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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Процес поділу ядер є важливим напрямком досліджень в галузі 

сучасної ядерної фізики. Впродовж останнього часу експериментальні можливості реєстрації 

фрагментів поділу значно удосконалено. Це дозволяє провести експериментальні дослідження на 

якісно новому рівні та вимагає пошуку нових теоретичних підходів для опису експериментів. 

Одними з найважливіших характеристик, які використовуються для опису процесу поділу 

ядер та отримуються експериментально, є масові виходи уламків поділу та їх розподіл за 

кінетичною енергією. В даний час існує велика кількість робіт присвячених даному питанню, але 

ряд питань у цьому напрямку залишається відкритим. Так запропоновано різні підходи для 

обчислення масово-енергетичних розподілів уламків поділу ядер, кожен з яких може бути 

застосований лише до невеликого інтервалу ядер. Таким чином, проблема модельного обчислення 

масово-енергетичних розподілів уламків поділу ядер є актуальною та потребує подальшого 

вивчення. 

Дана дисертаційна робота присвячена розробці моделей для опису уламків поділу 

високозбуджених ядер з кількістю нуклонів 220A  за масою та їх кінетичною енергією. Ці 

характеристики досліджуються для бінарного поділу ядер з кількістю нуклонів 220A , 

сформованих у процесі злиття альфа-частинок з енергією 140 МеВ із ядрами-мішенями в реакціях 
197Au    поділ та 165Ho    поділ.  

Оскільки, процес поділу високозбуджених ядер носить статистичний характер, то масово-

енергетичний розподіл фрагментів поділу описується в рамках статистичної моделі ділення. 

Вперше такий статистичний підхід для опису асиметричного розподілу продуктів ділення за 

масою застосував у своїх роботах П. Фонг у 1955 році. У своєму підході він розглядав формування 

уламків поділу в точці розриву ядер.  

У підході, розвиненому в даній дисертаційній роботі, використовується статистична модель 

поділу високозбуджених ядер, проте, на відміну від моделі Фонга, формування розподілів уламків 

поділу розглядається у точці мінімального бар’єра взаємодії між сильно деформованими 

фрагментами поділу (двотільній сідловій точці). Відмітимо, що ядерно-ядерний потенціал в точці 

дотику ядер, сформованих при поділі ядер з 220A  має менші значення ніж у сідловій точці. У 

розробленій моделі кількість енергетичних рівнів уламків поділу в точці мінімального бар’єра 

пов’язана з імовірністю виходу відповідної комбінації ядер при поділі ядра. Таким чином, при 

обчисленні розподілу уламків поділу за масою важливим є врахування впливу висоти бар’єра 

взаємодії між збудженими уламками поділу та кількості енергетичних рівнів цієї двоуламкової 

системи у точці мінімального бар’єра (двотільній сідловій точці).  

Взаємодія між уламками поділу призводить до деформації їхньої форми. Зміна значень 

параметрів мультипольних деформацій поверхонь ядер призводить до зміни висоти та положення 

потенціального бар’єра, що в свою чергу впливає на розподіл уламків поділу ядер за масою та 

кінетичною енергією. Поява динамічних деформацій поверхонь ядер, які залежать від відстані між 

фрагментами, які розлітаються, має вплив на потенціал взаємодії системи деформованих уламків 

на малих відстанях між поверхнями цих ядер та розподіл уламків за кінетичною енергією. 

Зважаючи на це, мінімальне значення висоти бар'єра взаємодії між збудженими уламками поділу 

та густина енергетичних рівнів двоуламкової системи в цій точці обчислюються з урахуванням 

найбільш впливових типів деформацій, тобто, з урахуванням параметрів квадрупольної, 
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октупольної та гексадекапольної динамічних деформацій поверхонь ядер. 

Варто відзначити, що за допомогою запропонованої в даній роботі моделі отримано масові 

виходи уламків поділу ядер з кількістю нуклонів 220A  без введення будь-яких додаткових 

параметрів.  

Модель для опису уламків поділу за кінетичною енергією описана за допомогою 

розрахунку динамічних траєкторій уламків. Цей підхід враховує тертя, ядерну взаємодію між 

збудженими уламками та нуклонами в них безпосередньо в околі точки мінімального бар’єра, та 

релаксацію деформованої форми фрагментів поділу до сферичної в часі. Використовуючи цю 

модель оцінено розподіл уламків поділу за їх кінетичною енергією для ядер з кількістю нуклонів 

220A .  

Запропоновані у роботі моделі для опису масово-енергетичних розподілів уламків поділу 

високозбуджених ядер є відносно простими та наочними. Разом з тим, вони дають можливість 

доволі швидко та точно оцінити канали розпаду ядер, що є дуже важливим при підготовці до 

проведення експериментів.  

Запропонований метод розрахунку масово-енергетичних розподілів уламків поділу 

високозбуджених ядер дає можливість аналізувати різноманітні реакції ділення високозбуджених 

деформованих ядер з кількістю нуклонів 220A . 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота виконана в Інституті ядерних досліджень НАН України в рамках 

фундаментальних досліджень Відділу структури ядра за темами “Дослідження збуджених атомних 

ядер і механізмів ядерних процесів в біляпорогових реакціях” (№ державної реєстрації 

0113U001123), “Дослідження структури ядер, механізмів ядерних реакцій та фізичних процесів в 

пучках заряджених частинок” (№ державної реєстрації 0117U002847) та в рамках проекту 

науково-дослідних робіт молодих учених НАН України за темою “Вивчення розподілу уламків 

поділу збуджених ядер по масі та заряді” (№ державної реєстрації 0115U004638). 

Мета дисертаційної роботи полягає у розробці моделі для опису масових виходів уламків 

поділу високозбуджених ядер та моделі для опису розподілу фрагментів поділу за кінетичною 

енергією. Досягнення зазначеної мети передбачало розв’язання таких наукових задач: 

 обчислення кулонівської енергії взаємодії для симетричних та несиметричних 

систем ядер, вираз для якої враховує члени, які містять параметри квадрупольної, октупольної та 

гексадекапольної деформацій поверхонь кожного із взаємодіючих ядер, що помітно впливають на 

кулонівський потенціал взаємодії ядер;  

 обчислення ядерної частини ядерно-ядерного потенціалу взаємодії деформованих 

високозбуджених ядер для симетричних та несиметричних систем ядер без вкладу оболонкових 

поправок з такою ж точністю, як і при розрахунку кулонівської енергії взаємодії;  

 обчислення енергії деформації кожного із взаємодіючих ядер для симетричних та 

несиметричних систем з урахуванням параметрів квадрупольної, октупольної та гексадекапольної 

деформацій; 

 дослідження поверхні потенціальної енергії двох розділених уламків та знаходження 

двотільної сідлової точки (мінімальний бар’єр взаємодії ядер) на малій відстані між поверхнями 

добре деформованих уламків та значення величин квадрупольної, октупольної та гексадекапольної 

деформацій поверхонь ядер в цій точці; 

 обчислення числа енергетичних рівнів двоуламкової системи в точці мінімального 
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бар’єра взаємодії ядер в статистичній моделі; 

 порівняння висот двотільної сідлової точки та висот однотільного бар’єра ділення 

для різних високозбуджених ядер з 220A ; 

 встановлення зв’язку між масовими виходами уламків поділу, які утворюються при 

поділі ядер з 220A , та кількістю станів двоуламкової системи у двотільній сідловій точці;  

 обчислення масових виходів уламків поділу високозбуджених ядер за допомогою 

статистичної багатовимірної моделі та порівняння отриманих модельних результатів із наявними 

експериментальними даними;  

  дослідження впливу різних параметризації ядерної частини потенціалу взаємодії 

ядер на масові виходи уламків поділу високозбуджених ядер на прикладі реакції 197Au    

поділ; 

 обчислення розподілів уламків поділу за кінетичною енергією за допомогою 

траєкторного рівняння руху та порівняння отриманих модельних результатів із наявними 

експериментальними даними; 

 визначення середнього значення повної кінетичної енергії уламків поділу 

високозбуджених ядер з кількістю нуклонів 220A , утворених в реакціях 197Au    поділ та 
165Ho    поділ та порівняння з експериментальним. 

Об’єкт дослідження: поділ високозбуджених ядер та взаємодія деформованих ядер. 

Предмет дослідження: розподіли уламків поділу високозбуджених ядер за масою та 

кінетичною енергією, теоретичні підходи та моделі для опису масово-енергетичних розподілів 

уламків поділу високозбуджених ядер, ядерно-ядерна взаємодія.  

