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АНОТАЦІЯ 

 

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

та кінетичною енергією. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.16 «Фізика ядра, 

елементарних частинок і високих енергій» – Інститут ядерних досліджень 

Національної академії наук України, Київ, 2018.  

 

Дисертаційна робота присвячена вивченню розподілів уламків поділу 

високозбуджених ядер за масою та кінетичною енергією. Розроблено моделі 

для опису масово-енергетичних характеристик уламків поділу. За допомогою 

запропонованих моделей описано масово-енергетичні розподіли уламків поділу 

високозбуджених ядер, сформованих в реакціях злиття-поділ при захопленні α-

частинок з енергією 140 МеВ ядрами-мішенями
 165
Ho та 

197
Au.  

У процесі поділу форма ядра деформується від майже сферичної до добре 

витягнутої з шийкою поблизу точки розриву. Після розриву шийки формуються 

два сильно-деформованих уламки. Деформація ядер впливає на величину 

потенціалу ядерно-ядерної взаємодії уламків на малих відстанях між ними. 

Повний потенціал взаємодії деформованих ядер визначається як сума 

кулонівського, ядерного та обертового потенціалів (при відмінному від нуля 

кутовому моменті), а також енергії деформації кожного ядра. Сума цих 

взаємодій формує поверхню потенціальної енергії у багатовимірному просторі, 

яка детальне досліджувалась. Багатовимірний простір пов’язано з відстанню 

між центрами мас ядер (R) та параметрами мультипольних деформацій 

поверхонь кожного ядра. Для симетричних та несиметричних систем легких та 

важких ядер обчислено значення повного потенціалу взаємодії деформованих 

ядер. У цих обчисленнях було враховано вклад параметрів деформацій 

мультипольностей L = 2,3,4 (квадрупольної, октупольної та гексадекапольної) 

поверхонь кожного з ядер.  
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На поверхні повної потенціальної енергії виникає бар’єр, який долають 

уламки в процесі поділу ядер. Висота цього бар’єра також визначає механізми 

та ймовірність проходження ядерних реакцій, реакцій підбар’єрного злиття, 

визначає імовірність поділу важких ядер, ділення високозбуджених ядер, 

синтезу надважких елементів та різноманітних навколобар’єрних реакцій. 

Тому, особлива увага в роботі присвячена обчисленню ядерно-ядерного 

потенціалу взаємодії симетричних та несиметричних систем ядер та 

знаходженню бар’єрів для різних величин деформацій ядер, а також 

знаходження висоти мінімального бар’єра взаємодії.  

Знайдено, що між дотичними або добре розділеними уламками поділу 

спостерігається точка, де висота бар’єра взаємодії ядер має мінімальне 

значення. Також знайдені значення параметрів деформації, які відповідають 

мінімальному бар’єру для кожної досліджуваної системи. Цю точку в нашій 

моделі названо двотільною сідловою точкою. 

Мінімальне значення висоти бар’єра взаємодії між розділеними уламками 

поділу було знайдено методом чисельної мінімізації. Якщо бар’єр відсутній, то 

мінімальний бар’єр між уламками поділу для цих деформацій розглядали в 

точці дотику між ними. Також для визначення мінімальної висоти бар’єра 

взаємодії уламків поділу накладалися такі умови: збереження числа нуклонів у 

кожному ядрі не залежало від варіацій квадрупольної, октупольної та 

гексадекапольної параметрів деформацій поверхонь ядер; відстань між 

центрами мас сферичних ядер співпадала з такою ж відстанню між 

деформованими ядрами; а положення мінімальної точки бар’єра у 

багатовимірному просторі для випадку, коли кутовий момент відмінний від 

нуля збігалося з положенням для випадку, коли кутовий момент рівний нулю.  

Аналіз одержаних результатів показав, що мінімальне значення висоти 

бар’єра взаємодії ядер спостерігається для аксіально-симетричних ядер та 

найбільше залежить від величини параметра квадрупольної деформації 

поверхонь ядер. Внесок октупольної деформації ядер помірно зменшує 

мінімальне значення висоти бар’єра взаємодії ядер, а внесок гексадекапольної 
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деформації ядер незначно зменшує мінімальне значення висоти бар’єра 

взаємодії ядер. Мінімальні значення висот бар’єрів отримано при одночасному 

врахуванні параметрів квадрупольної, октупольної та гексадекапольної 

деформації поверхонь ядер. Мінімальні значення висот бар’єрів для різних 

уламків визначають положення двотільних сідлових точок, які покладено в 

основу наших моделей для обчислення розподілів уламків поділу 

високозбуджених ядер за масою та кінетичною енергією.  

У моделі для опису масових виходів уламків поділу високозбуджених 

ядер з 220A  запропоновано, що формування розподілів фрагментів поділу 

ядер пов’язано з кількістю станів двоуламкової системи у двотільній сідловій 

точці. Кількість станів двоуламкової системи у двотільній сідловій точці 

пов’язано з енергію збудження уламків в сідловій точці. Отже, воно залежить 

від висоти двотільної сідловою точки. Висота цієї 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 вздовж різних траєкторій 

спускання. Таким чином, виходи відповідної пари уламків є пропорційними до 

повної кількості станів двоуламкової системи у двотільній сідловій точці. 

Розрахунки масових виходів проведено для різних систем ядер та було 

отримано добре узгодження з експериментальними даними. Було встановлено, 

що висота двотільної сідлової точки більша за висоту однотільного бар’єра 

ділення для випадку ядер із кількістю нуклонів 220A . Тому, запропонована 

модель може бути застосована для ядер з кількістю нуклонів 220A . 

