходу гамма-квантів в (n,xγ) реакціях на 
ядрах natNi розраховані з використанням теорії Хаузера-Фешбаха (HF) в кодах 
Empire 3.2 та Talys 1.6 з та без врахування передрівноважних процесів (PE). 
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Для нікелю (рис.3.3.1) розрахунки в коді Empire краще описують 

Рис.3.3.2. Диференційні перерізи виходу гамма-квантів в (n,xγ) реакціях на 
ядрах  natSn розраховані з використаням теорії Хаузера-Фешбаха (HF) в кодах 
Empire 3.2 та Talys 1.6 з та без врахування передрівноважних процесів (PE). 
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експериментальні дані, в той час як в коді Talys спостерігається певна 

розбіжність в області енергій 10-14 МеВ.  

Для ядер олова отримані результати (рис.3.3.2) показали, що 

теоретичні підходи в обох кодах непогано описують експериментальні 

дані, хоч і поведінка перерізів у високоенергетичній області схожа на ту, 

яка була отримана для ядер нікелю (тут випадає лише декілька точок в 

області 9-11 МеВ). 

Результати розрахунків для вуглецю наведено в таблиці 3.3.1. Для 

цього елементу врахування передрівноважних процесів практично не 

впливало на величину перерізу при енергії гамма-квантів 4.43 МеВ, власне 

як і для інших елементів в цій енергетичній області (тобто біля 4 МеВ).   

 

Таблиця 3.3.1. 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). 

natC σγ, мб 

Експеримент 232±30 

HF 203.58 

HF+PE 203.22 

 

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. 
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3.4. Модифікація EGSM моделі опису густини ядерних рівнів.  

Колективні стани збуджених ядер мають сильний вплив на густину 

ядерних рівнів, особливо при низьких енергіях збудження [103,104]. По 

суті, коефіцієнт підсилення collK  дорівнює відношенню густини ядерних 

рівнів із врахуванням (ρ ) та без врахування ( intρ ) колективних станів і 

являється найпростішим методом оцінки впливу колективних станів на 

густину ядерних рівнів. В адіабатичному наближенні, фактор підсилення 

collK  є результуючим від вібраційного vibrK   та ротаційного rotK  факторів 

підсилення, які враховують зміну в густині ядерних рівнів при вібраційних 

та  ротаційних станах відповідно. До цього часу існують проблеми в оцінці 

цих факторів. Зокрема, існують неточності в оцінці величини vibrK , і різні 

наближення [105-107] дають різні значення vibrK . Варіація коефіцієнта 

vibrK  з енергією збудження плавно залежать від ширини затухання 

вібраційного стану, і ця проблема також не вирішена. Проблема 

мікроскопічного опису релаксації вібраційних станів залишається 

відкритою, і для вирішення цих задач використовуються різні 

феноменологічні підходи, що допускають вібраційні затухання.  

Прості методи для розрахунку коефіцієнта вібраційного підсилення 

 

                                          (3.4.1)vibr
int

K
ρ

ρ
=  

 

базуються на методі перевалу із статистичною сумою  

 

  ,                                      (3.4.2)intZ Z Z= ⋅ ∆  

 

де Z∆  – фактор, що враховує зміну статистичної суми під дією 

вібраційних станів ( Z∆  далі приводиться як со-фактор вібраційногї зміни 
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статистичної суми). В загальному випадку, колективні стани змінюють 

температуру внутрішніх станів intT . Як показано в [103-104], температура 

ядра T  дорівнює температурі внутрішніх станів intT  в першому порядку 

варіації Tδ :  

 

                                          (3.4.3).intT T Tδ = −  

 

Прості методи розрахунку коефіцієнта вібраційного підсилення були 

запропоновані в [105],[107-108]. Вони базуються на різних 

феноменологічних розширеннях бозонівського виразу  ( bosZ ) для 

вібраційного со-фактора Z∆  з наближенням:  

 

 ( ).                                   (3.4.4)vibr intK Z Tτ= ∆ =  

 