Методи дослідження: для обчислення масово-енергетичних розподілів уламків поділу 

високозбуджених ядер у дисертаційній роботі використано різноманітні методи, такі як: модель 

рідкої краплі, статистична модель, динамічна модель з тертям для розрахунку траєкторії руху 

ядер, модель фермі-газу для визначення густини рівнів ядер, теорема близькості та різноманітні 

чисельні методи для обчислення траєкторії руху фрагментів та мінімізації. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

 Обчислено потенціал ядерної взаємодії деформованих ядер, кулонівську енергію їх 

взаємодії та повний потенціал ядерно-ядерної взаємодії з урахуванням параметрів квадрупольної, 

октупольної та гексадекапольної деформацій поверхонь ядер;  

 визначено мінімальне значення висоти бар’єра взаємодії ядер та знайдено значення 

параметрів мультипольних деформацій, які призводять до нього; 

 показано, що одночасне врахування параметрів квадрупольної, октупольної та 

гексадекапольної деформацій при обчисленні повного потенціалу ядерно-ядерної взаємодії для 

симетричних та несиметричних систем ядер призводить до найменшого мінімального значення 

висоти бар’єра взаємодії ядер; 

 показано, що на поверхні потенціальної енергії двох розділених уламків поділу ядер 

на малій відстані між поверхнями сильно деформованих фрагментів знаходиться двотільна сідлова 

точка; 

 вперше показано, що висота двотільної сідлової точки вища за висоту однотільного 

бар’єра ділення для ядер з 220A ; 

 вперше знайдено, що масові виходи уламків бінарного поділу високозбуджених ядер  
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із кількістю нуклонів 220A  пов’язані із кількістю станів двоуламкової системи у сідловій точці; 

висоти цієї сідлової точки різні для різних пар уламків, тому різні пари уламків мають різні енергії 

збудження, різну кількість станів двоуламкової системи і відповідно, різні виходи; 

 вперше запропоновано розглядати формування розподілу уламків поділу 

високозбуджених ядер з 220A  у точці мінімального бар’єра двоуламкової системи; 

 у рамках запропонованої моделі добре описано масові виходи уламків поділу 

високозбуджених ядер, утворених в реакціях 197Au    поділ та 165Ho    поділ без введення 

будь-яких додаткових параметрів; 

 у моделі з урахуванням тертя при розрахунку динамічних траєкторій уламків та 

моделюванням стохастичних флуктуацій Гаусовим розподілом вперше обчислено розподіл 

уламків поділу високозбуджених ядер з кількістю нуклонів 220A , утворених в реакціях 
197Au    поділ та 165Ho    поділ за їхньою кінетичною енергією та отримано добре 

узгодження із наявними експериментальними даними; 

 у рамках запропонованої моделі добре описано середнє значення повної кінетичної 

енергії уламків поділу для реакцій 197Au    поділ та 165Ho    поділ; 

 вперше проведено дослідження впливу різних параметризації ядерної частини 

потенціалу взаємодії ядер на масові виходи уламків поділу високозбуджених ядер на прикладі 

реакції 197Au    поділ. 

Практичне значення отриманих результаті. 

Розроблені у дисертаційній роботі моделі дають можливість з високою точністю визначити 

масово-енергетичні розподіли уламків поділу високозбуджених ядер з кількістю нуклонів 220A , 

що є важливим при аналізі ядерних реакції та при підготовці до проведення експериментів.  

Результати роботи можуть бути використані для передбачення та опису різноманітних 

експериментально отриманих масово-енергетичних розподілів уламків поділу, утворених різними 

каналами, такими як: фотоподіл та реакції поділу ядер, які пов’язані з різними налітаючими 

частинками.  

Особистий внесок здобувача. Науково-дослідна робота, результати якої викладені в 

працях, зазначених у списку опублікованих робіт за темою дисертації [1-12] та представлені в 

самій дисертації, виконана автором у відділі структури ядра Інституту ядерних досліджень НАН 

України. Усі результати отримано за безпосередньої участі здобувача, а матеріали публікацій, які 

розкривають основний зміст дисертаційної роботи були підготовлені разом із науковим 

керівником. Інтерпретація результатів дисертаційної роботи, написання наукових праць, 

представлення результатів на конференціях та семінарах різного рівня проведена у творчій 

співпраці із співавторами. У роботах постановка задач належить науковому керівнику.  

Дисертант брав активну участь на всіх етапах роботи, зокрема в обчисленні повного 

потенціалу ядерно-ядерної взаємодії для симетричних та несиметричних систем двох ядер, 

визначенні мінімального значення висоти бар’єра взаємодії ядер, значень параметрів 

квадрупольної, октупольної та гексадекапольної динамічних деформацій ядер та кількості 

енергетичних рівнів двоуламкової системи у точці мінімального бар’єра; написанні програм для 

опису масово-енергетичних розподілів уламків поділу високозбуджених ядер; досліджував влив 

різних параметризацій ядерної частини потенціалу взаємодії ядер на масові виходи уламків поділу 

високозбуджених ядер для реакції 197Au    поділ; аналізі та порівнянні із наявними  
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експериментальними даними.  

Апробація результатів роботи: результати досліджень, що представлено в дисертації, 

доповідалися на таких українських та міжнародних наукових конференціях: VI Conference of 

Young Scientists «Problems of theoretical physics» Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова 

НАН України, 25 – 27 листопада, 2014 р. (м. Київ, Україна); LXV міжнародній конференції з 

ядерної спектроскопії та структури ядра “Nucleus 2015”, 29 червня – 3 липня 2015 р. (м. Санкт-

Петербург, Росія); щорічних наукових конференціях Інституту ядерних досліджень НАН України 

у 2014, 2015, 2016 та 2017 роках. Результати дисертації також представлялися на наукових 

семінарах Інституту ядерних досліджень НАН України. 

Публікації.  

Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 12 наукових працях, з них 5 статей 

у фахових реферованих вітчизняних та міжнародних журналах [1-5] та 7 тез наукових 

конференцій [6-12]. До бази Scopus включено 4 статті [1, 3, 4, 5]. 

Структура та обсяг роботи. 

Дисертаційна робота містить вступ, 4 розділи, висновки та список використаної літератури, 

що включає 145 найменувань. Обсяг дисертації складає 149 сторінок, які містять 29 рисунків та 4 

таблиці.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, формулюється мета та задачі 

дисертаційної роботи, наукова новизна і практична цінність отриманих результатів, зазначається 

зв'язок роботи з науковими програмами та особистий внесок здобувача, вказується апробація 

результатів та публікації, матеріали яких викладені в основному змісті дисертаційної роботи. 

Перший розділ дисертації є оглядовим, у ньому висвітлено відомості про питання, що 

стосуються оригінальної частини. Викладено огляд різноманітних експериментальних та 

теоретичних підходів для вирішення задач, які пов’язані із темою дисертаційної роботи та аналіз 

отриманих результатів авторами цих праць. Зазначаються питання, які залишаються відкритими 

для досліджень. 

У другому розділі дисертації розглянуто особливості ядерно-ядерної взаємодії та 

проведено обчислення повного потенціалу взаємодії для випадків симетричних та несиметричних 

систем двох деформованих ядер. При розрахунку повного потенціалу взаємодії ядер та 

мінімальної висоти бар'єра взаємодії між ядрами було враховано вклад квадрупольної (β2), 

октупольної (β3), та гексадекапольної (β4) деформацій поверхонь кожного з ядер, орієнтацію 

взаємодіючих ядер, а також оцінено вплив кількості нуклонів у ядрах. Вивчення мінімальної 

висоти бар’єра взаємодії деформованих ядер спричинено тим, що вказані величини є основою для 

обчислення таких характеристик процесу поділу ядер, як масові виходи уламків поділу та розподіл 

цих уламків за їхньою кінетичною енергією (Розділ 3, Розділ 4). 

Повний потенціал взаємодії аксіально-симетричних деформованих ядер є сумою 

потенціалів кулонівської взаємодії протонів, ядерної взаємодії нуклонів, обертового потенціалу, а 

також енергії деформації кожного ядра:  

     
full 1 2 2 3 4 coul 1 2 2 3 4 nucl 1 2 2 3, 4

rot def 2 3 4

,( , , , , , ) ( , , , , , ) ( , , , , , ),

( ) ( , , )

i i i i i i i i i

i i i

V R V R V R

V R V

                 

  

  

 
,      (1) 
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де R – відстань між центрами мас ядер, 1 2,  ,   – кути, якими задається відносна орієнтація 

деформованих аксіально-симетричних ядер, βі2, βі3, βі4 – параметри квадрупольної, октупольної та 

гексадекапольної динамічних деформацій 

поверхні відповідного ядра (і=1,2), див. 