Ядерна частина потенціалу має вплив на бар’єр взаємодії ядер, чим 

відіграє важливу роль у процесі поділу ядер та у розподілі масових виходів 

уламків. Відмітимо, що в літературі існує багато різних параметризацій ядерної 

взаємодії. Було обчислено повний потенціал взаємодії Vпов для різних 

параметризацій ядерної частини потенціалу, запропонованих Вінтером 

(Winther), Краппе-Ніксом-Сірком (KNS), Блоцкі та ін. (Proximity 77), Денисовим 

в 2002 (Frozen) та 2015 (D 2015) роках. При поділі ядра, яке сформоване в 
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реакції 197Au    поділ, утворюються симетричні та асиметричні системи 

фрагментів. Тому для систем симетричних ядер 
100

Zr+
101

Nb (майже 

симетричної), 
126

Xe+
75
Co (асиметричної) та 

151
La+

50
Cr (найбільш асиметричної) 

проведено порівняння повних потенціалів взаємодії, які було отримано за 

допомогою різних параметризацій ядерної частини потенціалу від відстані між 

центрами мас ядер. Отримані результати показали суттєві відмінності між цими 

потенціалами. 

Для реакції α+
197

Au→ поділ отримано масові виходи уламків поділу для 

розглянутих раніше параметризацій ядерного потенціалу без зміни будь-яких 

параметрів потенціалів. Для опису масових виходів уламків поділу 

високозбуджених ядер для реакції 197Au   поділ найкраще узгодження з 

експериментальними даними отримано при врахуванні параметризації D 2015. 

Встановлено, що енергія збудження ядра, що ділиться, дуже висока, тому різні 

висоти бар’єрів, які отримані для різних параметризацій потенціалів не є 

важливими. Однак, важливим для опису виходів фрагментів поділу є масова та 

зарядова залежність потенціалів. Ці залежності і дають різні масові виходи 

уламків, які розраховано для різних потенціалів. 

Модель для опису уламків поділу за кінетичною енергією пов’язано з 

розв’язком траєкторного рівняння руху уламків від сідлової точки з 

врахуванням дисипації та статистичних флуктуацій. Дисипація пов'язана з 

тертям в наслідок ядерно-ядерної взаємодії між уламками та зіткненнями 

нуклонів в них. Розрахунок траєкторії руху уламків розглянуто з початком у 

точці мінімального бар’єра взаємодії ядер та обраховано до відстані, де 

ядерною частиною взаємодії уламків можливо нехтувати. Для того, щоб 

отримати розкид повної кінетичної енергії уламків поділу, було враховано 

статистичні флуктуації. Вплив флуктуацій описано гаусовим розв’язком 

рівняння Фоккера-Планка. Статистичні флуктуації дозволяють використати 

розподіл Гауса при оцінці розподілу повної кінцевої кінетичної енергії уламків 

поділу. Модельні обрахунки для реакцій 
197Au   поділ та 

165Ho    

поділ порівняно із експериментальним даними та отримано добре узгодження.  
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Також було обчислено повну середню кінетичну енергію уламків поділу 

по усіх уламках TKE  для реакцій 
197Au   поділ та 165Ho    поділ. 

Урахування параметра дисипації для визначення повної середньої кінетичної 

енергії уламків поділу у запропонованій моделі дозволило отримати добре 

узгодження із експериментальними даними.  

Аналізуючи результати виконаних теоретичних розрахунків та їх 

порівняння з експериментальними, було зроблено висновок, що розроблені 

моделі можуть бути застосовані для опису масово-енергетичних виходів 

уламків поділу для ядер із кількістю нуклонів 220A , дозволяють описати 

процес між’ядерної взаємодії та здійснювати передбачення при плануванні 

експериментів.  

Ключові слова: поділ, злиття-поділ, масово-енергетичний розподіл 

уламків поділу ядер. 

 

ABSTRACT 

 

Margitych T.O. Mass and kinetic energy distribution of fission fragments of 

highly excited nuclei. – Manuscript. 

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

by specialty 01.04.16 «Physics of Nucleus, Elementary Particles and High Energies» 

– Institute for Nuclear Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 

2018. 

 

The study of the mass and kinetic energy distributions of fission fragments of 

highly excited nuclei is presented in the thesis. The models for description of the 

mass-energy characteristics of fission fragments have been developed. These models 

are applied to a description of the mass-energy distributions of the fission fragments 

of highly excited nuclei formed in the fusion-fission reactions induced by the capture 

of 140 MeV α-particles by 
165

Ho and 
197

Au target nuclei.  

The nuclei shape deforms from almost spherical to a well-elongated with neck 
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near the scission point in the fission process. Two highly deformed fragments are 

formed after the neck rupture. The deformations of nuclei affect on the value of the 

nucleus-nucleus interaction potential of the fragments at the short distances between 

them. The full interaction potential of deformed nuclei is defined as a sum of 

Coulomb, nuclear and rotating potentials (with a non-zero angular momentum), and 

also a deformation energy of each nucleus. The sum of these contributions forms the 

potential energy surface in a multidimensional space that has been studied in detail. 

The multidimensional space is related to the distance between the centers of the 

masses of nuclei (R) and the parameters of the multipole deformation of surfaces of 

each nuclei. The values of the full interaction potential of deformed nuclei for 

symmetric and asymmetric systems with light and heavy nuclei are calculated. The 

contributions of the parameters of the multipole deformation L = 2, 3, 4 (quadrupole, 

octupole, and hexadecapolar) of the surfaces of the each nucleus are taken into 

account in these calculations. 

There is a barrier on the potential energy surface. The fragments pass through 

this barrier in the process of nuclear fission. The barrier height of this potential 

determines the mechanism and probability of various nuclear reactions such as the 

sub-barrier fusion reactions, the probability of heavy nuclei fission, the fission of 

highly excited nuclei, the synthesis of super-heavy elements, and various reactions 

around the barrier. Therefore, the calculation of the full nucleus-nucleus interaction 

potential for symmetric and asymmetric systems is very important. The evaluations 

of the barriers for different values of nuclear deformations as well as the finding of 

the lowest barrier height are considered. 