До цих методів відноситься наближення з затухаючими числами 

заповнення ((damped occupational numbers) vibr DNK K=  [4-5],[67]), модель 

рідкої краплини з температурним затуханням, яка реалізована в 

програмному коді Empire ( EMK ) [109] і спрощена версія методу функції 

відгуку [108]. У відповідності з останнім наближенням,  Z∆  визначається 

як відношення бозонної статистичної суми до середнього числа рівнів 

заповнення (BAN наближення): 

  

 ( ) ( )( )
�( )( )

2 1

2 1

1 ,
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∏

 

 

Величина ( ),Ln w τ  являється бозонним числом заповнення, усереднене по 

періоду колективного руху і визначається за формулою: 
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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. Ширина затухання 

визначається часом колективної релаксації Сτ , який зв’язаний з ефектами 

сповільнення при двочастинкових зіткненнях: 

 

 ( ) ( )
2

  .                                    (3.4.7)
,L

С

Г w
wτ τ

= ℏ
 

 

У випадку модифікованої підсиленої узагальненої моделі надплинної 

рідини (MEGSM) густина ядерних рівнів представляється у 

факторизованому вигляді:  

 

 ( ) ( ), ,  ,                        (3.4.8)EM vibrU J U J Kρ ρ= ⋅  

 

де ( ),EM U Jρ  густина, яка враховує збудження внутрішніх ротаційних 

рівнів. Ця густина являється функцією асимптотичної величини aɶ  

відповідного a -параметра густини ядерних рівнів, а shiftδɶ  додаткове 

зміщення енергії збудження.  

Для густини ядерних рівнів, вираз (3.4.8) використовується з різними 

коефіцієнтами vibrK , а величини aɶ , shiftδɶ  розглядаються як параметри. 

Значення aɶ  отримується із підгонки середньої теоретичної густини рівнів 
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1/ Dρ< >=   до відповідних експериментальних даних 1/ expDρ< >=  на 

інтервалі s-резонансу [67].  Параметри зсуву до енергії збудження 

знаходяться із накладання теоретичних значень чисел заповнення  

 

 ( )
0

,                                (3.4.9)
cumU

cum
J

N U J dUρ= ∑∫  

 

низькоенергетичних дискретних рівнів до експериментальних exp
cumN  із 

заздалегідь визначеними параметрами aɶ . Даний підхід визначається як 

модифікований EGSM.  

Готові до використання таблиці із параметрами aɶ , shiftδɶ  були отримані 

за допомогою описаного вище підходу для 291 ядра і BAN підходу для 

vibrK . Послідуюча систематика була також отримана для параметрів aɶ , 

shiftδɶ  в залежності від атомного числа A та надлишку нейтронів 

( ) /I N Z A= − : 

 

( ) ( ) ( )
2

2 2/3 2 1
1
3

1 1 , ,       (3.4.10)C
V VI S SI

Z
A I A I В

A

a Ме
αα α α α −= + + + +ɶ  

 

( ) ( ) ( )
1

2 2 1
1 1 2 2 3 2

1 1 , ,  (3.4.11)shift I II A I E МеВδ δ δ δ δδ +
−= + + + +ɶ  

 

де 
12

E +  - енергія першого 2+ колективного стану в МеВ. Значення параметрів 

систематики та їх похибки представлені в табл.3.4.1.  
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Таблиця 3.4.1. Коефіцієнти систематики для aɶ  та shiftδɶ .  

aɶ  Vα  VIα  Sα  SIα  Cα  

 0.5276 4.506 -1.172 13.32 -0.04476 

shiftδɶ  1δ  1Iδ  2δ  2Iδ  3δ  

 1.372 -11.75 0.000000031 7650323974 -0.6979 

 

В таблиці 3.4.2 приведені величини співвідношення  

 

( ) ( )2 2

1 1

/       (3 4.121 . )
nucl nuclN N

i vibr i vibr
i i

K Kχ χ
= =

=∑ ∑  

 

відхилень хі-квадрата 

 

 ( ) ( ) ( )( )22
, ,

1

/        (3.4.13)
in

i vibr theor i j exp j j i
j

K U U nχ ρ ρ
=

= −∑  

 

теоретичного розрахунку густини ядерних рівнів з використанням 

модифікованого EGSM з різними vibrK , отриманими в експериментах 

групами вчених із Дубни [110], Обнінська [111] та Осло [112]. Величина in  

- кількість експериментальних даних для ядра i , nuclN   - кількість ядер.  