Рис.1а. 

Системи витягнуто-витягнутих 

аксіально-симетричних ядер мають 

найменше значення висоти бар’єра 

взаємодії ядер при 1 20 0,   , див. Рис. 

1 б. Значення кута   для даного випадку 

не має значення, тому розглядалося, що 

0  . Таким чином, оцінюючи 

мінімальну висоту бар’єра взаємодії ядер, 

досліджуваних у дисертаційній роботі, 

розглядалася взаємна орієнтація ядер у 

просторі, яка зображена на Рис. 1б. 

Для визначення кулонівського 

потенціалу взаємодії двох аксіально-

симетричних деформованих ядер було використано вираз, який враховує залежність від взаємної 

орієнтації ядер у просторі, всіх лінійних та квадратичних членів за параметром квадрупольної 

деформації, а також лінійних членів октупольної та гексадекапольної параметрів деформації 

поверхонь кожного з ядер:         

 

2

1 2
coul 1 2 2 3 4 1 1 10 1 1 2 20 2

2,3,4

2 2

2 1 10 12 2 2 20 22 3 1 10 2 20 12 22 4 1 10 2 20 12 22

( , , , , , , ) {1 [ ( , , ) ( , , ) ]

( , , ) ( , , ) ( , , , , ) ( , , , , , ) }

i i i l l l l
l

Z Z e
V R f R R f R R

R

f R R f R R f R R R f R R R

         

            



    

  

,(2) 

де Z1 та Z2 – кількість протонів у відповідному ядрі, е – заряд протона, 1Lf , 2Lf , 3Lf , 4Lf  – функції, 

які описують залежність потенціалу від кутів. 

Ядерна частина потенціалу взаємодії ядер є пропорційною до потенціалу взаємодії 

сферичних ядер V(R), та оцінена у наближенні теореми близькості: 

                                           

10 20
nucl 1 2 12 22

def

( , , , , , ) ( )
C C

V R V D
C

    


  ,                                             (3) 

де defC  – узагальнена кривизна, ioC  – кривизна і-го сферичного ядра, а ( )V D  – ядерна частина 

потенціалу взаємодії сферичних ядер, D – відстань між поверхнями деформованих ядер у 

найближчих їх точках, яка відповідає такій же відстані для сферичних ядер. 

Ядра деформуються під впливом взаємодії між ними. Енергія, що витрачається на їхню 

деформацію у випадку аксіальної мультипольної деформації поверхонь ядер обраховується в 

рамках моделі рідкої краплини: 

                                             

2 2

def 1 2 1 1 2 2
2,3,4

,
1

( , ) ( ) ( )
2L L L L L L

L

V      


                                     
 (4) 

де iL  – коефіцієнт жорсткості поверхні і-го ядра при її деформації мультипольності L, який 

розраховано в моделі рідкої краплини.
 

Рис.1. Орієнтація аксіально-симетричних ядер 

у просторі: а) довільна орієнтація б) орієнтація, що 

відповідає мінімальній висоті бар’єра взаємодії. 
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У випадку систем, в яких ядра обертаються, вклад обертового потенціалу визначено таким 

співвідношенням 

                                                

2

2

1 2 1 2

( 1)
( )

2 ( ( ))
rot

n

l l
V R

M A A A A R


 

 ,                                           (5) 

де l – орбітальний кутовий момент, Mn – маса нуклона.  

Обчислення повного потенціалу ядерно-ядерної взаємодії для досліджуваних систем 

виконано за допомогою виразу (1) – (5), для l = 0 . Застосовуючи методи чисельної мінімізації 

функції, було знайдено мінімальне значення висоти бар’єра взаємодії ядер та значення 

відповідних параметрів деформації, які йому відповідають, для кожної досліджуваної системи. 

У роботі досліджено взаємодію симетричних систем ядер 
16

О + 
16

О, 
40

Са + 
40

Са, 
64

Ni + 
64

Ni, 
86

Kr + 
86

Kr. Ядра 
64

Ni та 
86

Kr є магічними, а 
16

О та 
40

Са – двічі магічними, що вказує на їхню 

стабільність по відношенню до параметрів деформації. Тому форма усіх досліджуваних ядер є 

сферичною чи близькою до сферичної в основному стані. Надаючи досліджуваним ядрам 

квадрупольну деформацію βі2 було оцінено повну енергію взаємодії ядер та мінімальне значення 

бар’єра взаємодії ядер. Значення мінімальної висоти бар’єра для симетричних систем ядер 
16

О + 
16

О, 
40

Са + 
40

Са, 
64

Ni + 
64

Ni, 
86

Kr + 
86

Kr отримано при наступних значеннях параметрів 

квадрупольних деформацій ядер β12 = β22 = 0,03, 0,122, 0,18, 0,27, відповідно для кожної з систем. 

Аналізуючи результати отримані для цих систем, було встановлено, що найменше значення 

висоти бар’єра спостерігається для симетричної системи з легких деформованих ядер 
16

О+
16

О при 

найменшому показнику параметра квадрупольної деформації. І навпаки, важчій системі 
86

Kr+
86

Kr 

відповідає найбільше мінімальне значення висоти бар’єра при найбільшому значенні параметра 

квадрупольної деформації. Отримані результати свідчать, що величина параметра квадрупольної 

деформації ядер та мінімальні значення бар’єра ростуть зі збільшенням величини кількості 

протонів та зі збільшенням маси ядер.  

Було проведено дослідження мінімального значення висоти ба’єра взаємодії ядер для 

несиметричної системи 
94

Kr + 
156

Ba. Було показано, що при взаємодії ядер різної маси, мінімальне 

значення висоти бар’єра взаємодії між ними досягається при різних значеннях параметра 

квадрупольної деформації 
94

Kr (βі2 = 0,32) і 
156

Ba (βі2 = 0,4). 

Потенціал ядрено-ядерної взаємодії при різних мультипольних деформаціях поверхонь 

ядер для симетричної системи 
64

Ni + 
64

Ni представлено на рис. 2.  

Залежність висоти бар’єра лише від квадрупольної деформації ядер для симетричної 

системи 
64

Ni + 
64

Ni зображено на рис. 2.а.  

Результати обчислень потенціалу ядерно-ядерної взаємодії від параметра квадрупольної 

деформації представлено на рис. 2.b з урахуванням параметрів октупольної деформації поверхонь 

ядер. При цьому, для кожного значення даних параметрів квадрупольної деформації взято такі 

значення октупольної деформації, які призводять до мінімальної висоти бар’єра. Аналіз 

отриманих результатів свідчить, що урахування параметра октупольної деформації незначно 

зменшує мінімальне значення висоти бар’єра, у порівнянні із показником мінімальної висоти 

бар’єра взаємодії. 

Як видно з рис. 2.c врахування квадрупольної та гексадекапольної деформацій поверхонь 

ядер призводить до незначної зміни значення потенціалу взаємодії ядер. Було встановлено, що 

вплив гексадекапольної деформації менший, ніж вплив октупольної деформації. Тому вкладом 

вищих мультипольних деформацій нехтували, так як їх вплив менший за вплив гексадекапольної 
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деформації.  

Аналіз отриманих результатів з контурної карти представленої на рис. 2.d свідчить, що 

одночасне врахування квадрупольної, октупольної та гексадекапольної деформацій призводить до 

найменшого значення висоти бар’єра. При цьому, значення β3 та β4 на рис. 2. бралися такі, що 

відповідали мінімальній висоті бар’єра для фіксованого значення β2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також було розраховано повний потенціал взаємодії ядер для випадку симетричних систем 
48

Са+
48

Са, 
68

Zn+
68

Zn,
 90

Zr + 
90

Zr,
 96

Zr+
96

Zr та для випадку несиметричних систем 
62

Zn+
74

Zn, 
58

Fe+
78

Se,
 40

Ar+
96

Mo, 
20

Ne+
116

Sn з урахуванням квадрупольної β2, октупольної β3 та 

гексадекапольної β4 деформацій поверхонь ядер. Для цих систем обчислено енергію взаємодії та 

знайдено значення мінімального бар’єра взаємодії деформованих ядер, а також параметри 

мультипольних деформацій, що йому відповідають.  