It is found the point between touching and well-separated fragments 

corresponds to the lowest value of interaction barrier height. In our model, this point 

is called a two-body saddle point. The values of deformation parameters that 

correspond to the minimal barrier for each fragment system are found. The value of 

the minimal interaction barrier height between the fission fragments is found using 

the numerical minimization. If there is no barrier, then we propose that the lowest 

barrier between these fission fragments for these deformations takes place at the 
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contact point. The calculation of the minimal interaction barrier height of fission 

fragments is done at the following conditions: the number of nucleons in each 

nucleus do not depend on the variations of the quadrupole, octupole, and 

hexadecapole deformation parameters of the nuclei surfaces; the distance between the 

surfaces of the spherical nuclei is the same as the one between the deformed nuclei; 

and the position of the minimum barrier height in a multidimensional space with non-

zero angular momentum coincides with the position of the one when the angular 

momentum is zero.  

It is found that the lowest value of the interaction barrier height is observed for 

deformed axially-symmetric nuclei. The results show that the quadrupole 

deformation parameter of the nuclear surfaces has the greatest influence on the 

minimum value of the nuclear interaction barrier height. The minimum value of the 

nuclear interaction barrier height is moderately reduced due to the contribution of the 

octupole deformation and slightly reduced due to the hexadecapole deformation. 

Taking into account the quadrupole, octupole and hexadecapole deformations of the 

nuclei the minimum values of barrier heights are calculated. 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. 

The yield of fission fragments of highly excited nuclei with 220A  relates to 

the number of states of the two fragment system in the two-body saddle point. The 

number of states of the two fragment system in the two-body saddle point is related to 

the excitation energy of the fragments at this point. Consequently, it depends on the 

height of the two-body saddle point. The different fission fragments have the 

different heights of the two-saddle point. Therefore, different pairs of fission 

fragments have different excitation energies, the number of states and the yields of 

fragments. Due to the equality of energy distribution among the various descent 

trajectories during the fission process, the yields of the corresponding pairs of 

fragments are proportional to the total number of states of the two-fragment system at 

the two-body saddle point. Mass yields for different nuclei systems are calculated. It 
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is found that the height of the two-body saddle point is higher than the height of the 

one-body fission barrier for nuclei with the number of nucleons 220A . Therefore, 

the proposed model can be applied to the fissioning nuclei with the number of 

nucleons 220A .  

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 dependencies lead to 

different mass yields of the fission fragments. 

The model for the description of the kinetic energy distribution of the fission 

fragments is related to the solution of the trajectory equation of the fragments motion 
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with the dissipation. The statistical fluctuations from the saddle point are also taken 

into account. The dissipation related to the nuclear-nuclear interaction between the 

fragments and nucleons inside them. The calculation of fragments trajectory starts 

from the point of the lowest barrier. The calculation is finished at the distance where 

the nuclear part of the total interaction potential is negligible. The statistical 

fluctuations are taken into account in order to obtain the total kinetic energy 

distribution of the fission fragments. The influence of fluctuations is modeled by the 

Gaussian solution of the Fokker-Planck equation. The agreement between our 

theoretical calculations and the experimental data for reactions of 197Au   

fission and 165Ho    fission is good.  

The mean total kinetic energy of the fission fragments is also calculated for all 

the fragments for reactions of 197Au   fission and 165Ho    fission. Using of 

the dissipation allows getting a good agreement with the experimental data in the 

framework of our model.  

The theoretical results are compared with the experimental data and analyzed. 

The models for the description of the mass yields and kinetic energy distributions of 

fission fragments of the nuclei with 220A  are proposed. The properties of the 

nuclear-nuclear interaction are analyzed. 

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

fragments.  
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ВСТУП 

Актуальність теми.  

Процес поділу ядер є важливим напрямком досліджень в галузі сучасної 

ядерної фізики [1-22]. 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. 

Експериментальним вивченням процесу поділу високозбуджених ядер 

займаються у багатьох провідних лабораторіях світу. Як для експериментальної 

так і для теоретичної ядерної фізики особлива цінність цих досліджень полягає 

у накопичені даних та отриманні нових знань про механізми протікання 

ядерних реакцій, зокрема таких, в яких відбувається процес поділу 

високозбуджених компаунд-ядер та формуються уламки поділу. Крім того, 

аналіз цих експериментальних даних дозволяє перевірити достовірність 

існуючих теоретичних моделей, удосконалити їх, чи розробити нові, задля 

більш точного описання ядерних процесів та обчислення їх різних 

характеристик.  

Насамперед, 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 [1-40] присвячених даному 

питанню, але ряд питань у цьому напрямку залишається відкритим. 

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 за масою та їх кінетичною енергією для 

ядер з кількістю нуклонів 220A . Ці характеристики досліджуються для 
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бінарного поділу ядер з кількістю нуклонів 220A , сформованих у процесі 

злиття альфа-частинок енергією 140 МеВ із ядрами-мішенями в реакціях 

197Au   поділ та 165Ho    поділ.  

Оскільки, процес поділу 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 Пітер Фонг у 

1955 році [22]. 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. Ще однією особливістю розробленої моделі є зв'язок 

кількості енергетичних рівнів уламків поділу в точці мінімального бар’єра 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).  

Крім того, 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. 

Зважаючи на це, мінімальне значення висоти бар'єра взаємодії між збудженими 
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уламками поділу та густина енергетичних рівнів двоуламкової системи в цій 

точці обчислюються з урахуванням найбільш впливових типів деформацій, 

тобто, з урахуванням параметрів квадрупольної, октупольної та 

гексадекапольної динамічних деформацій поверхонь ядер. 