 

Таблиця 3.4.2. Порівняння співвідношень (3.4.12). 

Експериментальні дані  EMK   DNK  BANK  BANTK  

[110] 4.0 1.7 1.5 1.6 

[111] 1.5 5.5 0.9 0.6 

[112] 1 0.9 1.0 0.9 

       середнє 2.2 2.7 1.1 1.0 
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Для BANT наближення, в якому допускається зміна температури, 

був використаний вібраційний со-фактор BANZ∆  функції розділення із 

врахуванням варіації температури intT T Tδ = − . Для внутрішніх рівнів було 

застосовано статистичну суму моделі Фермі-газу з оберненим зміщенням 

(BSFG). Для експериментальних даних, відносні похибки хі-квадрату для 

BAN і BANT наближень нижчі, ніж для інших моделей з вібраційним 

підсиленням. BAN наближення виявляється більш пріоритетним в 

порівнянні із BANT в силу більш складних розрахунків при використанні 

BANT наближення.  

На рис.3.4.1 наведені гамма-спектри (n,xγ) реакцій на natFe при 

Рис.3.4.1. Залежність спектрів гамма-квантів від енергії гамма-квантів для 
natFe(n,xγ) реакцій, 14nE МеВ=  
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енергії нейтронів 14.1 МеВ. Теоретичні спектри були розраховані з 

використанням модифіковану EGSM, наближення Жільберта-Камерона 

(GC) та модель Фермі-Газу з оберненим зміщенням. Експериментальні 

дані взято з [113]. З рисунку можна бачити, що розкид гамма-спектрів, 

отриманих з використанням модифікованої EGSM того ж порядку, що і 

спектри, отримані з використанням інших моделей для густини ядерних 

рівнів.  

Для модифікованої EGSM, апроксимація статистичної суми з 

середнім значенням чисел заповнення (BAN) може розглядатися як 

найбільш підходяще наближення для розрахунку коефіцієнту вібраційного 

підсилення. Порівняння теоретичних та експериментальних даних також 

показує, що при  BAN наближенні  ( ) ~ 2 5vibr nK S ÷  для ~100A . Ці 

значення коефіцієнта вібраційного підсилення добре узгоджуються з 

результатами мікроскопічної квазічастинкової-фононної моделі [114]. 
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3.5. Аналіз чутливості розрахунків до різних моделей опису 

густини ядерних рівнів та фотонних силових функцій. 

 Для аналізу чутливості розрахунків до використання різних 

теоретичних моделей опису густини ядерних рівнів та фотонної силової 

функції, окрім EGSM моделі (що використовується коді по дефолту і була 

описана вище) для ГЯР також застосовувалися моделі GC, GSM, MEGSM 

та HFBM, а для ФСФ разом із MLO1 також аналізувалися SLO, EGLO, 

GFL та MLO4. 

Для густини ядерних рівнів модель GSM є основою моделі EGSM, 

що використовується в коді за замовченням. В цих моделях застосовується 

підхід, в якому розглядається два енергетичні інтервали: вище і нижче 

певного критичного значення енергії, в яких використовуються модель 

надплинної рідини та модель Фермі-газу відповідно.  