При вивченні потенціалів взаємодії досліджуваних систем було встановлено 

закономірність, яка пов’язана з тим, що одночасне врахування всіх трьох параметрів деформації 

β2, β3, β4 призводить до одержання найменшого мінімального значення висоти бар’єра. Було 

знайдено, що для симетричних та несиметричних систем ядер різниця між висотою бар’єра для 

сферичних та деформованих ядер, значення параметрів квадрупольної деформації, що 

відповідають мінімальному значенню висоти бар’єра, зростають зі збільшенням маси та заряду 

взаємодіючих ядер. Крім цього, показано, що для всіх досліджуваних систем, найбільший вплив 

Рис. 2. Залежність бар’єра взаємодії від квадрупольної деформації для системи ядер  

 
64

Ni+ 
64

Ni: a) враховано лише квадрупольну деформацію ядер, b) враховано квадрупольну та 

октупольну деформації, с) враховано квадрупольну та гексадекапольну деформацію, d) враховано 

квадрупольну, октупольну та гексадекапольну деформацію ядер. Висоти бар’єрів в МеВ 

позначені на контурних картах. 
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на величину мінімального значення висоти бар’єра має квадрупольна деформація поверхні ядер, 

октупольна деформація дає менший внесок. Гексадекапольна деформація впливає незначно, тому 

більш високі мультипольні деформації не варто враховувати. Параметри квадрупольної 

деформації, що відповідають мінімальному значенню висоти бар’єра для деформованих ядер, 

зростають з ростом маси та заряду взаємодіючих ядер. Для несиметричних систем ядер значення 

квадрупольної деформації важчого ядра системи перевищує значення квадрупольної деформації 

легшого ядра. Значення квадрупольної деформації ядер, що відповідають мінімальному значенню 

висоти бар’єра, слабо залежать від врахування деформацій вищих мультипольностей. Кількість 

нейтронів у ядрах з однаковою кількістю протонів впливає на величину параметрів деформації 

поверхонь ядер та на величину мінімального значення висоти бар’єра. Для систем з однаковим 

числом нуклонів та протонів найменша висота мінімального бар’єра спостерігається для 

симетричної системи.  

Аналіз впливу деформацій різних мультипольностей на мінімальне значення висоти бар’єра 

взаємодії ядер було використано у Розділі 3 та Розділі 4 дисертаційної роботи для проведення 

чисельних обрахунків масових виходів та розподілів уламків поділу високозбуджених ядер за 

кінетичною енергією. 

Матеріали, що викладені у розділі 2, містяться у публікаціях [1-3, 6-9]. 

У третьому розділі розглянуто модель для опису масових виходів уламків поділу 

високозбуджених ядер з кількістю нуклонів 220A . У цій моделі враховані особливості взаємодії 

ядер у вихідних каналах, зокрема, можливість появи бар’єра після поділу материнського ядра, т.з. 

“двотільної” сідлової точки. В 

основі запропонованої моделі 

лежить припущення про те, що 

формування розподілів фрагментів 

поділу високозбуджених ядер 

пов’язане з кількістю станів 

двоуламкової системи у цій 

двотільній сідловій точці.  

На рис. 3 представлено 

поверхню потенціальної енергії в 

багатовимірному просторі для 

системи 
100

Zr+
100

Zr. З рис. 3 видно, 

що поверхня повної потенціальної 

енергії 2( , )V D   у багатовимірному 

просторі має мінімальне значення 

висоти бар’єра взаємодії між двома 

дотичними (утвореними при поділі 

ядер одразу після розриву 

початкового ядра 0D  ) та добре 

розділеними ( 0)D  уламками. Це 

мінімальне значення висоти бар’єра 

між розділеними уламками поділу 

оцінено як мінімальне значення висоти бар’єра повної потенціальної енергії взаємодії у 

Рис.3. Залежність ядерно-ядерної взаємодії для 

симетричної системи 
100

Zr+
100

Zr від відстані між 

поверхнями ядер D  та квадрупольною деформацією обох 

ядер 2 . Значення октупольної та гексадекапольної 

деформацій відповідають мінімальному значенню 

2( , )V D   для даних значень 2,D   
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багатовимірному просторі    1 2, ,b L LR   , а відстань між центрами мас уламків у точці 

найнижчого бар’єра рівна  

                                                
11 21 1 2( ,{ },{ }) min[ ( ,{ },{ })]lb lb L b L b b L LR V R V R     .                             (6) 

Розрахунки відстані бар’єра 
bR  для даних значень параметрів деформації 

1 2{ },{ }L L   

визначено з умов 

                                                                        
  1, 2,,

0

b

L L

R

V R

R

 



,                                                     (7) 

                                                                       
  2

1, 2,

2

,
0

b

L L

R

V R

R

 



.                                                    (8) 

У випадку відсутності радіуса bR , при якому співвідношення (7) та (8) виконувалися для 

даних значень параметрів деформацій 
1 2{ },{ }L L  , було запропоновано розглядати бар’єр між 

уламками поділу для цих деформацій на відстані точки дотику 1 2( ) ( )tR R R   . Було показано, 

що координати сідлової точки у багатовимірному просторі між дотичними та добре розділеними 

уламками є 11 21,{ },{ }lb L b L bR   . Мінімальне значення висоти бар’єра між розділеними уламками 

поділу  1 11 21{ },{ }lb b L b L bB V R    є висотою двотільної сідлової точки. 

Висота двотільної сідлової точки є різною для різних уламків поділу. Тому, різні пари 

уламків поділу мають різні енергії збудження, кількість станів та, відповідно, виходи уламків. 

Протягом процесу поділу існує рівність у розподілі енергії за різними ступенями вільності. Тому 

кількість станів двох уламків у двотільній сідловій точці зіставлялися із виходом відповідної пари 

уламків. Як результат, було встановлено, що висота двотільної сідлової точки більша за висоту 

однотільного бар’єра ділення для випадку ядер із кількістю нуклонів 220A .  

Масові виходи уламків поділу високозбуджених ядер з нуклонними та протонними 

числами 1 1,A Z  та 2 1A A A  , 2 1Z Z Z   для різних систем ядер пов'язано із 

                                              
max

1 1
1 1

0

( , , )
( , ) (2 1)

l

l

l l

N A Z l
y A Z l

N




     .                                            (9) 

Тут A  та Z  кількість нуклонів та протонів у високозбудженому початковому ядрі, 1 1( , , )N A Z l  – 

повна кількість станів пари уламків з числом нуклонів та протонів 1 1,A Z  та 1( )A A , 1( )Z Z  із 

орбітальним моментом l у точці найнижчого бар’єра,  maxl – максимальне значенням кутового 

моменту початкового компаунд-ядра, l  – фактор, пов’язаний із реакцією формування 

початкового ядра та 

                                                             1 1

1 1

,

( , , )l

A Z

N N A Z l  .                                                         (10) 

У рівнянні (10) взято суму по усіх можливих значеннях 1 1,A Z . Фактор l  для реакції 

злиття-поділу важких йонів обчислено як 
2

2
l l

i cm

T
E







 

 
, де cmE  – енергія зіткнення, а i  – 

зведена маса важких йонів, що зіштовхуються, lT  – коефіцієнт проходження крізь бар’єр при 
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утворенні компаунд-ядра в реакції злиття. Цього простого наближення для l  було достатньо, 

щоб розрахувати перерізи реакції злиття важких високоенергетичних йонів, що далі призводить до 

формування компаунд-ядра. У побудованій моделі розглядався тільки поділ компаунд-ядер, 

сформованих при злитті важких йонів. Імовірність проходження різних каналів розпаду компаунд-

ядер обчислено при застосуванні статистичної моделі.  

Виходи пари уламків було пронормовано на одиницю  

                                     

max

1 1

1 1 1 1
1 1

01 1 00

,

(2 1)( , ) ( , , )
( , )

( , )

l

l

l l

A Z

ly A Z N A Z l
Y A Z

y A Z N





  
  


,                          (11) 

де 
max

00 0
(2 1)

l

ll
l 


    . Зарядові 

1
1 1 1( ) ( , )

A
Y Z Y A Z  та масові 

1
1 1 1( ) ( , )

Z
Y A Y A Z  виходи 

уламків поділу високозбуджених ядер отримано беручи суму 1 1( , )Y A Z
 
по відповідному значенні 

1A  чи 1Z . Задля спрощення було враховано наближення, що 1lT   для випадку, коли maxl l  та 

0lT  , коли maxl l  та отримано простий вираз для 
2

2

00 max( 1)
2 i cm

l
E







  

 
. Крім того, значення 

maxl  було оцінено як максимальне значення кутового моменту, при якому ядро та налітаюча 

частинка можуть контактувати між собою. Однак при визначенні maxl  для спрощення обрахунків 

ядерну частину потенціалу налітаючої частинки не враховували. 