Варто відзначити, що за допомогою запропонованої в даній роботі моделі 

отримано масові виходи уламків поділу ядер за масою для 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 важливими, 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 
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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 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 
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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 
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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 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 
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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 результатів. 

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 
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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 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 
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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 носить оглядовий характер, де розміщено 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. 

Другий розділ містить детальний опис методу обчислення повного 

потенціалу взаємодії для симетричних та несиметричних систем двох ядер з 

урахуванням деформацій поверхонь кожного з них та визначено мінімальну 

висоту бар'єра взаємодії ядер. На прикладі цих систем показано, що наявність у 

ядрах квадрупольної, октупольної та гексадекапольної деформацій поверхонь 

призводить до найменшого значення бар’єра взаємодії, тому значення 

параметрів мультипольних деформацій визначено у точці мінімального бар’єра.  

У третьому розділі детально розглянуто запропоновану модель для 

опису масових виходів уламків поділу високозбуджених ядер з кількістю 

нуклонів 220A , сформованих при захопленні  - частинок з енергією 140 

МеВ ядрами-мішенями
 165

Ho та 
197
Au в реакціях злиття-поділ. Показано, що 

масові виходи ядра з 220A  пов’язано з двотільною сідловою точкою (точка 

мінімального бар’єра взаємодії ядер), яка спостерігається на поверхні 

потенціальної енергії на малих відстанях між поверхнями двох розділених 

добре деформованих уламків поділу. При цьому зазначено, що висота цієї 

двотільної сідлової точки для ядер з 220A  більша за висоту однотільного 

бар’єра ділення.  

Проведено порівняння результатів, отриманих із застосуваннням 

розробленої моделі з наявними експериментальними даними та отримано добре 

узгодження. Проаналізовано вплив різних параметризацій ядерної частини 

потенціалу на масові виходи уламків поділу високозбуджених ядер на прикладі 

реакції 197Au    поділ.  
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У четвертому розділі представлено детальний опис моделі для вивчення 

розподілів уламків поділу високозбуджених ядер з кількістю нуклонів 220A  

за кінетичною енергією. Спочатку взаємодія збуджених сильно деформованих 

уламків та густина рівнів уламків поділу розглядаються безпосередньо в точці 

мінімального бар'єра. Потім уламки розлітаються під дією кулонівського 

відштовхування. Моделювання розподілів уламків поділу високозбуджених 

ядер за кінетичною енергією проводиться на основі динамічного розрахунку 

траєкторій фрагментів поділу з урахуванням релаксації деформованої форми 

уламків до сферичної в часі та тертя, яке пов’язане з ядерною взаємодією 

уламків та нуклонів у них. У розділі показано, що отримані на основі 

запропонованої моделі розрахунки розподілів уламків поділу високозбуджених 

ядер за кінетичною енергією, сформовані в результаті захоплення  -частинок з 

енергією 140 МеВ ядрами-мішенями 
165
Ho та 

197
Au якісно узгоджуються із 

експериментальними даними. Отримані в роботі середні значення повної 

кінетичної енергії уламків поділу високозбуджених ядер для реакцій 

197Au  поділ та 165Ho  поділ якісно збігаються із 

експериментальними при врахуванні умови дисипації.  

У висновках коротко викладені найбільш вагомі наукові результати 

дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД РОБІТ ПРИСВЯЧЕНИХ ВИВЧЕННЮ ПОДІЛУ ЯДЕР ТА 

МАСОВО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗПОДІЛІВ 

УЛАМКІВ ПОДІЛУ 

 

1.1. Вступ. 

Дослідження поділу ядер проводиться протягом багатьох років [1]–[19], 

проте інтерес до експериментального та теоретичного вивчення цього процесу 

триває і до тепер. Актуальності набуває його практичне застосування та 

можливості досліджувати властивості ядер, зокрема, в реакціях при високих 

енергіях [3], [19]. Вивчення цього процесу дозволяє досліджувати взаємодію 

сильно деформованих фрагментів поділу та описати механізм їхнього 

формування, адже збуджене компаунд-ядро від моменту утворення до моменту 

розриву та появи сильно деформованих збуджених уламків поділу проходить 

через різні однотільні форми. Поділ ядер є випадковим квантовим процесом, 

розкид уламків поділу за масою та кінетичною енергією набуває широкого 

діапазону значень. Масово-енергетичні характеристики є одними із 

найважливіших для опису процесу поділу ядер. Зокрема, масовий вихід 

фрагментів поділу досліджуваного материнського ядра можна розглядати як 

імовірність знаходження відповідної пари асиметричних продуктів поділу при 

великій кількості різних комбінацій пар уламків.  

Щоб створити більш точну картину опису масово-енергетичних 

розподілів уламків поділу, протягом багатьох років проводиться дослідження 

кореляції між масами уламків поділу та розподілом цих уламків за кінетичною 

енергією.  

 

1.2. Теорія поділу ядер. Модель рідкої краплини. 

Після відкриття в 1932 році Джеймсом Чедвіком нейтрона розпочалася 

нова ера дослідження взаємодії цієї частинки з різними ядрами. Так, у 1938 році 

німецькими радіохіміками Ганом та Штрасманом було відкрито поділ 
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збуджених ядер урану нейтронами [1] і в 1940 році спонтанний поділ ядер 

урану Флеровим та Петржаком [2]. Ці відкриття дали початок розвитку теорії 

поділу ядер і побудові Бором, Уіллером та незалежно Френкелем повного для 

того часу механізма цього процесу. Ці вчені розробили теоретичний підхід, в 

якому запропонували розглядати поділ ядра аналогічно поділу зарядженої 

краплини нестисливої рідини [18]. Згідно їх досліджень та робіт, 

запропонованих іншими фізиками, було встановлено, що здатність ядра 

ділитися визначається співвідношенням сил електростатичного відштовхування 

протонів у ядрі та сил притягання, які пов’язані із поверхневим натягом ядра 

[12]. 