Так само відбувається і в наближенні Жильберта-Камерона (GCM). В 

цій моделі енергія збудження розбивається на дві області, в кожній з яких 

використовується своя форма густини ядерних рівнів. При низьких 

енергіях збудження (менше деякого значення xU ) застосовується формула 

постійної температури, а для вищих енергій – так само як і в GSM, модель 

Фермі-газу:  

 

( ) ( )
( )

,   
  .                          (3.5.1)

,    

CT
x x xGC

x FG
x x x

E E U
E

E E U

ρ
ρ

ρ

 <= 
>

 

 

Густина рівнів в області сталої температури має вигляд: 

 

 ( ) 01
,                          (3.5.2)CT x

x
E E

E exp
T T

ρ − =  
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де T  є температура ядра, а 0E   - вільний параметр. Ці два параметри (T  та 

0E ) разом з енергією xU  визначаються з умови забезпечення 

неперервності густини рівнів та їх похідних величин в точці xU .   

Густина рівнів в моделі Фермі-газу ( )FG
xEρ  виражається 

формулою (3.2.6), де ефективна енергія збудження xU E= − ∆ , а енергія 

спарювання ∆  дорівнює: 

 

 
12

  ,                                          (3.5.3)n
A

∆ =  

 

де 0,1n =  та 2для непарно-непарних, з непарною кількістю нуклонів A та 

парно-парних ядер відповідно.  Розрахунки можуть виконуватися з 

постійним та залежним від енергії параметром a , що входить формулу 

(3.2.6) для ( )FG
xEρ . Залежний від енергії параметр визначається по 

формулі (3.2.7), яка враховує оболонкові ефекти ядра та нівелювання 

їхнього впливу при великих енергіях збудження. При цьому в коді 

доступні систематики для параметрів aɶ  та γ : 

 

 [ ]5 20.154 6.3 10 ,  0.054   80 ,       (3.5.4)a A A γ−= + ⋅ = −ɶ  

 [ ]5 20.1375 8.36 10 ,  0.054   115 ,      (3.5.5)Aa A γ−= − ⋅ = −ɶ  

 [ ]2 2/30.114 9.8 10 ,  0.051   116 .       (3.5.6)Aa A γ−= + ⋅ = −ɶ  

 

Параметр спінової залежності ( )xEσ  в моделі GCM розраховується 

за формулою: 

( )
2

2 30.146  .                                    (3.5.7)xE A aUσ =   
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Слід зазначити, що наближення Жільберта-Камерона прямо не 

враховує підсилення за рахунок колективних збуджень рівнів. Вони 

враховуються опосередковано через параметр aɶ  при підгонці нейтронних 

резонансів. Такий підхід призводить до переоцінки густини рівнів за 

енергій, вище 20 МеВ.   

Результати розрахунків, виконаних з використанням моделей GC, 

GSM, EGSM, MEGSM та HFBM для ГЯР показані на рис.3.5.1.-3.5.2 та в 

табл.3.5.1.  

Видно, що для ядер нікелю (рис.3.5.) величини розрахованих 

перерізів є близькими у випадку використання різних теоретичних моделей 

і дають дещо занижені у порівнянні із експериментальними даними 

величини в області 6-10 МеВ і у високоенергетичному хвості >13 МеВ. Із 

Рис.3.5.1. Диференційні перерізи виходу гамма-квантів в (n,xγ) реакціях на 
ядрах natNi розраховані в коді Empire 3.2 з використанням різних теоретичних 

моделей опису густини ядерних рівнів. 
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загальної картини випадає лише наближення Жільберта-Камерона, яка дає 

сильно занижені результати у широкому енергетичному діапазоні 2-

18 МеВ. 

У випадку олова (рис.3.5.2) ситуація схожа:  застосування 

наближення Жільберта-Камерона дає суттєво менші величини перерізів. 

Сильні розбіжності спостерігаються у енергетичних інтервалах 3-5 МеВ та 

10-15  МеВ, однак на відміну від нікелю,  в області 5-10 МеВ теорія 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. Із графіків видно, що найближчі значення розрахованих 

перерізів до виміряних експериментальних даних для обох елементів 

можна отримати із застосуванням EGSM або MEGSM моделі для густини 

Рис.3.5.2. Диференційні перерізи виходу гамма-квантів в (n,xγ) реакціях на 
ядрах natSn розраховані в коді Empire 3.2 з використанням різних теоретичних 

моделей опису густини ядерних рівнів. 
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ядерних рівнів, використовуючи при цьому MLO1 модель для фотонної 

силової функції, яка встановлена в коді за замовчуванням.   