Внутрішня енергія збудження lE  уламків 1 1,A Z  та 2 2,A Z
 
із орбітальним моментом l  у 

сідловій точці пов’язана з найнижчим значенням висоти бар’єра взаємодії lbB  та обрахована  

                              

2

12

1 2 1 2 1

( 1)

2 ( / ( ))
l fiss CN b l

n b

l l
E Q E B K

M A A A A R

   
    

    
,                           (12)

 

де fissQ  – величина Q  реакції поділу, яку оцінено за допомогою таблиці атомних мас; CNE – 

енергія збудження утвореного в процесі злиття високозбудженого компаунд-ядра; lbR – відстань 

між центрами мас уламків у точці найнижчого бар’єра; 

2

2
lb

l

R R

dR
K

dt





 
  

 
– кінетична енергія 

уламків у точці найнижчого бар’єра. Аналізуючи рівняння (12) встановлено, що висоти двотільної 

сідлової точки висотою lbB
 

визначають виходи відповідних уламків поділу. Максимальна 

внутрішня енергія збудження пари уламків ядер при 0lK   рівна 

                                
2

max 2

1 2 1 2 1

( 1)
.

2 ( / ( ))
l fiss CN lb

n b

l l
E Q E B

M A A A A R

   
   

    
                             (13) 

У випадку 
max

max

l lK E  внутрішня енергія збудження рівна нулю 0lE  . 

Кількість станів уламків у точці найнижчого бар’єра пов’язано із густиною енергетичних 

рівнів двоуламкової системи 1 1( , , )f A Z E  та внутрішньої енергій збудження системи уламків 

maxl lE K  , тобто 

                                                

max

max1 1 1 1

0

( , , ) ( , , )

lE

l f l lN A Z l dK A Z E K



  ,                                    (14) 
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де 

                                    

max

max 1 1 2 2 max1 1 , ,

0

( , , ) ( ) ( )

l lE K

f l l A Z A Z l lA Z E K d E K    

 

                               (15) 

є густиною рівнів енергії системи уламків при енергії збудження 
maxl lE K   та , ( )A Z   густиною 

рівнів енергії ядра з А нуклонами та Z протонами при енергії збудження  . Для оцінки густини 

рівнів енергії , ( )A Z   використано модель Фермі газу із зворотнім зсувом. Значення параметрів 

густини рівнів взято із бібліотеки RIPL3.  

У рамках побудованої моделі оцінено масові виходи уламків поділу високозбуджених ядер, 

сформованих при захопленні α-частинок з енергією 140 МеВ ядрами-мішенями
 165

Ho та 
197

Au в 

реакціях 197Au    поділ та 165Ho    поділ, та в реакціях злиття-поділ, спричинених 

зіткненням важких йонів.  

 

Рис. 4. Масовий розподіл уламків поділу: Зліва. Для реакції α +
197

Au → поділ. Справа. Для 

реакції α +
165

Ho → поділ. Точками позначено експериментальні дані. 

 

На рисунку 4. побудовано криві масових виходів уламків поділу модельних результатів та 

експериментальні дані для реакцій 197Au    поділ та 165Ho    поділ. Експериментальні 

розподіли уламків за масою добре описано у рамках побудованої моделі без введення будь-яких 

додаткових параметрів. Формули для обчислення кулонівського та ядерного потенціалів та 

відповідні параметри, а також коефіцієнти жорсткості за відповідними мультипольними 

деформаціями взято із оригінальних робіт без будь-яких змін.  Для розрахунку масового розподілу 

уламків було оцінено висоту мінімального бар’єра для різних комбінацій уламків поділу та 

обчислено кількість станів для кожної комбінації у точці мінімального бар’єра. Повні масові 

виходи уламків складаються із часткових внесків декількох сотень пар уламків. Через дуже легку 

налітаючу частинку процес злиття-поділу цих реакцій проходить лише через канал поділу  
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компаунд-ядер.  

Повний потенціал взаємодії двох деформованих аксіально-симетричних ядер містить 

ядерну та кулонівську частини взаємодії. Ядерна частина потенціалу має вплив на бар’єр взаємодії 

ядер, чим відіграє важливу роль у процесі поділу ядер та у формуванні розподілів масових виходів 

уламків. Існують різні моделі для параметризації ядерної частини повного потенціалу взаємодії  

ядер. Ядро, яке сформоване в реакції 
197Au    поділ, може поділитися на симетричні та 

асиметричні системи фрагментів, зокрема на системи 
100

Zr+
101

Nb (майже симетричної), 
126

Xe+
75

Co 

(асиметричної) та 
151

La+
50

Cr (найбільш асиметричної).  

Для зазначених систем було отримано повний потенціал взаємодії ядер для параметризацій 

ядерної частини потенціалу, які запропоновано Вінтером (Winther), Краппе-Ніксом-Сірком (KNS), 

Блоцкі та ін. (Proximity 77), Денисовим в 2002 (Frozen) та 2015 роках. На рис. 5 побудовано 

залежності повного потенціалу для сферичних ядер Vпов від відстані між центрами мас ядер R для 

вказаних симетричних та асиметричних систем. Отримані результати показали суттєві відмінності 

між цими потенціалами. 

 

На рисунку 6 в лінійних (зліва) та логарифмічних (справа) координатах представлено 

розподіл виходів уламків поділу ядер за масою для реакції α+
197

Au→ поділ для різних 

параметризацій ядерного потенціалу без зміни будь-яких параметрів потенціалів від 

Рис. 5. Залежність повного потенціалу взаємодії Vпов систем двох сферичних ядер з 

урахуванням різних форм параметризації ядерної частини потенціалу для систем: а) 
100

Zr+
101

Nb, 

б) 
126

Xe+
75

Co, в) 
151

La+
50

Cr. 
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рекомендованих в оригінальних роботах. Найкраще узгоджуються із експериментальними даними 

модельні обрахунки масових виходів уламків поділу високозбуджених ядер для реакції 
197Au    поділ отримані при врахуванні параметризації D 2015. Варто зазначити, що різні 

параметризації ядерної частини потенціалу взаємодії призводять до близьких значень розподілів 

уламків поділу так як різні потенціали для симетричних та асиметричних систем систематично 

дають завищені чи занижені значення мінімального бар'єра. Відзначимо, що енергія збудження 

ядра, що ділиться дуже висока у досліджуваної реакції, тому різні висоти бар’єрів, які отримані 

для різних параметризацій потенціалів не є важливими. Однак, важливим для опису виходів 

фрагментів поділу була масова та зарядова залежність потенціалів. Ці залежності і дали різні 

масові виходи уламків при використанні різних потенціалів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Зліва. Виходи уламків поділу по масі для системи α +
197

Au → поділ в лінійних 

координатах. Справа. Виходи уламків поділу по масі для системи α +
197

Au → поділ в 

логарифмічних координатах. Чорними точками позначено експериментальні дані. 

 

Матеріали, що викладені у розділі 3, містяться в публікаціях [4-5, 10-12]. 

У четвертому розділі побудовано модель що описує розподіли за кінетичною енергією 

уламків поділу високозбуджених ядер з числом нуклонів 220A . Проведено порівняння 

модельних розрахунків з експериментальними даними розподілів уламків поділу ядер за 

кінетичною енергією, сформованих в результаті поглинання альфа-частинок з енергією 140 МеВ 

ядрами-мішенями 
165

Ho та 
197

Au. Обчислення енергетичного розподілу уламків поділу ядер 

отримано за допомогою динамічного розрахунку траєкторій уламків з урахуванням релаксації 

деформованої форми уламків до сферичної в часі та тертя, що пов’язане з ядерною взаємодією 

уламків, а також нуклонів в них. Динамічний розрахунок траєкторій фрагментів поділу починався 

безпосередньо в точці мінімального бар’єра (оскільки, густина рівнів уламків поділу в точці 

мінімального бар’єра пов’язана з імовірністю виходу відповідної комбінації ядер при поділі ядра), 

та припинявся на великих відстанях між уламками, де відсутнє тертя, а уламки мають сферичну 

форму. Рух уламків поділу, що розлітаються описано рівняннями  
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Li
Li

d

dt


  .                                                                  (17) 

Тут 233.5 10
c

МеВ
    – параметр тертя; 

1 2( ,{ },{ })d

n L LV R  
 
– частина ядерно-ядерного потенціалу, 

що стосується дисипації відносної кінетичної енергії уламків. Ядерна 1 2( ,{ },{ })n L LV R    та 

кулонівська 1 2( ,{ },{ })C L LV R    енергії взаємодії визначені в Розділі 3. Енергія деформації кожного 

ядра переходить у внутрішню енергію ядра при релаксації деформації. Затухання поверхневої 

деформації уламків описано параметром 
21 110 с  . Тобто, енергія руху поверхні кожного уламка 

переходить у внутрішню енергію збудження уламка за ~ 10
-20

с. 