У моделі рідкої краплини, у випадку, коли сферичне ядро поглинає, 

наприклад, нейтрон, його внутрішня енергія збудження збільшується і ядро 

може деформуватися. Якщо деформація росте, то відбувається поділ 

збудженого ядра [13]. Схема бар'єра ділення в моделі рідкої краплини показана 

зліва на рис. 1.1. 

Варто зазначити такі основні особливості моделі рідкої краплини: сили, 

які існують в ядрі між протонами та нейтронами поділяються на короткодіючі 

ядерні сили, які не залежать від заряду ядер та сили електростатичного 

відштовхування між протонами. Разом з тим, співвідношення між силами 

поверхневого натягу та кулонівськими силами відштовхування визначає 

імовірність поділу ядра. Величина поверхневого натягу може бути оцінена, 

знаючи внесок поверхневого члена в емпіричній масовій формулі. Кулонівська 

енергія взаємодії в рамках краплинної моделі обчислюється, враховуючи заряд 

протонів, число протонів, розмір ядра та умови рівномірного розподілу заряду 

по об'єму ядра. Коли в ядро вноситься додаткова енергія збудження, крапля 

починає коливатися. При цьому поверхня краплі збільшується та спричинює 

зростання поверхневої енергії, яка прагне повернути краплині її початкову 

рівноважну сферичну форму. В той же час електростатичні сили прагнуть 

збільшити деформацію. У випадку малих деформацій поверхнева енергія 

переважає кулонівську. Однак, якщо для великих деформацій електростатичні 
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сили будуть переважати над силами поверхневого натягу, то буде 

збільшуватися деформація краплі, що спричинить її поділ на два або декілька 

уламків [16]. Це відбувається у важких ядрах. 

 

 

 

 

Рис.1.1. (Зліва) a) Контури потенціальної енергії ядра, що ділиться, як 

функції від параметрів квадрупольної та гексадекапольної деформацій. Ці 

параметри аналогічні до довжин двох різних осей еліпса обертання. б) 

потенціальна енергія разом з траєкторією мінімальної енергії для збільшення 

подовження. [14] (Справа) Модель рідкої краплини в порівнянні з двогорбим 

бар'єром ділення,який виникає при врахуванні ядерних оболонок [15]. 

 

Таким чином, модель рідкої краплини якісно описала механізм поділу 

ядер. Застосування краплинної моделі дало можливість передбачити бар’єр 

ділення за допомогою якого можна пояснити поведінку процесу поділу та 

задовільно описала інші характеристики цього процесу [16]. Проте 

симетричний бінарний поділ ядер, який пов’язано з краплинною моделлю, є 

мало ймовірнісним, частіше фрагменти поділу є асиметричними за масою: один 

із уламків є легшим, а другий важчим ядром. Краплинна модель не враховувала 

квантово-механічні ефекти і не пояснила асиметрію поділу уламків. Тому, 

перед вченими постала нова задача, необхідно було знайти більш повний 
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теоретичний опис поділу ядер, зокрема, асиметричний поділ фрагментів 

ділення.  

 

1.3. Макроскопічно-мікроскопічний та мікроскопічний підходи. 

Модель оболонкових поправок. 

Для вирішення задачі опису асиметрії уламків поділу було розроблено 

різноманітні методи. У 1953 році Хіллом і Уілером проведено квантовий опис 

поділу, в яких вчені, використовуючи метод генератора координат, розглянули 

одночастинкові взаємодії [17]. У середині 1950-х років Нільсон розробив 

одночастинкову модель деформованих ядер, яка враховувала кутовий момент і 

парність ядер [4]. У 1960-х роках Струтинський розширив цю модель, щоб 

знайти поправки до моделі рідкої краплини, які б враховували внесок 

оболонкової структури деформованих ядер [5], [6]. В основі його моделі 

поєднано макроскопічну енергію деформації компаунд-ядра, яка обчислена за 

допомогою моделі рідкої краплини, з урахуванням мікроскопічних квантових 

ефектів окремих хвильових функцій нуклонів, які розраховано в 

деформованому потенціалі. Зокрема там, де застосування моделі рідкої 

краплини показує один широкий максимум [5], за допомогою «моделі 

оболонкових поправок» В.М. Струтинського, ним було встановлено, що в 

області тяжких деформованих ядер – актинідів, у потенціальній енергії 

деформації ядер виникає глибокий мінімум при значному видовженні ядер 

відносно деформації основного стану. Крім того, використання цієї моделі 

дозволило Струтинському зі співавторами вперше визначити критичну 

конфігурацію ядра, що ділиться, як вузьку область деформації, в якій на 

енергетичній поверхні утворюється вихід із долини ділення (неперервних форм 

ядра) в долину розділених уламків. Тобто, при деформаціях більших за дану 

критичну деформацію суцільної фігури умовної рівноваги не існує, а є лише 

фігури умовної рівноваги відповідних розділених уламків. Ця критична 

деформація є точкою розриву ядра, що ділиться на уламки. Цій точці відповідає 

відстань між центрами мас майбутніх уламків та радіус шийки ядра. Крім того, 
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при моделюванні розпаду збудженого стану ядер, умова розриву ядра, що 

ділиться, є однією із двох кінцевих умов [18], [3]. 

На рис. 1.1. справа показано криву двогорбого бар'єра ділення для важких 

елементів (наприклад для урану чи плутонію), які отримані у випадку 

одночасного врахування макроскопічного та мікроскопічного вкладів [14]. На 

момент 60-х-70-х років наявна тогочасна техніка дозволяла проводити лише 

часткові обчислення двох або трьох ступенів вільності деформації. Лише в 

1990-х роках стало можливим більш досконало застосовувати макроскопічно-

мікроскопічний метод з багатьма ступенями вільності.  

