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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

Актуальність теми. Дослідження структури стабільних та нестабільних 
ядер і механізмів ядерних процесів при взаємодії прискорених пучків іонів з А 
> 4 із ядрами мішеней є одним з важливих актуальних напрямків сучасної 
ядерної фізики. Цей напрямок дістав загальну назву фізики важких іонів. 

Пружне та непружне розсіяння іонів ядрами використовується для 
визначення потенціалів ядро-ядерної взаємодії, параметрів деформації ядер, 
вивчення спектроскопії збуджених станів ядер та їхню природу (колективні, 
одночастинкові, кластерні збудження). Оскільки взаємодія ядер залежить від 
енергії пучків іонів, тому актуальною проблемою є визначення енергетичної 
залежності цієї взаємодії, що потребує значного числа експериментальних 
даних. Тому дослідження пружного та непружного розсіяння іонів ядрами є 
актуальною тематикою фізики важних іонів. 

 Реакції передач нуклонів і кластерів при взаємодії важких іонів з ядрами є 
важливим експериментальним методом отримання рідкісних стабільних та 
нестабільних ядер у вихідних каналах, взаємодію яких важко або і неможливо 
вивчати звичайним методом розсіяння пучків іонів ядрами, оскільки отримання 
вторинних пучків іонів таких ядер є важкою експериментальною проблемою 
або й неможливою при короткоживучості ядер – продуктів реакцій. Властивості 
таких ядер можна досліджувати лише у рамках сучасних моделей ядерних 
процесів. 

У даній роботі для аналізу експериментальних даних використовуються, в 
основному, оптична модель (ОМ), метод зв’язаних каналів реакцій (МЗКР), 
модель фолдінг-потенціалу (потенціалу згортки) та трансляційно-інваріантна 
модель оболонок (ТІМО) для обчислення спектроскопічних амплітуд переданих 
у реакціях нуклонів і кластерів.  

У дисертаційній роботі подано експериментальні дані дослідження ядерних 
процесів при взаємодії іонів 16О, 18О та 15N з ядрами 6Li і 9Be та аналіз цих 
даних за МЗКР з використанням спектроскопічних факторів, обчислених у 
рамках ТІМО. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана в Інституті ядерних досліджень НАН України 
згідно з тематичними планами „ Дослідження властивостей нестабільних ядер з 
використанням пучків важких іонів ” (№ державної реєстрації 
ДР № 0112U005092). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи було 
отримання відомостей про структуру та взаємодію легких ядер з 
експериментальних досліджень ядерних процесів при взаємодії іонів 15N з 
ядрами 9Be та іонів 16О і 18О з ядрами 6Li.  

У завдання роботи входило: 
1) отримання експериментальних даних диференціальних перерізів пружного й 

непружного розсіяння іонів 18O ядрами 6Li при енергії Eлаб.(18O) = 114 МеВ та 
іонів 15N ядрами 9Be при енергії Eлаб.(15N) = 84 МеВ, а також реакції 
6Li(18O, 17O)7Li при енергії Eлаб.(18O) = 114 МеВ;  
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2) аналіз експериментальних даних за методом зв’язаних каналів реакцій 
(МЗКР) з включенням у схему зв’язку каналів пружного й непружного 
розсіяння іонів ядрами та реакцій передач; 

3) визначення параметрів оптичних потенціалів взаємодії ядер 18O + 6Li та 
15N +9Be в основних та збуджених станах; 

4) визначення параметрів деформації ядер 6Li, 9Ве, 15N, 18О; 
5) дослідження механізмів пружного й непружного розсіяння ядер  18O + 6Li і 

15N + 9Be та реакції6Li(18O, 17O)7Li;  
6) дослідження енергетичної залежності параметрів взаємодії ядер 16O + 6Li за 

результатами МЗКР-аналізу експериментальних даних пружного розсіяння 
цих даних, відомих з літератури; 
Наукова новизна одержаних результатів: 

1. Вперше отримано експериментальні дані пружного й непружного розсіяння 
ядер 6Li + 18O при енергії Eлаб.(18O) = 114 МеВ і 9Be + 15N при енергії 
Eлаб.(15N) = 84 МеВ; 

2. Вперше отримано експериментальні дані диференціальних перерізів реакції 
6Li(18O, 17O)7Li при енергії Eлаб.(18O) = 114 МеВ; 

3. Вперше отримано енергетичну залежність параметрів потенціалу взаємодії 
ядер 6Li + 16O в енергетичному діапазоні Ес.ц.м. = 3,27 – 36,8 МеВ; 

4. Виявлено ізотопічну залежність параметрів потенціалів взаємодії ядер 
6Li + 16O та7Li + 16O; 

5. Отримано нові дані параметрів деформації ядер 6Li, 9Ве, 15N, 18О в основних 
та збуджених станах; 

6. Вперше досліджено роль одно - і двоступінчастих передач у розсіянні ядер 
6Li + 18O, 9Be + 15N та реакції 6Li(18O, 17O)7Li. 
Практичне значення одержаних результатів. Отримані в роботі 

експериментальні дані досліджуваних процесів є основою фундаментальних 
досліджень ядерної фізики та можуть бути використані у прикладній ядерній 
фізиці. Одержані з аналізу даних енергетичні залежності потенціалів ядро-
ядерної взаємодії можуть ефективно використовуватись у дослідженнях 
екзотичних легких ядер за допомогою ядерних реакцій та механізмів ядерних 
процесів, а параметри деформації ядер і спектроскопічні амплітуди нуклонів і 
кластерів – при вивченні структури ядер. 

Особистий внесок здобувача. Автор дисертації відігравав визначальну 
роль у виконанні більшості етапів дослідних робіт та приймав безпосередню 
участь на всіх етапах досліджень, які становлять предмет даної дисертації: 
1) приймав активну участь у підготовці та проведенні експериментів на 

циклотроні U-200Р Лабораторії важких іонів Варшавського університету з 
дослідження ядерних процесів при взаємодії іонів 15N з ядрами 9Be, 11B, 13С 
при енергії Eлаб.(15N) = 84 МеВ; 

2) самостійно виконав обробку спектрометричної інформації вище вказаного 
експерименту з дослідження розсіяння іонів 15N ядрами 9Be та вперше 
отримав експериментальні дані диференціальних перерізів пружного й 
непружного розсіяння 15N + 9Be при енергії Eлаб.(15N) = 84 МеВ; 
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3) самостійно провів обробку спектрометричної інформації раніше проведених 
на циклотроні U-200Р експериментів з розсіяння іонів 18O ядрами 6Li і 
реакції 6Li(18O, 17O)7Li при енергії Eлаб.(18O) = 114 МеВ та вперше отримав 
експериментальні дані диференціальних перерізів цих ядерних процесів; 

4) самостійно виконав значний обсяг робіт з аналізу отриманих ним 
експериментальних даних за оптичною моделлю (ОМ) та методом зв’язних 
каналів реакцій (МЗКР) з використанням спектроскопічних амплітуд 
переданих у реакціях нуклонів і кластерів, обчислених ним за трансляційно-
інваріантною моделлю оболонок (ТІМО). 