Розглядалося, що ядерно-ядерний потенціал, пов'язаний із дисипацією 
1 2( ,{ },{ })d

n L LV R    та 

потенціал 1 2( ,{ },{ })n L LV R    мають однакову форму та значення параметрів, але різні радіуси. 

Радіус 01 02nR R R   потенціалу 
1 2( ,{ },{ })d

n L LV R    більший за радіус 01 02nR R R   потенціалу 

1 2( ,{ },{ })n L LV R    на n . Значення параметра n  залежить від конкретної реакції та змінюється в 

межах 0,85 – 1,5 Фм. Подібне спостерігається і в оптичній моделі важких іонів. Так радіус уявної 

частини потенціалу оптичної моделі часто перевищує радіус дійсної частини.  

Початковою точкою розв’язку рівнянь (16) та (17) розглядалася точка мінімального бар’єра 

взаємодії. Рівняння (16) розв’язано чисельно для кожної пари уламків 1 1,A Z  та 2 2,A Z  та для різних 

значень кінетичної енергії уламків lK  у точці мінімального бар’єра. Початковими умовами 

чисельного розв’язку рівняння (16) були відстань lbR  та швидкість уламків у точці мінімального 

бар’єра 1 2(2 )lK  . 

Рівняння (17) має аналітичний розв’язок, яким описано затухання руху поверхні уламків в 

часі
                                                               

1 exp( )b

Li Li t    ,                                                              (18) 

де 1b

Li  – значення параметра деформації у точці мінімального бар’єра. З рівняння (18) випливає, 

що на невеликих відстанях між уламками, де ядерні сили ще діють, частина потенціальної та 

кінетичної енергій переходить у внутрішні енергії уламків, що розлітаються. Високозбуджені 

фрагменти поділу стають сферичними 0Li   на великих відстанях f lbR R R  та в часі, де 

виконується умова  

                             

2

1 2 1 2( ,{ },{ }) ( ,{ },{ }) 0

f lb
f lb

d

n L L n L L

R R RR R R

d d
V R V R

dR dR
   



   
    

   
.    (19) 

До великої відстані fR , де рівняння (19) виконується та уламки стають сферичними, рівняння (16) 

розв’язуємо чисельно. Разом з тим в цей момент розраховуємо кінетичну f

lK  кулонівську 

( ,{0},{0})C fV R  та обертову 
2

2

( 1)

2 f

l l

R


 енергії уламків. За рахунок закону збереження енергії та 

умови (19) повну кінетичну енергію уламків 0

lT  на нескінченній відстані між ними обчислюємо як  

                                            

2
0 0

2

( 1)
( ) ( ,{0},{0})

2

f

l l l l C f

f

l l
T T K K V R

R


    .                              (20) 

Підставляючи відповідні початкові умови у рівняння (16) та (17) оцінено класичну 
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траєкторію руху розсіяних уламків та значення повної кінетичної енергії 0

lT . З цього слідує, що 

значення 0

lT  є функцією кінетичної енергії уламків у точці мінімального бар’єра lK . 

Якщо внеском дисипації нехтувати, то повна кінетична енергія уламків поділу max

lT  

визначається як сума потенціальної та кінетичної енергій уламків в точці мінімального бар’єра: 

                                                      

2
max

2

1

( 1)

2
l l lb

b

l l
T K B

R


   .                                                      (21) 

Відмітимо, що внаслідок дисипації max 0

l lT T , значення max

lT  у порівнянні із експериментальними 

даними для повної кінетичної енергії уламків занадто велике. Внутрішня енергія збудження 

уламків в польоті від мінімальної точки бар’єра до відстані fR  зростає на 

max 0

1 2( ) ({ },{ })l l l def L LE T T E      .  

Оскільки кількість варіантів виходів пар уламків поділу кілька сотень, то для кожної 

імовірної пари фрагментів оцінимо кінцеву кінетичну енергію для різних значень кінетичної 

енергії у точці мінімального бар’єра. Таким чином, задля оптимізації часу чисельних обрахунків 

кінетичної енергії уламків використано досить просте рівняння руху (16) та (17).  

Внаслідок флуктуацій, які пов’язані із зіткненням нуклонів та статистичними флуктуаціями 

колективних ступенів вільності, значення повної кінетичної енергії уламків флуктуює навколо 0

lT . 

Розглядаємо, що розподіл уламків за кінетичною енергією навколо 0

lT  описується рівнянням 

Фокера-Планка, яке аналогічне рівнянню (16) із силою Ланжевена. Було розглянуто, що рівняння 

Фокера-Планка має Гаусовий розв’язок, тоді імовірність знаходження повної кінетичної енергії 

уламків в межах від T  до T dT  серед уламків, які мають значення кінетичної енергії lK  у точці 

мінімального бар’єра та зі значенням обертового моменту l  обчислено зі співвідношення 

                                         

 
2

0

0

1 2

exp ( )
( , )

l T

l

T

T T
T T dT dT




 

  
   .                                           (22) 

Параметр T  є шириною гаусіана. Враховано важливі властивості цього розподілу: 

                                                               

0( , ) 1ldT T T




 ,                                                           (23) 

                                                               

0 0( , )l ldTT T T T




 .                                                      (24) 

Запропонований феноменологічний підхід для розподілу повної кінетичної енергії уламків 

навколо 0

lT  суттєво зменшує час чисельних обрахунків та аналіз впливу флуктуації на повну 

кінетичну енергію уламків. 

Повна кінетична енергія пари уламків 1 1,A Z  та 2 1 2 1,A A A Z Z Z     розподілена в 

деякому інтервалі за рахунок стохастичних флуктуацій та різних значень кінетичної енергії 

уламків в точці мінімального бар’єра. Імовірність знаходження уламків із повною кінетичною 

енергією в інтервалі від T  до T dT  рівна 

                                     

max

1 1

1 1
,

0 00 1 1

(2 1) ( , , , )
( )

( , , , )

l

l
A Z

l

l p A Z T l dT
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,                                          (25) 
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де

                                                  

max

max

0

1 1 1 1

0

( , , , ) ( , ) ( , , )

lE

l l f l lp A Z T l dK T T A Z E K 



  ,                         (26) 

                                                                   
1 1

( ) 1A ZdTP T  .                                                          (27) 

У рівнянні (21) повна кінетична енергія уламків 0

lT  залежить від кінетичної енергії уламків 

у точці мінімального бар’єра lK . Можливо отримати простішу форму для знаменника з рівняння 

(25), якщо кінцеву точку інтервалу інтеграла розширити на T  до нескінченності та враховуючи 

рівняння (22)-(24). Тоді 

                                

max

max1 1 1 1 1 1

0

( , , , ) ( , , ) ( , , )

lE

l f l ldTp A Z T l dK A Z E K N A Z l



    .                    (28) 

Імовірність знаходження уламків поділу 1 1, ,A Z  та 2 2, ,A Z  із повною кінетичною енергією в межах 

інтервалу від T  до T dT  серед повного набору уламків поділу визначено за виразом  
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                      (29) 

Тут також кінцеві межі інтервалу інтеграла розширили на T  до нескінченності. Тоді імовірність 

знаходження уламків поділу із повною кінетичною енергією в межах інтервалу від T  до T dT  є 

                                                       1 1

1 1

,

( ) ( , , )
A Z

X T dT X A Z T  .                                                   (30) 

На рис. 7 представлено розподіли уламків поділу ядер за кінетичною енергією ( )X T  для 

реакцій 197Au    поділ, 165Ho   поділ, обчислені в рамках побудованої моделі та показано 

добре узгодження з експериментальними даними. Розподіли є несиметричними відносно енергії, 

яка відповідає максимальному значенні ( )X T .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Розподіл повної кінетичної енергії уламків. Зліва. Для реакції 197Au  →поділ. 

Справа. Для реакції 165Ho    поділ. Точками позначено експериментальні дані. 
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Важливими для обрахунку розподілу уламків ( )X T  за кінетичною енергією є параметр 

ширини гаусіана 
T . Вона становить 13T   МеВ для реакції 197 Au    поділ та 11T   МеВ 

для реакції 165Ho    поділ. Значення параметра 1,5n   Фм стосується радіуса потенціалу 

дисипації, отриманого підгонкою значення повної кінетичної енергії уламків поділу, усереднене 

по усіх уламках TKE  для реакції 197 Au    поділ є більшим порівняно із 0,85n   Фм для 

реакції 165Ho    поділ, що пов’язано зі зменшенням маси уламків та кулонівської взаємодії між 

ними. Відмітимо, що значення параметрів   та   (див. (16) та (17)) для обох реакцій взято 

однакові.  

