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офіційного опонента доктора фізико-математичних наук, 
провідного наукового співробітника відділу теорії ядер і квантової теорії 
поля Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України 
Василевського Віктора Семеновича на дисертаційну роботу

Маргітич Тетяни Олегівни 
«Розподіл уламків поділу високозбуджених ядер за масою та

кінетичною енергією», 
поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата 

фізико-математичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 
01.04.16 -  фізика ядра та елементарних частинок і високих енергій

Дисертаційна робота Т. О. Маргітич «Розподіл уламків поділу 

високозбуджених ядер за масою та кінетичною енергією» присвячена 

актуальній темі теоретичної та експериментальної ядерної фізики -  

процесам взаємодії легких та важких йонів із важкими ядрами, утворенню 

компаунд ядра та подальший його розпад на два фрагменти. Цим 

дослідженням присвячена велика кількість теоретичних та 

експериментальних робіт, але ця проблема далека від розв’язку. Це 

безумовно дуже складна проблема, оскільки задіяна велика кількість 

ступенів вільності, значні ускладнення вносить принцип Паулі, а при 

великих енергіях збудження компаунд ядра відкрито велика кількість 

каналів розпаду на два і більше фрагментів. Задача теоретика полягає у 

тому, щоб сформулювати досить просту для реалізації модель, але 

достатньо реалістичну для адекватного аналізу та інтерпретації 

експериментальних даних. Така модель запропонована та успішно 

реалізована в дисертаційній роботі Т. О. Маргітич.

В дисертаційна роботі можна виділити три основних етапи. Перший 

етап присвячений формулюванню моделі та визначенню форми і 

параметрів потенціалу взаємодії двох ядер. Цей потенціал визначає 

ймовірність утворення компаунд ядра. На другому етапі визначається



ймовірність розпаду компаунд ядра на два фрагнменти. Ця ймовірність 

матеріалізується у вигляді величини виходів фрагментів як за масою, так і 

за енергією. Такі величини беспосередньо визначаються на експерименті. 

Загальні теоретичні вирази застосовуються для теоретичного аналізу 

великої кількості ядерних процесів, ініційованих легкими та важкимим 

йонами. Це зроблено на третьому етапі дисертаційної роботи

Задачі, які сформульовано в дисертації, значний обсяг отриманих 

результатів, та їх застосування для теоретичного аналізу експери

ментальних даних свідчать про актуальність і значимість дисертаційної 

роботи Т.О. Маргітич.

Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів та 

висновків, списку використаних джерел з 145 найменувань.

В першому розділі дано детальний огляд різноманітних теоретичних 

методів опису та прогнозуванню процесів розпаду високозбуджених ядер. 

В цьому розділі також розглянуті експериментальні методи дослідження 

цих процесів, а також показано які фізичні величини отримують та 

аналізують експериментатори.

У другому розділі дисертації сформульовано оригінальний 

теоретичний метод. Він базується на ефективному потенціалі взаємодії 

двох ядер. Цей потенціал враховує нуклон-нуклону взаємодію та 

кулонівську взаємодію протонів. Крім цього, потенціал враховує 

квадрупольну, октупольну та гексадекапольну деформацію взаємодіючих 

ядер. В даному розділі детально аналізується форма та висота 

потенціального бар’єру, який визначає ймовірність злиття ядер. 

Ефективний потенціал залежить від великої кількості параметрів: відстані 

між взаємодіючими ядрами, їх взаємної орієнтації та параметрів 

деформації різної мультипольності. В цьому багатовимірному просторі 

параметрів визначається потенціальний бар’єр із мінімальною висотою. В



з
розділі показано поверхні ефективної потенціальної енергії для великої 

кількості взаємодіючих пар атомних ядер.