5) Автор дисертації приймав активну участь у підготовці до друку публікацій. 
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідались на 

семінарах відділу фізики важких іонів, щорічних вітчизняних та міжнародних 
наукових конференціях. 

Публікації. Основний зміст дисертації викладено в 10 публікаціях, з них – 8 
статей у реферованих вітчизняних та міжнародних журналах. 

Структура дисертації. Дисертація складається із анотації українською та 
англійською мовами, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел з 51 найменування та додатків. Основна частина роботи 
викладена на 108 сторінках, на яких, крім тексту, міститься 69 рисунків і 14 
таблиць. У Додатку подано 24 таблиці з експериментальними даними. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі викладено обґрунтування дослідження за темою роботи, мета та 
завдання досліджень, новизна отриманих результатів, наукова та практична 
цінність роботи. 

Перший розділ дисертації містить короткий огляд основних напрямків 
досліджень з використанням пучків важких іонів та наведено результати 
досліджень інших авторів з представлених у даній роботі ядерних процесів.  

Подано основні відомості про експериментальні установки SYRENA та 
ICARE циклотрону U-200Р Лабораторії важких іонів Варшавського 
університету, на яких проводились експерименти з використанням пучків іонів 
15N та 18О при енергіях Елаб.(15N) = 84 МеВ та Елаб.(18О) = 114 МеВ відповідно, 
про геометрію експериментів і реакційні камери вимірювань, мішені, (ΔЕ-Е)-
методики та детекторні системи вимірювань.  

Описано методику обробки спектрометричної інформації (типовий ΔE(E) -
 спектр показано на рис. 1) для одержання енергетичних спектрів вихідних 
продуктів реакцій, з аналізу яких отримувались диференціальні перерізи 
реакцій.  

У цьому розділі подано також рисунки кутових розподілів диференціальних 
перерізів пружного й непружного розсіяння іонів 18О ядрами 6Li, реакції 6Li(18О, 
17О)7Li та пружного й непружного розсіяння іонів 15N ядрами 9Be. 

 



4 

 

У другому розділі подано 
основні відомості про теоретичні 
моделі, які використані в даній 
дисертаційній роботі для аналізу 
отриманих експериментальних 
даних пружного й непружного 
розсіяння ядер 16,18О + 6Li, 15N + 9Be 
та реакції 6Li(18О, 17О)7Li, а також 
методи розрахунків за цими 
моделями з використанням відомих 
програм. Зокрема, описано 
методики аналізу 
експериментальних даних за 
оптичною моделлю (ОМ) та 
методом зв’язаних каналів реакцій 
(МЗКР) з використанням 
потенціалів Вудса-Саксона WS 

 
 

)()()( 0 WWSVV , ar, R f iW , ar, Rf V rU += , (1) 

та WSD 
)(4)()()( 0 DD WWDWWSVV , ar, R gWi, ar, R f iW , ar, Rf V rU ++= , (2) 

де 
[ ] 1}/)(exp1{)( −−+= iiii aRr, ar, Rf (i = V, WS), (3) 

[ ] [ ] 2}/)(exp1{/)(exp)( −−+−= iiiiii aRraRr, ar, Rg (i = V, WD), (4) 

)AA(rR /
P

/
Tii

3131 += , (i = V, WS, WD, T-ядро мішені, Р- іон).  (5) 

Для врахування зарядової взаємодії ядер у розрахунках використовувався 
кулонівський потенціал взаємодії рівномірно заряджених куль 
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де RC – радіус кулонівської взаємодії ядер Т + Р, який обчислювався за 
формулою (4). 

Значення параметрів дійсних частин потенціалів WS визначались методом 
узгодження цих потенціалів з відповідними фолдінг-потенціалами згорток 
розподілів нуклонів ρT(rT) i ρP(rP) у взаємодіючих ядрах Т + Р  

TPPPTPNNTT ddVV rrrRrrrr )(|) (| )()( ρρ +∫ −= , (7) 

 
Рис. 1. Типовий ΔE(E)- спектр продуктів 
реакцій 6Li(18O, X) при енергії Eлаб.(18O) = 

= 114 МеВ. 
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де r = rP – rT + R - відстань між нуклонами ядер Р і Т; R – відстань між 
центрами цих ядер. У розрахунках використовувався потенціал нуклон-
нуклонної взаємодії VNN у формі M3Y Рейда (Reid).  

У МЗКР-розрахунках у схему зв’язку каналів включались пружне й 
непружне розсіяння ядер Т + Р та важливі одно - й двоступінчасті реакції 
передач. При аналізі даних непружного розсіяння вважалось, що 
низькоенергетичні стани деформованих ядер мають переважно колективну 
природу (ротаційні та вібраційні). Для обчислення переходів ядер у ці стани 
використовувався оператор (форм-фактор) 

dr
rdUrV )(

4
)(

π
δλ

λ −= , (8) 

де δλ - параметр деформації ядра λ-мультипольності. Параметри деформації 
ядер визначались методом підгонки МЗКР-перерізів непружного розсіяння ядер 
до відповідних експериментальних даних.  

Необхідні для МЗКР-аналізу експериментальних даних реакцій передач 
спектроскопічні амплітуди Sx нуклонів і кластерів x у системах A = C + x 
обчислювались за трансляційно-інваріантною моделлю оболонок (ТІМО).  

Хвильові функції зв’язаних станів нуклонів і кластерів х у системах 
A = C + x обчислювались стандартним методом підгонки глибини V дійсного 
потенціалу Вудса-Саксона до експериментальних значень енергій зв’язку 
кластерів x у цих системах з використанням параметрів потенціалу аV = 0,65 фм 
і rV = 1,25A1/3/(C1/3 + x1/3) фм. 