Основними підходами в описі поділу ядер були макроскопічно-

мікроскопічний та мікроскопічний. Макроскопічний підхід враховує поведінку 

ядерних систем, та базується на балансі між електростатичною силою 

відштовхування та ядерними силами притягання. Мікроскопічні ефекти, що 

змодельовані Струтинським, враховують квантові ефекти, такі як зміна порядку 

ядерних рівнів як функції від деформації ядер. Обидва підходи пов’язані із 

побудовою багатовимірної поверхні потенціальної енергії [7]. Особливістю 

макроскопічно-мікроскопічного методу є побудова картини поверхонь 

потенціальної енергії з додаванням динамічних ефектів та їх можливість 

передбачити періоди напіврозпаду ядер. Крім того, розвиток обчислювальної 

техніки дозволив застосовувати метод генератора координат для 

макроскопічно-мікроскопічних моделей. Запропоновані у працях [8], [9] 

розроблені макроскопічно-мікроскопічні моделі, а в працях [10], [11], 

мікроскопічні моделі дали краще розуміння про бар'єр ділення.  

Проте подальший розвиток застосування макроскопічно-мікроскопічних і 

мікроскопічних моделей для вивчення протікання процесу поділу ядер зі 

збільшенням енергії збудження, особливо в широкому діапазоні енергій 

налітаючих нейтронів потребував більшого накопичення експериментальних 

даних. 

Згодом у шестидесятих роках відбувся розвиток експериментальних 

методів дослідження. Тоді ж були створені монохроматичні нейтронні пучки 
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високої енергетичної роздільної здатності [18]. Це призвело до проведення 

якісно-нових експериментів і, як наслідок, накопичення нових результатів. 

Визначення характеристик для опису цих експериментальних даних не 

вкладалися в рамки існуючих на той час модельних представлень.  

Як зазначається в ранішніх роботах Бора при низьких енергіях збудження 

ядро, яке проходить крізь сідлову точку в дійсності є «холодним», оскільки 

більша частина його енергії переходить в потенціальну енергію деформації. 

Квантові стани, в яких ядро може знаходитися при критичній деформації, – 

«канали поділу», помітно розділені та представляють відносно простий рух 

ядра. Таким чином, канали поділу можна розглядати як квантові «рівні» ядра в 

аномально деформованому перехідному стані, який відповідає енергетично 

найбільш «вузькому» місцю в процесі ділення – вершині бар’єра. Кожному 

каналу ділення відповідає власна поверхня потенціальної енергії деформації, 

яка визначається набором квантових чисел [18].  

 

1.4. Статистична модель Фонга. 

Як тільки склалося розуміння картини ділення на якісному рівні, виникла 

нова задача – кількісний опис даного процесу. Найважливішими кількісними 

характеристиками процесу поділу є масово-енергетичні розподіли та кутові 

розподіли уламків поділу. Головною метою розробки теоретичних моделей 

опису ділення збуджених атомних ядер є кількісний опис даних характеристик. 

За своєю фізичною природою явища, які виникають на різних стадіях процесу 

поділу настільки різноманітні, що не існує єдиного підходу для пояснення 

основних закономірностей процесу ділення ядер [20]. 

У середині 50-х років Фонг застосував для розгляду ділення ядра 

статистичний підхід, який мав ряд суттєвих відмінностей від вище згаданого. У 

роботах Фонга увага сконцентрована на ядрі, яке перебуває в критичному 

положенні перед самим розривом, а не в сідловій точці. Основне припущення 

статистичної моделі поділу Фонга є наявність термодинамічної рівноваги між 

різними способами поділу ядер в момент, який передує розриву. Таким чином, 



30 

імовірність такого способу поділу пропорційна фазовому об'єму або 

статистичній вазі даної конфігурації уламків [21]. Згідно цього твердження 

ділення – досить повільний процес і за час проходження від сідлової точки до 

розриву нуклон встигає перетнути ядро кілька разів. Тому, можливо, що на 

кожній стадії процесу між сідловою точкою і розривом встигає установитися 

статистична рівновага. Якщо це справедливо, то вирішальне значення повинна 

мати відносна густина та кількість ядерних станів, які відповідають різним 

способам ділення саме в момент встановлення статистичної рівноваги 

безпосередньо перед розривом. Для зручності розрахунків Фонг апроксимує 

форму ядра в момент розриву двома деформованими дотичними уламками, а 

для подальшого спрощення обчислень пропонує, що деформація кожного 

уламка описується поліномом Лежандра. Цей вибір краще за все відповідає 

представленню про найбільш імовірну форму тільки що сформованих уламків. 

Густина квантових станів, очевидно, залежить від енергії збудження уламків в 

цей критичний момент, відповідно, важливим є якомога точніша оцінка цієї 

енергії. Більша енергія збудження відповідає більшій густині квантових станів і 

відповідно, більшій імовірності. Невелика зміна цієї енергії може призвести до 

значної зміни відносної імовірності. Згідно статистичної теорії Фонга, 

основною причиною переваги асиметричного поділу ділення є той факт, що при 

асиметричному діленні енергія збудження уламків на 5 МеВ більша, ніж при 

симетричному. Фонг вивів свою напівемпіричну формулу мас, яка дає маси 

первинних уламків при діленні різноманітними способами. Ця формула, на 

відміну від старого виразу Бора та Уіллера, враховує вплив на масову поверхню 

оболонкових ефектів. Відповідно, асиметричний поділ пов’язується з 

оболонковою структурою ядра. Схоже припущення було введено іншими 

авторами [22].  