 

Таблиця 3.5.1. Порівняння експериментальних даних та теоретичних 

розрахунків перерізів (n,xγ) реакцій для ядер natC при енергії нейтронів 14.1nE МеВ=  

розраховані в коді Empire 3.2 з використанням різних теоретичних моделей опису 

густини ядерних рівнів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Для вуглецю (табл.3.5.2) зміна моделей густини ядерних рівнів 

призводить до суттєвої зміни розраховуваних перерізів у випадку 

використання EGSM та MEGSM моделей по відношенню до результатів із 

застосуванням моделі BSFG та наближення Жільберта-Камерона.     

Далі досліджувалася чутливість розрахунків до різних моделей ФСФ.  

Подібно до EGLO моделі, що є сумою двох Лоренціанів, представлених 

формулою (3.2.16), SLO модель являє собою одиночний Лоренціан (або 

суму двох Лоренціанів для деформованих ядер) вигляду: 

 

 ( )
( )

8 3
22 2 2

8.674 10 ,  ,    (3.5.8)
( )

SLO r r

r

E Г
f E Г МеВ

E E Г E

γ γ
γ

γ γ γ

σ− −= ⋅
− + ⋅

 

 

де rσ  та rE  є пікові значення перерізу (в мб) та енергія (в МеВ) ГДР 

відповідно. Вираз (3.5.8) подібний не лише до (3.2.16), а й до (3.3.16), який 

natC  σγ, мб  

Експеримент  232±30  

EGSM  203.22  

HFBM  252.18  

GC  252.18  

MEGSM  203.22  
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використовується в моделі модифікованого Лоренціану. Однак на відміну 

від MLO, тут ширина Гγ  є незалежною від енергії: ( ).Г const Eγ γϕ= ≠  

Модель SLO добре описує дані по фотопоглинанню на середніх та важких 

ядрах, в той час як процес гамма-емісії в цій моделі є сильно переоціненим 

і  значно перевищує експериментальні дані по гамма-спектрам в 

низькоенергетичній області (нижче 2 МеВ).  

На відміну від SLO, низькоенергетичну частину гамма-спектру 

краще описує узагальнена модель надплинної рідини GFL. Для сферичних 

ядер силова функція в цьому підході має вигляд: 

 

( )
( )

8
22 2 2

( )
8.674 10  ,     (3.5.9)

( )

r m
GFL r r

r m

KE Г E
f E Г

E E K Г E E

γ
γ

γ γ γ

σ−= ⋅
 − + ⋅ 

 

 

де величина K визначається параметрами Ландау в моделі взаємодіючих 

квазічастинок фермі-рідини. Енергетично залежна ширина ( )mГ Eγ  є 

сумою ширини зіштовхувальних затухань ( )collГ Eγ  та додаткового члену 

( )dqГ Eγ : 

 

( ) ( ) ( ) .                        (3.5.10)m coll dqГ E Г E Г Eγ γ γ= +  

 

Зіштовхувальна компонента має вигляд: 

 

 ( ) ( )2 24 ,                         (3.5.11)coll coll fГ E C E Tγ γ π≡ +  

 

де константа collC  визначається нормуванням повної ширини (3.5.10) при 

rE Eγ =  та 0fT =  до ширини ГДР холодного ядра, тобто  
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( )m r rГ E E Гγ= = = . Компонента dqГ визначається таким 

співвідношенням [117]: 

 

( ) 2
2 2

2   ,                          (3.5.12)dq dqГ E C E E sγ γ γβ= +  

 

де константа ( )5 2 / 1.05dqC ln π= = ; 2
2 2

2
2 217.16 /s E Aβ+= ≈  з енергією 

2E +  для першого вібраційного квадрупольного стану, 2β  – ефективний 

параметр деформації, що характеризує стійкість до поверхневих вібрацій. 