Третій розділ містить результати аналізу експериментальних даних 
диференціальних перерізів пружного й непружного розсіяння іонів 18O ядрами 
6Li [2] та реакції 6Li(18O, 17O)7Li при енергії Елаб.(18O) = 114 МеВ [3, 7], а також 
результати дослідження енергетичної залежності параметрів потенціалу 
взаємодії ядер 6Li + 16O, отриманих із МЗКР-аналізу відомих з літератури 
експериментальних даних пружного розсіяння іонів 6Li ядрами 16O та іонів 16O 
ядрами 6Li при енергіях Ес.ц.м. = 3,27 – 36,8 МеВ [1].  

На рис. 3 представлено диференціальні перерізи пружного розсіяння ядер 
6Li + 16O при різних енергіях. Штриховими кривими показано МЗКР-розрахунки 
для потенціального розсіяння ядер 6Li + 16O (крива <pot>), передачі 10В-кластера 
(крива <10В>), обміну нейтронами (крива <nn>), протонами (крива <рр>) і 
дейтронами (крива <dd>), а також для процесу реорієнтації спіну 6Li (крива 
<reor>). Кривою Σ показано ког ерентну суму МЗКР-перерізів усіх процесів. 
Видно, що при даних енергіях у пружному розсіянні ядер 6Li + 16O домінує 
потенціальне розсіяння в усьому діапазоні кутів. 
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Рис. 3. Диференціальні перерізи пружного розсіяння ядер 16O + 6Li при енергіях 
Елаб.(6Li) = 4,5; 5,8 і 9 МеВ (а), 13, 20 і 22,8 МеВ (б), 25,7; 29,8 і 32 МеВ (в), 36, 
48 і 50,6 МеВ (г). Криві – МЗКР-розрахунки для різних процесів. Крива Σ – 
когерентна сума всіх процесів, а крива <tr> - когерентна сума всіх реакцій 
передач. 

 
Параметри потенціалу взаємодії ядер 6Li + 16O при різних енергіях, отримані 

з аналізу експериментальних даних пружного розсіяння цих ядер за МЗКР, 
подано в табл. 1, а енергетичні залежності параметрів Xi(Е) потенціалу взаємодії 
ядер 6Li + 16O при різних енергіях показані на рис. 4.  

На рис. 4 видно, що параметри V, WS, WD, aV, aWS, aWD мають мінімальні 
значення при низьких енергіях і зростають із збільшенням енергії, а параметри 
rV, rWS, rWD зменшуються. Це можна пояснити тим, що при зіткненні ядер при 
низьких енергіях відстань між ядрами відносно велика, а область перекриття 
ядер вузька. Тому ядро-ядерна взаємодія обумовлюється в основному 
взаємодією поверхневих нуклонів вузкої області перекриття ядер, що і є 

(а) 

(в) 

(б) 

(г) 
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причиною малих значень параметрів V, WS, аV , і аW WS-потенціалів та великих 
значень параметрів rV, і rW. При низьких енергіях в розсіянні ядер значну роль 
відіграє кулонівська взаємодія ядер. Із ростом енергії іонів область перекриття 
поверхонь ядер розширюється, досягаючи максимального значення, 
дозволеного принципом Паулі, відстань між ядрами зменшується до 
мінімального значення, а тому відповідно збільшуються значення параметрів V, 
WS, аV, і аW WS-потенціалу та зменшуються параметри rV і rW, досягаючи своїх 
асимптотичних значень. 

 

 
Енергетична залежність параметрів потенціалу WS взаємодії ядер 6Li + 16O, 

отриманих з аналізу пружного розсіяння ядер цих ядер при різних енергіях, 
наближувалась параметризованими функціями 
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де Хi
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i E,E,X,X ∆ } – параметри енергетичної залежності потенціалу 

WS. 

Таблиця 1.Параметри потенціалу взаємодії ядер 6Li + 16O 

Eлаб., 
МеВ 

Eс.ц.м., 
МеВ 

V, 
МеВ 

rV, 
фм 

aV, 
фм 

WS, 
МеВ 

rWS, 
фм 

aWS, 
фм 

WD, 
МеВ 

rWD, 
фм 

aWD, 
фм 

4,5 3,27  55 1,360 0,510 4,1 1,560 0,100 0,500 1,387 0,164 
5,8 4,22  55 1,360 0,520 4,1 1,560 0,100 0,500 1,387 0,164 
9,0 6,55  68 1,360 0,510 4,1 1,540 0,100 0,550 1,367 0,164 

13,0 9,45  70 1,290 0,510 5,5 1,515 0,125 0,600 1,340 0,164 
36,0 a 9,82  76 1,290 0,510 6,0 1,510 0,194 0,600 1,340 0,164 

20,0 14,55  90 1,150 0,570 11,0 1,400 0,313 2,660 1,288 0,177 
22,8 16,58 115 0,990 0,670 12,5 1,300 0,458 3,000 1,260 0,187 
25,7 18,69 130 0,900 0,732 12,7 1,250 0,526 3,700 1,220 0,217 
29,8 21,67 172 0,870 0,790 13,5 1,200 0,557 4,800 1,180 0,333 
32,0 23,27 180 0,808 0,790 13,5 1,100 0,600 5,000 1,150 0,354 
36,0 26,18 174 0,782 0,790 13,5 1,100 0,650 5,500 0,974 0,450 
48,0 34,91 170 0,780 0,790 13,5 1,100 0,700 9,200 0,890 0,670 
50,6 36,80 165 0,780 0,790 13,5 1,100 0,700 9,200 0,876 0,670 
a Пучок іонів 16О. 
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При цьому враховувалось дисперсійне співвідношення між дійсною V(r, E) 

та уявною W(r, E) частинами оптичного потенціалу  

V(r, E) = V0(r, E) + ∆VW(r, E),     (11) 

де  

'dE
E'E

)'E,r(W)E,r(VW ∫
−

=
∞

0

P
π

∆   

 (12) 
(Р вказує на головне значення 
інтегралу). При r = 0 це 
співвідношення виражає зв’язок між 
параметрами глибин дійсної та уявної 
частин потенціалу. 

Визначені методом підгонки 
параметри енергетичної залежності Yi 
потенціалу WS взаємодії ядер 6Li + 16O 
подані в таблиці 2, а криві цієї залежності 
на рис. 4. 