Повна енергія при діленні розподіляється між внутрішнім збудженням 

уламків, енергії їх деформації, енергії кулонівської взаємодії та енергією 

поступального руху. Енергія внутрішнього збудження, яка грає ключову роль у 

визначенні відносної ймовірності різних способів ділення в теорії Фонга 
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залежить від масового числа, заряду, та деформації уламків. Головний момент в 

цій теорії робиться на рівноважній густині станів в момент передуючий розриву 

та зовсім не беруться до уваги канали поділу – квантові перехідні стани ядра, 

що ділиться на вершині бар’єра ділення в сідловій точці. Густина рівнів, яка 

має вирішальне значення для теорії не базується безпосередньо на 

експериментальних даних і для неї в околі магічних уламків можуть виникати 

неправильні значення. Крім того, не має упевненості, що вибрана формула для 

густини рівнів може бути застосована для деформованих уламків. В праці [23] 

Ньютон запропонував формулу для визначення відстані між рівнями, яка 

враховує вплив оболонкових ефектів на густину рівнів при збудженні ядер з 

енергією більше 1 МеВ. Цю формулу він підставив в статистичну теорію 

ділення замість того виразу, який використовував Фонг, проте отримати гарне 

узгодження із розподілами за масою та іншими експериментальними 

характеристиками не вдалося. Таким чином, статистичні фактори, які 

проявляються на пізніх стадіях процесу ділення, мають великий вплив на його 

протікання [16]. 

 

1.5. Стохастичний підхід в динаміці поділу ядер. 

З середини 80-х років після відкриття в ядерній фізиці реакцій глибоко-

непружних передач [24] широкого застосування набув стохастичний підхід, 

який бере свій початок з класичної роботи Крамерса [25]. В 1940 році Крамерс 

перейшов до вивчення поділу ядер за допомогою колективних ступенів 

вільності. Ним було проведено аналогію між динамікою ділення ядра та рухом 

броунівської частинки у в’язкому середовищі, що призводить до зменшення 

швидкості поділу в порівнянні з виразом Бора-Уіллера, в якому в’язкість 

колективного руху не враховувалася. Основна увага в теорії Крамерса 

приділялася дисипативним властивостям процесу поділу ядер, а саме 

перетворенню частини енергії колективного руху у внутрішнє збудження, тобто 

перехід в тепло [26]. Цю теорію до 70-х років практично не розглядали через 

недостатній розвиток експериментальної бази. Лише після появи сучасної 
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техніки прискорення важких йонів дослідження глибоко непружних реакцій та 

проблема дисипації енергії врешті стала актуальною [26].  

Інтерес до використання цієї дифузійної моделі (модель флуктуаційно-

дисипативної динаміки) пов’язаний з можливістю описати випадкові 

флуктуації за допомогою стохастичних рівнянь.  

Динаміку поділу ядер описують в дифузійній моделі. Рівняння Фокера-

Планка для функції розподілу колективних координат та спряжених з ними 

імпульсів або фізично еквівалентні йому рівняння Ланжевена. Стохастичний 

підхід, в основі якого рівняння Фокера–Планка, застосовували до багатьох 

задач колективної ядерної динаміки. Останнім часом перевага надається 

альтернативному використанню рівнянь Ланжевена. Це спричинено тим, що 

точний розв’язок рівняння Фокера-Планка є можливим лише для обмеженого 

числа модельних випадків малої розмірності [27], а в загальному випадку є 

потреба у використанні різних наближень. Перевагою рівнянь Ланжевена є те, 

що вони можуть бути розв’язані за допомогою чисельних методів без залучення 

спрощень для опису багатовимірних випадків. Однак, навіть при сучасному 

розвитку обчислювальної техніки є проблема в описі великої кількості 

експериментально-спостережуваних характеристик процесу поділу, так як існує 

необхідність введення якомога більшого числа колективних координат. Така 

ситуація значно збільшує об’єм обчислень. Крім того, необхідно чисельно 

розв’язувати рівняння ~ 10
5 
разів або більше для задовільного опису виходів 

різних каналів поділу. 

У 1994 році в праці Хілшера та ін., було визначено коефіцієнт тертя [26]. 

Авторами проведено порівняння різних теоретичних підходів, які дають 

результати для коефіцієнтів тертя та відрізняються в межах одного-двох 

порядків величини. Така ситуація є причиною труднощів у описі ядерної 

дисипації та потребує розвитку моделей та методів для розрахунку коефіцієнта 

тертя та інших кінетичних коефіцієнтів [26].  

Проблема теоретичного опису експериментально спостережуваних 

масово-енергетичних розподілів пов’язана із дисипативними та 
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термодинамічними властивостями ядер, що діляться, з динамікою протікання 

процесу ділення та з критеріями розриву ядра, що ділиться [3].  

У працях [28]–[31], стохастичні рівняння Ланжевена застосовано у 

вигляді динамічних рівнянь для обчислення параметрів енергетичного 

розподілу уламкв поділу одночасно із розрахунком різних передрозривних 

станів. 

У праці [32] представлено результати обчислення масових виходів 

уламків поділу, отримані з використанням рівнянь Ланжевена та проводено 

аналіз впливу емісії передрозривних легких частинок та величини в'язкості на 

масові виходи уламків. 

При будь-якому теоретичному описі процесу поділу ядер виникає 

проблема із визначенням умови розриву ядра, що ділиться. Вибір умови 

розриву особливо сильно впливає на такі важливі характеристики процесу 

поділу як середнє значення та дисперсія енергетичних розподілів уламків 

ділення. Така чутливість параметрів енергетичного розподілу є очевидною, так 

як кінетична енергія уламків, як правило, визначається енергією їх взаємодії в 

момент розриву [18]. Умова розриву передбачає перехід від одної конфігурації 

ядра, яка є нерівноважною, до конфігурації із двох уламків поділу. Проблема із 

визначенням умови розриву пов’язана з тим, що її неможливо спостерігати 

експериментально, а інформацію про неї можна отримати із співставлення 

різних характеристик, які можна отримати з моделювання чи 

експериментально.  