Розв’язуючи рівняння (16) та враховуючи чисельний розв’язок рівняння (18), отримано 

повну кінетичну енергію уламків поділу, усереднену по усіх уламках TKE  для реакцій 

197 Au    поділ (138,9 МеВ) та 165Ho    поділ (110,2 МеВ). Значення TKE  оцінене у 

побудованій моделі для вказаних реакцій добре узгоджується із експериментальними даними. У 

випадку, якщо дисипацію не враховано, модельні значення TKE  для цих реакцій є більшими за 

експериментальні.  

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

У роботі розвинено новий підхід для обчислення розподілів уламків поділу 

високозбуджених ядер за масою та їх кінетичною енергією для ядер з кількістю нуклонів 220A . 

Основні висновки за дисертаційною роботою полягають у тому що:  

1. Вперше розроблено модель для обчислення масових виходів уламків поділу 

високозбуджених ядер з 220A , в якій масові виходи пов’язані із двотільною сідловою точкою. 

Масові виходи уламків поділу, розраховані за допомогою запропонованої моделі для реакцій 
197Au  поділ та 165Ho  поділ, добре узгоджуються із експериментальними. Встановлено, 

що розроблена нами модель добре описує масові виходи уламків поділу високозбуджених ядер з 

кількістю нуклонів 220A  без врахування або введення будь-яких нових параметрів. 

2. Досліджено вплив різних параметризацій ядерної частини повного потенціалу 

взаємодії на масові виходи уламків поділу високозбуджених ядер для реакції 197Au    поділ. 

Встановлено, що для розробленої нами моделі з обчислення розподілів уламків поділу 

високозбуджених ядер за масою для реакції 197Au    поділ, найкраще з експериментальними 

даними узгоджується параметризація ядерної частини потенціалу D 2015.  

3. Вперше розроблено модель та з використанням рівняння траєкторії руху уламків від 

двотільної сідлової точки з урахуванням їх дисипації та статистичних флуктуацій, для обчислення 

розподілу уламків поділу високозбуджених ядер за кінетичною енергією для реакцій 197Au    

поділ та 165Ho   поділ. Отримано добре узгодження між модельними розрахунками та 

експериментальними даними для розподілів уламків поділу ядер за кінетичною енергією для 

реакцій 197Au    поділ та 165Ho    поділ. Встановлено, що розроблена нами модель може 

бути застосована для опису розподілів за кінетичною енергією уламків поділу високозбуджених 

ядер з кількістю нуклонів 220A . 

4. Розраховано повну середню кінетичну енергію уламків поділу усереднену по усіх 

уламках TKE  для реакцій 197Au    поділ та 165Ho  поділ. Встановлена сильна залежність 



19 

значень повної середньої кінетичної енергії TKE  від дисипації та доведена необхідність її 

врахування. Значення TKE , оцінене в рамках розробленої нами моделі з урахуванням дисипації, 

має добре узгодження із експериментальним та стає більшим за експериментальне якщо впливом 

дисипації нехтувати.  

5. Встановлено положення двотільної сідлової точки, яка знаходиться на поверхні 

потенціальної енергії на малих відстанях між поверхнями деформованих ядер. Ця сідлова точка 

розділяє дотичні ядра та ядра, які знаходяться на великій відстані одне від одного та відповідає 

точці мінімальної висоти бар’єра взаємодії ядер. Показано, що висота цієї двотільної сідлової 

точки для ядер з кількістю нуклонів 220A  більша за висоту однотільного бар’єра ділення. Крім 

того вперше встановлено що, густина рівнів системи двох взаємодіючих фрагментів поділу у 

двотільній сідловій точці пов’язана із імовірністю виходу відповідної пари уламків.  

6. Для систем ядер, які розглядалися у роботі, обраховано мінімальне значення висоти 

бар’єра взаємодії для аксіально-симетричних взаємодіючих ядер, які витягнуті вздовж осі, що 

з’єднує центри мас ядер, та при одночасному врахуванні впливу параметрів квадрупольної, 

октупольної та гексадекапольної динамічних деформацій поверхонь ядер.  

7. Встановлено, що найбільший вплив на величину мінімального значення висоти 

бар’єра взаємодії має квадрупольна деформація поверхні ядер, вклад октупольної деформації є 

меншим, а гексадекапольна деформація впливає незначно. 

8. Отримано значення параметрів квадрупольної, октупольної та гексадекапольної 

динамічних деформацій поверхонь ядер, що призводять до мінімального значення висоти бар’єра 

взаємодії між ними. Показано ріст параметрів деформації при збільшенні маси та заряду 

взаємодіючих ядер. У випадку несиметричних систем ядер значення квадрупольної деформації 

важчого ядра системи перевищує значення квадрупольної деформації легшого ядра. 

9. Показана сильна залежність мінімального значення висоти бар’єра взаємодії ядер з 

однаковою кількістю протонів від кількості нейтронів у взаємодіючих ядрах.  
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АНОТАЦІЯ 

Маргітич Т.О. Розподіл уламків поділу високозбуджених ядер за масою та кінетичною 

енергією. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за 

спеціальністю 01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій – Інститут 

ядерних досліджень НАН України. Київ, 2018. 

У дисертації представлені результати теоретичних розрахунків масово-енергетичних 

розподілів процесу поділу високозбуджених атомних ядер з масовими числами 220A . 

Розроблено нові моделі для обчислення розподілів уламків поділу ядер з 220A  за масою та 

кінетичною енергією для реакцій 197Au    поділ та 165Ho    поділ. Також було проведено 

розрахунки ядерно-ядерного потенціалу взаємодії сильно деформованих ядер для симетричних та 

несиметричних систем, а також з урахуванням різних параметризацій ядерної частини потенціалу 

взаємодії оцінено масові виходи уламків поділу для реакції 197Au    поділ. Результати суттєво 

уточнюють як фізичну інтерпретацію, так і точність опису процесу вимушеного поділу 

високозбуджених атомних ядер з 220A . Дослідження відносяться до актуальних напрямків 

сучасної ядерної фізики, а запропоновані в дисертаційній роботі моделі можуть бути використані 

для передбачення та опису експериментально отриманих масово-енергетичних розподілів уламків 

вимушеного поділу під дією різноманітних частинок та гамма-квантів.  

У рамках методу детально досліджено повну взаємодію між ядрами з урахуванням 

деформацій поверхонь, обертання, кулонівської та ядерної компонент взаємодій. Для систем ядер, 

які розглядалися у роботі, оцінено мінімальні значення висот бар’єрів взаємодії. Знайдено, що 

мінімальне значення потенціалу ядерно-ядерної взаємодії спостерігається при аксіально-

симетричній орієнтації взаємодіючих ядер та при одночасному врахуванні впливу параметрів 

квадрупольної, октупольної та гексадекапольної деформацій поверхонь ядер. Встановлено, що 

найбільший вплив на величину мінімального значення висоти бар’єра взаємодії має квадрупольна 

деформація поверхні ядер, вклад октупольної та гексадекапольній деформації  є значно меншим.  

Було показано, що розподіл уламків бінарного поділу високозбуджених ядер з 220A  

пов'язаний із двотільною сідловою точкою, значення бар’єра якої є різним для різних пар уламків. 
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Було проведено розрахунки положення двотільної сідлової точки, яка знаходиться на поверхні 

потенціальної енергії на малих відстанях між поверхнями деформованих ядер. Показано, що 

висота цієї двотільної сідлової точки для ядер з 220A  більша за висоту бар’єра поділу у 

материнському ядрі, т.з. “однотільного” бар’єра поділу. Встановлено що, кількість рівнів системи 

двох взаємодіючих фрагментів поділу у двотільній сідловій точці пов’язана із імовірністю виходу 

відповідної пари уламків. 

Побудовано модель для обчислення масових виходів уламків поділу високозбуджених ядер 

з 220A  та їх розподілів за кінетичною енергією в якій враховані особливості взаємодії ядер у 

вихідних каналах, зокрема, можливість появи бар’єра після поділу материнського ядра, т.з. 

“двотільної” сідлової точки. Розроблена модель добре описує масові виходи уламків поділу 

високозбуджених ядер з кількістю нуклонів з 220A  без введення будь-яких нових параметрів. 

У рамках запропонованої моделі, в якій використані рівняння траєкторії руху уламків і 

враховані дисипація енергії та статистичних флуктуацій нами добре описано масові виходи 

уламків поділу високозбуджених ядер з 220A  та їх розподіл за кінетичною енергією. 