Радіальні залежності дійсної та 
уявної частин потенціалу взаємодії 
ядер 6Li + 16O при енергіях 
Елаб.(6Li) = 13 МеВ, 30 МеВ та 48 МеВ, 
показано на рис. 5, разом із фолдінг-
потенціалом взаємодії цих ядер, 
обчисленим за моделлю подвійної 
згортки. видно, що уявна частина 
потенціалу взаємодії ядер 6Li + 16O має 

максимум у периферійній області, який із ростом енергії збільшується та 
наближується до центра потенціалу, відображаючи зростання перерізів 
непружних ядерних процесів та зміщення локалізації їх у напрямку центральної 
області взаємодії ядер. 

 

 

 
Рис. 4. Енергетичні залежності 
пара-метрів потенціалу WSD 
взаємодії ядер 6Li + 16O. 

Таблиця 2. Параметри енергетичної залежності потенціалу взаємодії ядер 6Li + 16O 

Yi 
Xi 

V0, 
МеВ 

rV, 
фм 

aV, 
фм 

WS, 
МеВ  

rWS, 
фм 

aWS, 
фм 

WD, 
МеВ 

rWD, 
фм 

aWD, 
фм 

 92,2 0,780 0,511 3,9 1,092 0,086 0,5 0,855 0,161 

 251,2 1,371 0,791 13,4 1,564 0,699 10,5 1,374 0,678 

 17,2 15,319 16,356 12,4 16,296 16,108 25,0 22,856 24,832 

 1,8 2,815 1,449 1,9 3,079 2,953 6,0 4,271 3,099 
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Рис. 5. Дійсні та уявні частини потенціалу взаємодії ядер 6Li + 16O при різних 
енергіях 6Li. Крива <фолд.> - фолдінг-потенціал взаємодії цих ядер. 

 
Енергетичні залежнос-

ті параметрів V і WS 
потенціалів WS взаємодії 
ядер 6Li + 16O та 7Li + 16O 
порівнюються на рис. 6. 
Видно, що параметри WS 
потенціалів взаємодії цих 
пар ядер відрізняються в 
усьому дослідженому діа-
пазоні енергій, тоді як 
параметри V цих потен-
ціалів відрізняються сут-
тєво лише при низьких 
енергіях. Це може бути 
обумовлене неоднаковим 
числом нуклонів у пери-
ферійних в областях ядер 

6Li і 7Li, де в основному відбувається взаємодія нуклонів при низьких енергіях, 
а також відмінністю порогів реакцій передач (порогові ефекти) при взаємодії 
цих ядер. 

На рис. 6 показано радіальні залежності потенціалів взаємодії ядер 6Li + 16O 
та 7Li + 16O при енергіях Елаб.(6Li) = 48 МеВ та Елаб.(7Li) = 50 МеВ.  

Видно, що дійсні частини потенціалів взаємодії цих пар ядер незначно 
відрізняються лише у вузькій центральній області, яка може відігравати 
важливу роль в ядерних процесах лише при високих енергіях. Відмінності між 

 
Рис. 6. Порівняння енергетичних залежностей 
параметрів V і WS потенціалів взаємодії ядер 
6Li + 16O і 7Li + 16O. 
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уявними частинами цих потенціалів спостерігаються в периферійній області    
(r ≈ 3 ÷ 5 фм), де в основному відбуваються ядерні процеси при невисоких 
енергіях. Отже, незважаючи на незначні відмінності нуклонного складу ядер  
6Li і 7Li, потенціали взаємодії їх з ядром 16O не є ідентичними. 

 

У третьому розділі містяться 
також результати МЗКР-аналізу 
експериментальних даних 
пружного й непружного 
розсіяння іонів 18O ядрами 6Li 
при енергії Елаб.(18O) = 114 МеВ.  

У МЗКР-розрахунках у схему 
зв’язку каналів включались 
пружне й непружне розсіяння 
ядер 18O + 6Li, процес 
реорієнтації спіну ядра 6Li та 
реакції передач нуклонів і 
кластерів, що можуть внести 
вклад у розсіяння цих ядер. 
Методом підгонки МЗКР-
перерізів пружного розсіяння 
ядер 18O + 6Li до 
експериментальних даних даного 
розсіяння визначено параметри 
потенціалу WS взаємодії цих 
ядер, які подано в табл. 3. 

Кутові розподіли диференціальних перерізів пружного розсіяння ядер 
18O + 6Li показано на рис. 8. Штриховими кривими на цьому рисунку показано 
МЗКР-розрахунки для потенціального розсіяння іонів 18O ядрами 6Li (крива 
<pot>), реорієнтації спіна ядра 6Li (крива <reor>) та реакцій послідовних 
передач нейтронів і протонів (криві <nn> і <pp> відповідно), дейтронів (крива 
<dd>) і 2n-кластерів (крива <2n2n>). Кривими Σ та <tr> показано когерентні 
суми перерізів усіх процесів та реакцій передач відповідно.  

 
Таблиця 3. Параметри потенціалів взаємодії ядер 

Ядра 
V0, rV, aV, WS, rW, aW, WD, rWD, aWD, 

МеВ фм фм МеВ фм фм МеВ фм фм 
6Li+18О А 175,6 0,800 0,763 14,0 1,25 0,763 0   
7Li+18О В 174,5 0,806 0,900 13,0 1,47 0,900 0   
6Li+16О С 174,0 0,782 0,790 13,5 1,10 0,650 5,5 0,974 0,45 

 

 
Рис. 7. Порівняння потенціалів взаємодії 
ядер 6Li + 16O і 7Li + 16O при енергіях 
Елаб.(6Li) = 48 МеВ (Ес.ц.м = 34,91 .МеВ) та 
Елаб.(7Li) = 50 МеВ (Ес.ц.м = = 34,78 МеВ). 
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На рис. 8 видно, що в області 
малих і середніх кутів домінує 
потенціальне розсіяння іонів 18O 
ядрами 6Li, а на великих кутах, 
крім потенціального розсіяння, 
деякі внески дають процес 
реорієнтації спіну ядра 6Li (крива 
<reor>) та реакції обміну 
нуклонами (криві <nn> і <pp>). 
Внески інших реакцій передач 
незначні. 