Результати розрахунків, виконаних з використанням моделей SLO, EGLO, 

Рис.3.5.3. Диференційні перерізи виходу гамма-квантів в (n,xγ) реакціях на 
ядрах natNi розраховані в коді Empire 3.2 з використанням різних теоретичних 

моделей опису фотонних силових функцій. 
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GFL, MLO1 та MLO4 для РСФ показані на рис.3.5.3-3.5.4 та в  табл.3.5.2. 

З рис.3.5.3 можна зробити висновок, що для ядер нікелю всі моделі 

дають непогане узгодження із експериментом практично у всьому 

енергетичному діапазоні. У випадку олова  (рис.3.5.4) всі моделі також 

добре описують експеримент, за винятком EGLO моделі, що помітно 

занижує результати в широкому енергетичному діапазоні (2-15 МеВ).  

Результати розрахунків з використанням різних моделей ФСФ для 

ядер вуглецю наведені в табл.3.5.2. З отриманих даних видно, що результат 

для гамма-лінії 4.43 МеВ не є чутливим до застосовних моделей і переріз 

має однакове значення 203.22 мб.  

 

Рис.3.5.4. Диференційні перерізи виходу гамма-квантів в (n,xγ) реакціях на 
ядрах natSn розраховані в коді Empire 3.2 з використанням різних теоретичних 

моделей опису фотонних силових функцій. 
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Таблиця 3.5.1. Порівняння експериментальних даних та теоретичних 

розрахунків перерізів (n,xγ) реакцій для ядер natC при енергії нейтронів 14.1nE МеВ=  

розраховані в коді Empire 3.2 з використанням різних теоретичних моделей опису 

фотонних силових функцій.  
natC σγ, мб 

Експеримент 232±30 

SLO 203.22 

EGLO 203.22 

GFL 203.22 

MLO1 203.22 

MLO4 203.22 

 

3.6. Висновки.  

В даному розділі було описано основні теоретичні підходи до 

розрахунку перерізів та приведено результати відповідних розрахунків з 

використанням різних моделей опису ФСФ та ГЯР з та без врахування 

передрівноважних процесів. 

Порівнюючи розраховані перерізи із отриманими 

експериментальними даними 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 лише у 

високоенергетичній області і їх врахування дає краще узгодження із 

експериментом.  

Аналізуючи використання різних моделей для ФСФ та ГЯР слід 

зазначити, що результати розрахунків не сильно залежать від різних 

теоретичних підходів і дають близькі значення перерізів, за винятком 
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EGLO моделі для ФСФ у випадку олова та GC для ГЯР у випадку нікелю 

та олова. Для останнього сильні розбіжності також спостерігаються у 

широкому енергетичному діапазоні 5-14 МеВ при використанні HFBM 

моделі для ГЯР. Для вуглецю суттєва різниця між розрахованими 

перерізами спостерігається лише при використанні моделей EGSM та 

MEGSM, які дають величину перерізу приблизно на 20% меншу від тої, що 

отримується при застосуванні HFBM та GC моделей.  

Із виконаних розрахунків та їх порівняння із експериментальними 

даними можна зробити висновок, що найкраще узгодження з виміряними 

значеннями перерізів отримуються з використанням MLO1 або MLO4 

моделі для ФСФ та EGSM моделі для ГЯР, що використовуються в кодах 

за замовчуванням.  
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

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 

зменшення 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 
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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 (ГЯР) та 

фотонної силової функції (ФСФ). З отриманих результатів можна 

зробити висновок, що величини перерізів слабо залежать від 

застосованих моделей і найкраще узгодження із експериментом 

досягається при використанні MLO1 або MLO4 моделі для ФСФ та 

EGSM моделі у випадку ГЯР.   

8. Виміряні експериментальні значення перерізів для ядер нікелю 

включено до міжнародної бази ядерних даних EXFOR. Відповідні 

номери: 

- Диференційні перерізи natNi(n,xγ) реакцій: #32241002 
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