Ключові слова: поділ, злиття-поділ, масово-енергетичний розподіл уламків поділу ядер. 

 

АННОТАЦИЯ 

Маргитич Т.О. Распределение осколков деления высоковозбужденных ядер по массе и 

кинетической энергией. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.16 – физика ядра, элементарных частиц и высоких энергий. – Институт 

ядерных исследований НАН Украины. Киев, 2018. 

В диссертации представлены результаты теоретических расчетов массово-энергетических 

характеристик процесса деления высоковозбужденных атомных ядер с массовыми числами 

220A . Разработано новые модели для вычисления распределений осколков деления ядер с 

220A  по массе и кинетической энергии для реакций 197Au    деление и 165Ho    

деление. Также было проведено расчеты потенциала ядерно-ядерного  взаимодействия сильно 

деформированных ядер для симметричных и несимметричных систем, а также при учете 

различных параметризаций ядерной части потенциала взаимодействия проведена оценка массовых 

выходов осколков деления для реакции 197Au    деление. Результаты существенно уточняют 

как физическую интерпретацию, так и точность описания процесса вынужденного деления 

высоковозбужденных атомных ядер с 220A . Исследования относятся к актуальным 

направлениям современной ядерной физики, а предложенные в диссертационной работе модели 

могут быть использованы для предсказания и описания экспериментально полученных массово-

энергетических распределений осколков вынужденного деления под действием различных частиц 

и гамма-квантов. 

В рамках метода подробно исследовано полное взаимодействие между ядрами с учетом 

деформаций поверхностей, вращения, кулоновской и ядерной  компонент взаимодействия. Для 

систем ядер, рассматриваемых в работе, оценены минимальные значения высот барьеров 

взаимодействия. Найдено, что минимальное значение потенциала ядерно-ядерного 

взаимодействия наблюдается при аксиально-симметричной ориентации взаимодействующих ядер 

и при одновременном учете влияния параметров квадрупольной, октупольной и гексадекапольной 

деформаций поверхностей ядер. Установлено, что самое большое влияние на величину 
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минимального значения высоты барьера взаимодействия имеет квадрупольная деформация 

поверхности ядер, вклад октупольной и гексадекапольной деформацийи значительно меньше. 

Было показано, что распределение осколков бинарного деления высоковозбужденных ядер 

с 220A  формируются в двохтельной седловой точке, значение барьера которой является разным 

для разных пар осколков. Были проведены расчеты положения двохтельной седловой точки, 

которая находится на поверхности потенциальной энергии на малых расстояниях между 

поверхностями деформированных ядер. Показано, что высота этой двохтельной седловой точки 

для ядер с 220A  больше высоты барьера деления в материнском ядре, т.н. "однотельный" 

барьер деления. Установлено, что количество уровней системы двух взаимодействующих 

фрагментов деления в двохтельной седловой точке связана с вероятностью выхода 

соответствующей пары осколков. 

Предложено модель для вычисления массовых выходов осколков деления 

высоковозбужденных ядер с 220A  и их распределений по кинетической энергией в которой 

учтены особенности взаимодействия ядер в выходных каналах, в частности, возможность 

появления барьера после разделения материнского ядра, т.н. "двохтельной" седловой точки. 

Разработанная модель хорошо описывает массовые выходы осколков деления 

высоковозбужденных ядер с числом нуклонов с 220A  без введения каких-либо новых 

параметров. 

В рамках предложенной модели, в которой использованы уравнения траектории движения 

осколков и учтены диссипация энергии и статистических флуктуаций нами хорошо описаны 

массовые выходы осколков деления высоковозбужденных ядер с 220A  и их распределение по 

кинетической энергией. 

Ключевые слова: деление, слияние-деление, массово-энергетическое распределение 

осколков деления ядер. 

 

ABSTRACT 

Margitych T.O. Distribution of fusion fragments of highly excited nuclei by mass and kinetic 

energy. – 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, 2018. 

The results of theoretical calculations of the mass-energy distributions of the fission process of 

highly excited atomic nuclei with the mass numbers 220A  are present in this thesis. New models for 

calculating mass and kinetic energy distributions of fission fragments for nuclear with 220A  in 

reactions 197Au    fission and 165Ho    fission reactions have been developed. The nuclear-

nuclear interaction potential of highly deformed nuclei for symmetric and asymmetric systems is also 

calculated. Various parametrizations of the nuclear part of the interaction potential are also taking into 

account to estimate the mass yields of fission fragments for reaction 
197Au    fission. The results 

significantly clarify the physical interpretation and improve the accuracy of the description of the induced 

fission of highly excited atomic nuclei with 220A . These studies are related to the modern nuclear 

physics directions. The models proposed in this thesis can be used to predict and describe of 

experimentally obtained mass-energy distributions of induced fission fragments induced by various 

particles and gamma rays. 
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The full nuclei interaction consists of the deformation energy of nuclear surfaces, rotation energy, 

the components of Coulomb and nuclear interactions. The minimum values of the interaction barriers 

heights for nuclei systems considered in this work are estimated. It was found that the minimum value of 

the nuclear-nuclear interaction potential is observed in the axially symmetric nuclei with the quadrupole, 

octupole, and hexadecapole deformation parameters of nuclear surfaces.  It has been established that the 

quadrupole deformation of the nuclear surfaces has the principal influence on the minimum value of the 

interaction barrier height; the contributions of the octupole and hexadecapole deformations are smaller. 

The lowest values of the barrier heights for different fragments determine the position of the two-body 

saddle points. These points are used to calculate the mass and kinetic energy distributions of fission 

fragments of highly excited nuclei in our models. 

It was shown that the distribution of the fragments of binary fission of highly excited nuclei with   

220A  is formed in a two-body saddle point. The value of two-body saddle point is different for 

different fragment pairs. The positions of the two-body saddle point, which is located on the potential 

energy surface at small distances between the deformed nuclei surfaces, are found. It is shown that the 

height of this two-body saddle point for nuclei with 220A  is larger than the height of "one-body" 

barrier fission in the fissioning nuclei. It was established that the number levels of the system of two 

interacting fission fragments in the two-body saddle point are related to the yield probability of the 

corresponding fragments pair. 

The model for description of the mass yields and kinetic energy distributions of fission fragments 

of highly excited nuclei with 220A  are developed. In these methods were taken into account the 

nucleus-nucleus interaction in the output channels, in particular, the barrier between two separated 

fragments that called «two-body» saddle point. The mass yields of fission fragments of highly excited 

nuclei with the number of nucleons with 220A  without any new additional parameters are described in 

the framework of the model. 

The nuclear part of the potential strongly effects on the nucleus interaction barrier. The nucleus 

interaction barrier plays an important role in the description of the nuclear fission process and the mass 

distribution of the fission fragments. It should be noted, that there are many different parametrizations of 

the nuclear interaction in the literature. The total interaction potential Vtot is calculated for different 

parameterizations of the nuclear part proposed by Winther, Krappe-Nix-Sierk (KNS), Blocki and others, 

(Proximity 77), Denisov in 2002 (Frozen) and 2015 (D 2015). Symmetric and asymmetric fragments 

systems are formed in the reaction of 
197Au    fission. Therefore, the comparison of the total 

interaction potentials obtained using different parametrizations of the nuclear part of potential for the 

different nuclear systems 
100

Zr + 
101

Nb (almost symmetric), 
126

Xe + 
75

Co (asymmetric) and 
151

La + 
50

Cr 

(the most asymmetric) is performed. The significant differences between the values of the potentials are 

found. 

The mass yields of the fission fragments for these parameterizations of the nuclear part of the 

nucleus-nucleus potential have been obtained without any change of the parameters for the reaction 
197Au    fission. The D 2015 parameterization of nuclear potential leads to the best description of the 

experimental data for the mass yields of the fission fragments of highly excited nuclei for the reaction 
197Au    fission. It is shown that the excitation energy of the fissioning nucleus is very high. 

Therefore, the different barrier heights obtained for the different parameterizations of potentials do not 

lead to a strong influence on the fragment mass distribution. However, the relative mass and charge 

dependences of potentials are important for a description of the yields of the fission fragments. These 



24 

dependencies lead to different mass yields of the fission fragments. 

The trajectory equation of the fragments motion is used in the framework of the developed model. 

The energy dissipation and statistical fluctuations were taken into account in the consideration. Using this 

method a good description of the mass and kinetic energy distributions of fission fragments of highly 

excited nuclei with 220A  were obtained. 

Keywords: fission, fusion-fission, mass-energy distribution of nuclei fission fragments. 