Для порівняння в табл. 3, крім 
параметрів потенціалу взаємодії 
ядер 6Li + 18O, подано також 
параметри потенціалів взаємодії 
ядер 7Li + 18O та 6Li + 16O. Ці 
потенціали показано на рис. 9 
разом з фолдінг-потенціалом 
взаємодії ядер 6Li + 18O. Видно, 
що дійсні частини потенціалів 
ядер 6Li + 16, 18O відрізняються 
незначно, а дійсна частина 
потенціалу 6Li + 18O задовільно 
узгоджується з фолдінг-
потенціалом у поверхневій 
області. Уявні частини цих трьох 

потенціалів відрізняються при r > 3 фм. 

 

 
Рис. 8. Диференціальні перерізи пружного 
розсіяння ядер 6Li + 18O при енергії 
Елаб.(18O) = 114 МеВ [2]. Штрихові криві – 
МЗКР-перерізи для різних процесів. Криві Σ 
і <tr> – когерентні суми МЗКР-перерізів 
усіх ядерних процесів та всіх реакцій 
передач відповідно.  

 
Рис. 9. Порівняння потенціалів взаємодії ядер 6Li + 18O і 7Li + 18O при енергії 
Елаб.(18O) = 114 МеВ та 6Li + 16O при енергії Ес.ц.м. = 26,18 МеВ. Крива <фолд.> 
- фолдінг-потенціал взаємодії ядер 6Li + 18O.  
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На рис. 10 показано значний вплив ізотопічних відмінностей параметрів 
потенціалів взаємодії ядер 6Li + 18O, 7Li + 18O та 6Li + 16O на МЗКР-розрахунки 
перерізів пружного розсіяння ядер 6Li + 18O. 

 
Диференціальні перерізи непруж-

ного розсіяння іонів 18O ядрами 6Li при 
енергії Елаб.(18O) = 114 МеВ [2] пред-
ставлено на рис. 11-13. Кривими 
показано МЗКР-розрахунки для 
колективних (ротаційних і вібрацій-
них) збуджень ядер 6Li та 18O. Деякі 
рівні ядер не розділялись в 
експерименті. Для них поміряно 
сумарні диференціальні перерізи, а 
МЗКР-розрахунки для цих рівнів 
некогерентно сумувались. На рис. 11-
13 ці суми показано кривими  Σ. У 
МЗКР-розрахунках диференціальних 
перерізів переходів ядер у збуджені 
стани колективної природи використо-
вувались такі параметри деформації 
δ2 = -1,54 фм, δ4

 = 1,0 фм для ядра 6Li 
та δ1 = δ2 = δ3 = δ4 = 1,0 фм для ядра 
18O. 

Для непружного розсіяння ядер 
6Li + 18O також визначались внески 
реакцій передач, які виявились 

незначними, як показано на рис. 11 для збудженого рівня 3,921 МеВ (2+) ядра 
18O (крива <tr>). 

У третьому розділі дисертації подано і результати МЗКР-аналізу диферен-
ціальних перерізів реакції 6Li(18O, 17O)7Li [3, 7], вимірювання якої проводилось 
одночасно з пружним та непружним розсіянням іонів 18O ядрами 6Li. 

При розрахунках диференціальних перерізів цієї реакції в схему зв’язку 
каналів включались пружне й непружне розсіяння ядер 18O + 6Li та реакції 
одно- й двонуклонних передач нуклонів і кластерів. Для вхідного каналу 
реакції використовувався потенціал WS з параметрами, отриманими з МЗКР-
аналізу пружного розсіяння ядер 18O + 6Li [2]. Параметри потенціалу WS 
взаємодії ядер 17O + 7Li вихідного каналу реакції визначались методом 
узгодження дійсної частини цього потенціалу з фолдінг-потенціалом взаємодії 
цих ядер та підгонкою параметрів уявної частини (17O + 7Li)-потенціалу для 
задовільного опису МЗКР-перерізами експериментальних даних реакції 
6Li(18O, 17O)7Lі. Параметри потенціалів вхідного та вихідного каналів реакції 
подано в таблиці 4. 

 

 
Рис. 10. Диференціальні перерізи 
пружного розсіяння ядер 6Li + 18O 
при енергії Елаб.(18O) = 114 МеВ [2]. 
Криві <A>, <B> і <С> – МЗКР-
розрахунки з наборами параметрів 
потенціалів взаємодії ядер 6Li + 18O, 
7Li + 18O та 6Li + 16O відповідно. 
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Диференціальні перерізи 

реакції 6Li(18O, 17O)7Li [3, 7] для 
основних станів ядер 17O і 7Li 
вихідного каналу показано на 
рис. 14. Кривими на рисунку 
показано МЗКР-розрахунки для 
передачі нейтронів (крива <n>) та 
послідовних передач нуклонів і 
кластерів d + p і p + d (<dp>), d + t і 
t + d (<dt>) та 3Не + α і α + 3Не 
(<α3Не>). Видно, що в даній 
реакції домінує передача нейтрона. 
Роль двоступінчастих передач 
другорядна. Ця обставина 
сприятлива для підвищення 
достовірності визначених значень 
параметрів потенціалу взаємодії 
ядер 7Li + 17O вихідного каналу 
реакції 6Li(18O, 17О)7Li. 

Для збуджених станів ядер 
вихідного каналу реакції також 
виявлено домінування передачі 
нейтронів. Двоступінчасті процеси 
відіграють другорядну роль. 

 
Рис. 11. Диференціальні перерізи не-
пружного розсіяння ядер 6Li + 18O 
при енергії Елаб.(18O) = 114 МеВ [2] 
для переходів  у збуджені стани 
ядер 6Li і 18O). 

 
 Рис. 12. Диференціальні перерізи не-
пружного розсіяння ядер 6Li + 18O при 
енергії Елаб.(18O) = 114 МеВ [2] для 
переходів  у збуджені стани ядер 6Li і 
18O. 

 
Рис. 13. Диференціальні перерізи не-
пружного розсіяння ядер 6Li + 18O при 
енергії Елаб.(18O) = 114 МеВ [2] для 
переходів у збуджені стани ядер 6Li і 18O. 
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Видно, що МЗКР-перерізи 
задовільно узгоджуються з 
експериментальними даними в усьому 
діапазоні кутів.  