В третьому розділі дисертації міститься аналіз виходу фрагментів за 

їх масою. В розділі проаналізовані різні механізми формування двох 

фрагментів та шляхи їх розпаду. Запропонована модель базується на тому, 

що фрагменти розпаду формуються у сідловій точці потенціальної енергії, 

де висота потенціального бар’єру взаємодії вилітаючих уламків 

мінімальна. Модель враховує зміну форми ядер у вихідному каналі реакції 

та процеси дисипації, які пов’язані із перерозподілом енергії при зіткненні 

нуклонів та фрагментів розпаду. Детально вивчається залежність основних 

параметрів моделі від числа нуклонів у компаунд ядрі. Модель 

продемонструвала свою ефективність при розгляді розпаду на два 

фрагменти компаунд ядра - йону талію 201 ТІ, що виникає при зіткненні
107альфа-частинок із йонами золота Аи.

Четвертий розділ присвячений дослідженню розподілу фрагментів 

реакцій розпаду компаунд ядра за їх енергією. В цьому розділі 

сформульована модель розпаду компаунд системи із урахуванням 

дисипації, пов’язаної із перерозподілом енергії по великій кількості 

каналів розпаду. Отримано співвідношення, які визначають вихід 

фрагментів за їх кінетичною енергією.

Виведені співвідношення були застосовані для опису розпаду 

компаунд ядер, які виникали при взаємодії альфа-частинок з йонами золота 

197Аи та гольмію 165Но. Показано, що теоретичні розрахунки добре 

узгоджуються із існуючими експериментальним даними. Показано, також, 

що процеси дисипації відіграють суттєву роль при досліджені вказаних 

вище процесів.

Дисертаційна робота добре оформлена, матеріал подано чітко і ясно. 

Разом з тим вважаю за потрібне зробити наступні зауваження:



1. На мій погляд у дисертації мало уваги приділено оболонковим 

ефектам у процесах розпаду компаунд ядра. Як відомо, вони 

відіграють важливу роль у цих процесах і приводять до максимумів 

чисел виходу ядер, коли вилітає ядро із замкненою (заповненою) 

нейтронною або протонною оболонками, як наприклад, на малюнку 

3.8.

2. Дисертація містить невелику кількість друкарських помилок. 

Наприклад, автор часто використовує «висота потенціального 

бар’єра» замість «висота потенціального бар’єру».

Але ці зауваження не знижують загальної позитивної оцінки 

результатів, що отримані в дисертації Т. О. Маргітич. Автором дисертації 

проведені цікаві і оригінальні теоретичні дослідження. Основні 

положення і висновки дисертації повно і вчасно викладені у 12 наукових 

працях здобувача (з них 5 опубліковано в провідних наукових журналах, 

включаючи високо-рейгинговий журнал Nuclear Physics А). Матеріали 

дисертаційної роботи неодноразово доповідалися на наукових 

конференціях в Україні і на міжнародних конференціях. Теоретичні 

результати можуть бути використані в інших наукових центрах і 

лабораторіях для аналізу отриманих експериментальних даних або для 

експериментів, які планують проводити.

Достовірність результатів, викладених у дисертації, підтверджується 

їх доброю узгодженістю з даними, отриманими іншими дослідниками. 

Високий науковий рівень дисертаційної роботи забезпечується 

використанням новітніх методів дослідження процесів злиття та розпаду 

ядерних систем, добрим знанням сучасних теоретичних методів та ядерних 

моделей.

Робота виконана у рамках наукових програм фундаментальних 

досліджень Національної академії наук.

Автореферат повністю відповідає змісту дисертаційної роботи.



Вважаю, що за актуальністю, обсягом проведених досліджень, 

рівнем та новизною отриманих результатів дисертаційна робота «Розподіл 

уламків поділу високозбуджених ядер за масою та кінетичною 

енергією» цілком відповідає «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

р. №567, що ставляться перед кандидатськими дисертаціями, а її автор, 

Маргітич Тетяна Олегівна, безумовно заслуговує присудження їй вченого 

ступеня кандидата фізико-математичних наук (доктора філософії) за 

спеціальністю 01.04.16 - фізика ядра, елементарних частинок і високих 

енергій.
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