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Дисертаційна робота Т.О. Маргітич присвячена одній з актуальних задач 

ядерної фізики - дослідженню та створенню теоретичної моделі опису 

розподілу уламків поділу високозбуджених ядер за масою та кінетичною 

енергією. Актуальність таких досліджень обумовлена, наприклад, розвитком 

технологій, які можуть використовуватися для реакторів нового покоління. В 

даній дисертаційній роботі запропонована нова модель для опису масово- 

енергетичних розподілів первинних фрагментів поділу високозбуджених ядер. 

Зокрема, таких що утворюються при поглинанні а  -частинок.

Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, основних 

результатів та висновків, списку використаних джерел з 145 найменувань та 

додатку зі списком публікацій здобувана за темою дисертації.

В першому розділі представлено огляд робіт присвячених вивченню 

поділу ядер та масово-енергетичних характеристик розподілів уламків поділу. 

Розглянуті різноманітні моделі опису розподілу фрагментів поділу, а також, 

більш детально - статистична модель Фонга та стохастичний підхід до 

динаміки поділу ядер.

У другому розділі розглядається ядерно-ядерна взаємодія і обчисленно повний 

потенціал взаємодії між двома деформованими ядерами. Були враховані 

квадрупольні, октупольні та гексадекапольні деформації ядер. Розглянуто 

вплив параметрів деформації різних мультипольностей на значення



мінімальної висоти бар’єру взаємодії деформованих двох ядер, що дало змогу 

визначити найбільш ймовірні канали поділу.

У третьому розділі запропонована та використана модифікована 

статистична модель поділу високозбуджених ядер, яка на відміну від моделі 

Фонга, розглядає формування розподілів фрагментів поділу у точці 

мінімального бар’єра взаємодії між деформованими фрагментами поділу. 

Обчислено і порівняно з експериментальним даними розподіли фрагментів 

поділу при зіткненнях важких іонів, а також при поглинанні а-частинок з 

енергією 140 МеВ ядрами-мішенями 165Но та 197Аи. Проаналізовано вплив 

різних параметризацій ядерного потенціалу на розрахунок розподіл виходів 

фрагментів поділу ядер за масою для реакції а  + 197Аи—> поділ.

У четвертому розділі побудовано модель, що описує розподіли 

фрагментів поділу високозбуджених ядер за кінетичною енергією. 

Продемонстровано гарне узгодження розрахунків з експериментами при 

поглинанні а  -частинок з енергією 140 МеВ ядрами-мішенями 165Но та 197Аи.

В цілому розроблена дисертантом модель дала змогу описати 

різноманітні експериментальні дані. Зокрема, продемонстроване успішне 

застосування для опису розподілів за кінетичною енергією уламків поділу 

високозбуджених ядер.

Разом з тим, потрібно зробити такі зауваження.

1) Стверджується, що запропонована модель працює для діапазону 

поділу ядер з масовими числами А <220 ,  хоча з графіків 3.4 та 3.5 

дисертації(стр. 91-92) та умови АВ = ВІЬ-  > 0 видно, що значення масового

числа 220 вибране дещо умовно і може бути більшим.

2) При обчисленні розподілів уламків поділу в дисертації 

використовується вираз для густини ядерних рівнів за моделлю фермі газу зі 

зворотнім зсувом. На мою думку, потрібно було б зробити тестові прорахунки з 

іншими виразами для густин ядерних рівнів, або проаналізувати їх можливий 

вплив.

3) В тексті зустрічаються описки, наприклад: на рисунку 1.1 у дисертації 

(стор.26) підписи наведені англійською мовою; на рисунку 2.1 дисертації 

(стор.38) відстань між поверхнею ядер позначається як хоча далі по тексту



дисертації вона позначається як Д- на стор. 41 дисертації в останньому абзаці 

замість «рис. 2.2.1» потрібно «рис. 2.1»; на стор.49 дисертації в 3 абзаці описка 

ядерно-ядерна взаємодія згадується як «ядрено-ядерної»; на стор.76 в 

формулі (3.10) дисертації та в формулі (6) автореферату замість «Я,ь =»

повинно стояти « В[Ь = », тощо.

Наведені зауваження не знижують загального позитивного враження від 

кандидатської дисертації Маргітич Тетяни Олегівни. Результати, що були 

отримані в роботі, є дуже актуальними, новими і достовірними. Дисертація 

апробована на міжнародних наукових конференціях, а основні результати 

опубліковані у 5 статтях в реферованих наукових журналах, в 7 тезах доповідей 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Робота виконана у 

рамках наукових програм фундаментальних досліджень Національної академії 

наук.

Автореферат повністю відповідає змісту дисертаційної роботи.

Враховуючи об’єм проведених досліджень, та актуальність одержаних 

результатів, вважаю, що дисертація Тетяни Олегівни Маргітич “Розподіл 

уламків поділу високозбуджених ядер за масою та кінетичною енергією” 

повністю відповідає п.п. 9,11,12,13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою КМУ №567 від 24.07.2013р. (зі змінами внесеними 

згідно з постановами КМУ №656 від 19.08.2015р., №1159 від 30.12.2015р. та 

№567 від 27.07.2016р.) щодо кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі 

спеціальності 01.04.16 -  ’’фізика ядра, елементарних частинок і високих 

енергій”.
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