Для спостереження ізотопічних 
відмінностей взаємодії ядер 
7Li + 16, 17, 18O на рис. 15 порівнюються 
потенціали взаємодії ядер 7Li + 17O, 
7Li + 18O і 7Li + 16O, параметри яких 
подано в таблиці 4. Видно, що дійсні 
частини цих потенціалів дещо 
відрізняються в периферійній області 
(рис. 15, а), а уявні частини – в усьому 
інтервалі взаємодії ядер (рис. 15, б). На 
рис. 15, в дійсна частина (7Li + 17O)-
потенціалу порівнюється з фолдінг-
потенціалом, обчисленим за моделлю 
подвійної згортки з використанням 
нуклон-нуклонного потенціалу М3Y 
Рейда (Reid). Видно, що дійсна 
частина (7Li + 17O)-потенціалу добре 
узгоджується з фолдінг-потенціалом у 
периферійній області, де в основному 
відбуваються ядерні процеси при даній 
енергії. 

 
Таблиця 4. Параметри потенціалів взаємодії ядер 

Т + Р  
  Eлаб., 

МеВ 
Eс.ц.м., 
МеВ 

V0, 
МеВ 

rV, 
фм 

aV, 
фм 

WS, 
МеВ 

rW, 
фм 

aW, 
фм 

6Li + 18О A 114 28,50 175,6 0,800 0,763 14,0 1,250 0,763 
7Li + 17О B  95 27,71 183,0 0,800 0,740  6,0 1,450 0,740 
7Li + 18О С 114 31,92 174,5 0,806 0,900 13,0 1,470 0,900 
16О + 7Li D  42 29,22 175,1 0,802 0,700 16,0 1,200 0,700 
 
Для ще більшого переконання в «адекватності» потенціалів взаємодії ядер 

7Li + 16, 17, 18O на рис. 16 порівнюються МЗКР-розрахунки диференціальних 
перерізів реакції 6Li(18O, 17О)7Li з набором параметрів (17О + 7Li)-потенціалу 
(крива <B>) та наборами параметрів потенціалів взаємодії ядер 7Li + 17O, 
7Li + 18O і 7Li + 16O (криві <A>, <C> і <D> відповідно) у вихідному каналі цієї 
реакції. Видно, що найбільше відрізняються МЗКР-перерізи цієї реакції в 
області середніх та великих кутів, як і в пружному розсіянні ядер 6Li + 18O. 
Тому для пошуку реалістичних наборів параметрів потенціалів ядро-ядерної 
взаємодії дуже важливо використовувати експериментальні дані з широким 
діапазоном кутів вимірювань. 

 

 
Рис. 14. Диференціальні перерізи 
реакції 6Li(18O, 17О)7Li при енергії 
Елаб.(18O) = 114 МеВ [3, 7] для 
основних станів ядер 17О і 7Li. Криві – 
МЗКР-розрахунки для різних типів 
реакцій передач нуклонів і кластерів. 
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Рис. 15. Порівняння дійсних та уявних частин потенціалів взаємодії ядер 
7Li + 16, 17, 18O. Крива <фолд.> показує фолдінг-потенціал взаємодії ядер 
7Li + 17O. 

 
У четвертому розділі 

подано результати МЗКР-
аналізу експериментальних 
даних пружного й непружного 
розсіяння іонів 15N ядрами 9Be 
при енергії Eлаб.(15N) = 84 MeВ 
[4] із врахуванням, крім 
потенціального розсіяння, 
внесків процесу реорієнтації 
спіну ядра 9Bе та реакцій одно- 
та двоступінчастих передач 
нуклонів і кластерів.  

Дійсна частина потенціалу 
WS взаємодії ядер 15N + 9Be 
визначалась методом підгонки 
його поверхневої частини до 
фолдінг-потенціалу взаємодії 
цих ядер, а параметри уявної 
частини цього потенціалу 
підгонкою МЗКР-розрахунків 
до експериментальних даних 
пружного розсіяння ядер 
15N + 9Be. Визначені таким 
чином параметри взаємодії 
ядер подано в таблиці 5. 

 

 
Рис. 16. Диференціальні перерізи реакції 
6Li(18O, 17О)7Li при енергії Елаб.(18O) = 114 МеВ 
[3, 7] для основних станів ядер 17О і 7Li. Криві 
– МЗКР-розрахунки для різних наборів 
параметрів потенціалу взаємодії ядер 
7Li + 17O (див. табл. 4). 
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Таблиця 5. Параметри потенціалу взаємодії ядер 15N + 9Be 

V0, MeB rV, фм aV, фм WS, MeB rW, фм aW, фм 

170 0,793 0,800 12 1,250 0,750 
 
Диференціальні перерізи пружного розсіяння ядер 15N + 9Bе разом із МЗКР-

розрахунками показано на рис. 17. На рисунку видно, що в пружному розсіянні 
іонів 15N ядрами 9Bе основну роль відіграють потенціальне розсіяння (крива 
<pot>) та процес реорієнтації спіну ядра 9Bе (крива <reor>). Внески в пружне 
розсіяння від передач 6Li-кластерів (крива <6Li>), нуклонів, дейтронів, тритонів 
та α-кластерів (криві <nn>, <pp>, <dd>, <tt> та < αα >відповідно), а також 
передач кластерів α + d і d+ α (<αd>) незначні. 

Потенціальне розсіяння домінує на малих кутах та відіграє важливу роль в 
усьому кутовому діапазоні. Реорієнтація спіну ядра 9Bе в основному стані 
домінує на середніх та великих кутах. Когерентна сума потенціального 
розсіяння та реорієнтації спіну ядра 9Bе (крива Σ) задовільно описує 
експериментальні дані цього розсіяння в усьому кутовому діапазоні. 

 

 
Рис. 17. Диференціальні перерізи пружного розсіяння 15N + 9Вe при енергії 
Eлаб.(15N) = 84 MeВ [4] . Штрихові криві – МЗКР-розрахунки різних ядерних 
процесів із виходом ядер 15N та 9Вe. Кривими Σ показано когерентні суми всіх 
ядерних процесів. 



17 

 

Потенціал взаємодії ядер 15N + 9Вe, визначений на основі МЗКР-аналізу 
пружного розсіяння цих ядер, на рис. 18 порівнюється з фолдінг-потенціалом.  

Видно, що дійсна частина по-
тенціалу 15N + 9Bе добре 
узгоджується з фолдінг-
потенціалом у периферійній області 
( 3 < r < 7 фм), де в основному 
відбувається взаємодія цих ядер. 

Диференціальні перерізи 
непружного розсіяння ядер 
15N + 9Bе для збуджених станів 
1,684 МеВ (1/2+), 2,429 МеВ (5/2-), 
2,72 МеВ (1/2-) + 3,049 МеВ (5/2+), і 
4,704 МеВ (3/2+) ядра 9Bе показано 
на рис. 19, а для станів 
5,590 МеВ (3/2-), 6,380 МеВ (7/2-) і 
6,760 МеВ (9/2+) ядра 9Bе та для 
станів 5,270 МеВ (5/2+) + 
5,299 МеВ (1/2+) і 6,323 МеВ (3/2-) 
ядра 15N на рис. 20. 
 
 

 
Рис. 19. Диференціальні перерізи непружного розсіяння ядер 9Bе(15N, 15N)9Bе при 
енергії Елаб.(15N) = 84 МеВ [4] для збуджених станів 1,684–4,704 МеВ ядра 9Bе. 
Крива Σ – некогерентна сума перерізів нерозділених рівнів 9Bе. 

 
Рис. 18. Потенціал взаємодії ядер  
15N + 9Bе у порівнянні з фолдінг-
потенціалом. 
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Рис. 20. Диференціальні перерізи непружного розсіяння ядер 9Bе(15N, 15N)9Bе 
при енергії Елаб.(15N) = 84 МеВ [4] для збуджених станів 5,590 – 6,760 МеВ 
ядра 9Bе та станів 5,270 – 6,323 МеВ ядра 15N. Криві Σ –некогерентні суми 
перерізів нерозділених в експерименті станів ядер 9Bе і 15N.  

 
Як зазначено вище, МЗКР-розрахунки для непружного розсіяння іонів 15N 

ядрами 9Bе було проведено в рамках моделі колективного збудження ядер 
(ротаційного та вібраційного) з використанням параметрів деформації 
δ1 = 2,0 фм, δ2 = 2,4 фм, δ3 = 1,0 фм, δ4 = 0,4 фм для ядра 9Bе та 
δ1 = δ2 = δ3 = δ4 = 1,0 фм для ядра 15N. Параметри деформації ядер визначено 
методом підгонки МЗКР-перерізів непружного розсіяння ядер 15N + 9Bе з 
експериментальними даними.  

Внески реакцій передач у непружне розсіяння ядер 15N + 9Bе було також 
досліджено. З’ясовано, що найбільший внесок серед можливих реакцій передач 
дає послідовний обмін протонами. Цей внесок дуже мізерний, як видно на 
рис. 20 для розсіяння ядер 15N + 9Bе із збудженням стану 5,59 МеВ ядра 9Bе. 
Така ж ситуація спостерігається і для інших збуджених станів ядер 9Bе та 15N. 
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ВИСНОВКИ 
 

У даній дисертаційній роботі були отримані такі основні результати та 
висновки:  

1. Вперше отримано нові експериментальні дані диференціальних 
перерізів:  

− пружного й непружного розсіяння іонів 18О ядрами 6Li при енергії 
Елаб.(18О) = 114 МеВ (8 кутових розподілів);  

− пружного й непружного розсіяння іонів 15N ядрами 9Be при енергії 
Елаб.(15N) = 84 МеВ (10 кутових розподілів);  

− реакції 6Li (18О, 17О)7Li при енергії Елаб.(18О) = 114 МеВ (7 кутових 
розподілів).  

2. Експериментальні дані проаналізовано за методом зв’язаних каналів 
реакцій (МЗКР). У результаті визначено:  

− параметри потенціалів взаємодії ядер 16О + 6Li, 18О + 6Li, 15N +9Be, 17О 
+ 7Li;  

− параметри деформації ядер 6Li, 9Be, 15N, 18О. 
3. Досліджено енергетичну залежність параметрів потенціалу взаємодії 

ядер 16О + 6Li на основі МЗКР-аналізу експериментальних даних пружного 
розсіяння цих ядер при енергіях Ес.ц.м. = 3,27 ÷ 36,8 МеВ, відомих з літератури.  

4. Досліджено механізми ядерних процесів. Установлено, що 

− у пружному розсіянні ядер 18О + 6Li, 15N + 9Be та 16О + 6Li основну 
роль відіграє потенціальне розсіяння на малі й середні кути, а в 
розсіянні іонів на великі кути значний внесок дають процеси 
реорієнтації спінів ядер 6Li та 9Be;  

− у реакції 6Li (18О, 17О)7Li домінує передача нейтрона, а внески передач 
інших кластерів мізерні. 

 
У додатку подано 24 таблиці нових експериментальних даних 

диференціальних перерізів пружного і непружного розсіяння ядер18O + 6Li та 
15N + 9Be, отриманих у даній дисертаційній роботі. 
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АНОТАЦІЇ  

Черкас К. А. 
Ядерні процеси при взаємодії ядер 6Li + 16О, 6Li +18О та 9Ве + 15N.  
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 
наук (доктора філософії) за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія” (01.04.16 
- Фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій). – Інститут ядерних 
досліджень НАН України, Київ, 2017.  
 

У дисертації подано результати досліджень автором пружного та 
непружного розсіяння іонів 18О ядрами 6Li та реакції 6Li (18О, 17О)7Li при енергії 
Елаб.(18О) = 114 МеВ, а також пружного та непружного розсіяння іонів 15N 

ядрами 9Ве при енергії Елаб.(15N) = 84 МеВ. Отримано експериментальні дані 
диференціальних перерізів цих ядерних процесів. Дані проаналізовано за 
методом зв’язаних каналів (МЗКР) із включенням у схему зв’яхку каналів 
пружного та непружного розсіяння цих ядер та реакцій одно- й двоступінчастих 
передач нуклонів і кластерів. Цим методом було проаналізовано також 
експериментальні дані пружного розсіяння ядер 6Li + 16О при енергіях 
Ес.ц.м.(16О) = 3,27 ÷ 36,8 МеВ, відомих з літератури, для визначення енергетичної 
залежності параметрів потенціала WS взаємодії цих ядер. На основі МЗКР-
аналізу вище зазначених експериментальних даних визначено параметри 
потенцалів взаємодії ядер 6Li + 16О, 18О + 6Li, 17О + 7Li, 15N + 9Ве, параметри 
деформації цих ядер, енергетичну залежність параметрів (6Li + 16О)-потенціалу 
та механізми даних ядерних процесів. 

Ключові слова: атомне ядро, ядерна реакція, метод зв’язаних каналів, 
кутові розподіли диференціальних перерізів ядерних процесів, оптичний 
потенціал, оптична модель, енергетична залежність, спектроскопічні амплітуди. 
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Thesis contains the results obtained by author for the elastic and inelastic 
scattering of 18O ions by 6Li nuclei and the 6Li(18O, 17O)7Li reaction at the energy 
Elab(18O) = 114 MeV as well as the elastic and inelastic scattering of 15N ions by 9Be 
nuclei at the energy Elab(15N) = 84 MeV.  

The dissertation consists of introduction, four sections, main results and 
conclusions, list of sources and applications used as well as tables of experimental 
data. 

The introduction substantiates the actuality of the study of nuclear processes in 
the interaction of heavy ions with light nuclei as one of the important means for 
obtaining information about the shell and cluster structure of nuclei, about the 
potentials of nucleus-nuclear interaction and their energy dependence, as well as 
about the spectroscopic factors of nucleons and clusters in nuclei. Information about 
the scientific novelty of the obtained results and their practical importance, the 
personal contribution of the candidate for a degree in the research results, the 
publications, testing of the dissertation results, the structure and the main content of 
the dissertation are given. 

The first section of the dissertation contains information about experimental 
methods for the investigation of nuclear processes in the interaction of heavy ion 
beams with nuclei. The experiments were carried out using the 18O and 15N beams 
from the U-240P cyclotron of the Heavy Ion Laboratory of Warsaw University. The 
reaction products were detected by ΔE-E-telescopes consisting with silicon detectors. 
New experimental data of the differential cross-sections for these nuclear processes 
were obtained firstly.  

The second chapter contains basic information about the theoretical models used 
in the dissertation for the analysis of experimental data of elastic and inelastic 
scattering of 16O + 6Li, 18O + 6Li, 15N + 9Be and 6Li (18O, 17O)7Li reaction and the 
calculation methods based on these models. using appropriate programs. The data 
were analyzed within the coupled-reaction-channel (CRC) method using coupled-
channel schemes included elastic and inelastic scattering as well as the nuclear 
reactions for one- and two-step transfers of nucleons and clusters. The optical 
potentials of Woods-Saxon form (WS) were used in CRC-calculations. The initial 
parameters of WS potentials were determined by fitting these potentials to the 
folding-potentials calculated with M3Y potential for nucleon- nucleon interaction.  

The third section contains the results of the study of the energy dependence of the 
WS potential parameters for the interaction between the 16O + 6Li nuclei obtained 
from the CRC-analysis of the experimental data of differential cross sections of the 
elastic scattering 16O ions by 6Li nuclei at energies Ec.m.(16O) = 3.27 ÷ 36.8 MeV, 
known from the publications of other authors. 

In this section, the results of the CRC-analysis of the experimental data are given 
also for the elastic and inelastic scattering of 18O ions by 6Li nuclei at the energy 
Elab(18O) = 114 MeV. The parameters of WS potential for the interaction of 18O + 6Li 
nuclei are obtained for the ground and excited states of 18O and 6Li nuclei, which are 
compared with the corresponding parameters of the potentials for interaction of the 
18O + 7Li and 16O + 6Li nuclei.  
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Third section contains also the results of CRC-analysis of the 6Li(18O, 17O)7Li 
reaction data. 

The fourth section contains the results of the optical model and the CRC analysis 
of the elastic and inelastic scattering data of 15N ions by 9Be nuclei at the energy 
Elab(15N) = 84 MeV. 

Main results and conclusions: 
1) New experimental data of the differential cross-sections were obtained firstly 

for the elastic and inelastic scattering of the 18О + 6Li, 15N + 9Ве nuclei at the energies 
Еlab(18О) = 114 MeV and Еlab(15N) = 84 MeV respectively as well as for the 6Li(18О, 
17О)7Li reaction at the energy Еlab(18О) = 114 MeV. 

2) The WS potential parameters for interactions of the 6Li + 16О, 18О + 6Li, 17О + 
7Li, 15N + 9Ве nuclei as well as the deformation parameters of 6Li, 9Ве, 15N, 18О 
nuclei were dedused.  

3) The energy dependence of the 6Li + 16О WS potential parameters were 
obtained.  

4) The mechanisms of the nuclear processes were investigated  
Keywords: atomic nucleus, nuclear reaction, angular distribution of cross-

sections of nuclear processes, optical potential, optical model, coupled-reaction-
channels method, energy dependence, spectroscopic amplitudes. 
 
Черкас К. А. 
Ядерные процессы при взаимодействии ядер 6Li + 16О, 6Li +18О и 9Ве + 15N. – 
Рукопись. 
 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
наук (доктора философии), по специальности 104 „Физика и астрономия” 
(01.04.16. – физика ядра, элементарных частиц и высоких энергий).  
Институт ядерных исследований Национальной академии наук Украины. Киев, 
2017.  
 

В диссертации представлены результаты исследований автором упругого и 
неупругого рассеяния ионов 18О ядрами 6Li и реакции 6Li(18О, 17О)7Li при 
энергии Елаб. (18О) = 114 МэВ, а также упругого и неупругого рассеяния ионов 
15N ядрами 9Ве при энергии Елаб. (15N ) = 84 МэВ. Получены экспериментальные 
данные дифференциальных сечений этих ядерных процессов. Данные 
проанализированы по методу связанных каналов (МСК) с включением в схему 
с каналов упругого и неупругого рассеяния этих ядер и реакций одно- и 
двухступенчатых передач нуклонов и кластеров. Этим методом были 
проанализированы также экспериментальные данные упругого рассеяния ядер 
6Li + 16О при энергиях Ес.ц.м. (16О) = 3,27 ÷ 36,8 МэВ, известных из литературы, 
для определения энергетической зависимости параметров потенциала WS 
взаимодействия этих ядер. На основании МСК-анализа вышеуказанных 
экспериментальных данных, определены параметры потенцалов 
взаимодействия ядер 6Li + 16О, 18О + 6Li, 17О + 7Li, 15N + 9Ве, параметры 
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деформации этих ядер, энергетическую зависимость параметров (6Li + 16О) -
потенциала и механизмы данных ядерных процессов .  

Ключевые слова: атомное ядро, ядерная реакция, метод связанных 
каналов, угловые распределения дифференциальных сечений ядерных 
процессов, оптический потенциал, оптическая модель, энергетическая 
зависимость, спектроскопические амплитуды. 
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