Не зважаючи на те, що різні модельні підходи та аналіз чисельних 

експериментальних даних показує, що масові виходи та кінетичну енергію 

уламків поділу ядер можна оцінювати в рамках статистичних підходів та 

багатовимірних динамічних моделях на основі рівняння Ланжевена [33]–[36]. 

Проте, навіть із їх застосуванням, якісно пояснити механізм формування 

розподілів уламків поділу ядер до сих пір має труднощі. 

При застосуванні будь-якої модифікації статистичного підходу до опису 

процесу поділу ядер важливим є знання про такі його характеристики, як маса 
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ядер, їхній заряд, параметри їх деформацій, густини рівнів збуджених станів 

ядер, кутові моменти. Інформація про ці величини не є повною, тому при 

статистичному описі ділення автори, як правило, вводять велику кількість 

різних параметрів, які мають великий вплив при оцінці результатів. 

Так, у працях [5], [21], [37]–[39] проведено дослідження із вивчення 

впливу деформацій на властивості ядер. У праці [40] отримано добрий опис 

рівноважних деформацій стабільних ядер за допомогою потенціала із моделі 

Нільсона.  

Здійснений аналіз праць показує, що протягом багатьох років поділ 

ядер досліджується при залученні різноманітних підходів, які враховують 

різні моделі. Це дає змогу дійти висновку, що поділ ядер є складним 

процесом для модельного опису, пояснення якого на даний час не має 

єдиного підходу і потребує подальшого вивчення. 
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1.6. Висновки до розділу 1. 

 

У даному розділі дисертаційної роботи представлено огляд 

фундаментальних теоретичних робіт та ретроспектива розвитку вивчення 

процесу поділу ядер. Аналіз робіт показує, що в попередніх роботах 

використовувалися загальноприйняті припущення про механізм поділу ядер. 

Проте в жодній з робіт авторами не було запропоновано моделі, яка б 

розглядала формування масово-енергетичних характеристик поділу ядер з 

кількістю нуклонів 220A  у точці мінімального бар’єра взаємодії.  
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РОЗДІЛ 2 

ПОТЕНЦІАЛ ВЗАЄМОДІЇ ЯДЕР 

 

Даний розділ містить детальний опис моделі для обчислення потенціалу 

взаємодії симетричних та несиметричних систем двох ядер з урахуванням 

деформації поверхонь кожного з них. Визначається мінімальна висота бар'єра 

взаємодії між ядрами, а також досліджується вплив на нього різних значень 

параметрів квадрупольної, октупольної та гексадекапольної деформацій 

поверхонь ядер для випадків симетричних та несиметричних систем. Наявність 

у кожного з ядер цих трьох деформацій призводить до найменшого значення 

бар’єра взаємодії. Внаслідок цього, значення параметрів деформацій вищих 

мультипольностей визначаються у точці, яка відповідає мінімальній висоті 

бар’єра взаємодії.  

Мета даного розділу зазначена у першому підрозділі. Детальний опис 

моделі наведено у другому підрозділі. У третьому та четвертому підрозділах 

представлено результати обчислень мінімальної висоти бар’єра взаємодії з 

урахуванням деформацій мультипольності L=2, 3, 4 симетричних та 

несиметричних систем ядер, відповідно. Висновки подано у п’ятому підрозділі. 

 

2.1. Вступ. 

Визначення потенціалу взаємодії між ядрами та обчислення значення 

висоти бар’єра взаємодії є актуальним для ряду сучасних задач ядерної фізики, 

таких як реакцій злиття-поділу, синтез надважких елементів, реакцій з важкими 

йонами біля бар’єра, реакцій підбар’єрного злиття йонів та інші 

навколобар’єрні реакції [41]. Варто відзначити, що співвідношення між 

енергією зіткнення ядер та бар’єра взаємодії ядер визначає механізми та 

ймовірність ядерних реакцій, використовується при аналізі реакцій із зіткнення 

важких йонів та формуванні компаунд-ядер [38], [39], [42], [43], має вплив на 

синтез надважких елементів, проходження реакцій підбар’єрного злиття та 

різноманітних навколо бар’єрних реакцій [38], [41], [44]–[49]. Зокрема, 
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обчислення величини мінімальної висоти бар’єра взаємодії ядер є основою для 

обчислених нами у даній дисертаційній роботі таких характеристик процесу 

поділу ядер як масові виходи уламків поділу та розподіл цих уламків за їхньою 

кінетичною енергією [50], [51]. 

Ядро є складною зв’язаною системою із взаємодіючими у ній протонами 

та нейтронами. Тому, потенціал взаємодії системи ядер визначається як сума 

потенціалів кулонівської взаємодії протонів та ядерної взаємодії нуклонів [41]. 

Ядерний та кулонівський потенціали залежать від відстані між взаємодіючими 

ядрами. Слід відзначити, що ядерні сили тяжіння є короткодіючими та мають 

суттєвий вплив на значення повного потенціалу взаємодії на малих відстанях 

між ядрами, в той час, як на великих відстанях має влив лише кулонівська 

взаємодія відштовхування. За рахунок різної залежності кулонівського та 

ядерного потенціалів від відстані між взаємодіючими ядрами виникає 

відхилення сумарного потенціалу від кулонівського на малих відстанях між 

ядрами та формується потенціальний бар'єр між ними. Таким чином, значення 

висоти цього бар’єра взаємодії пов’язане із взаємним співвідношенням значень 

кулонівського та ядерного потенціалів на малих відстанях між поверхнями 

взаємодіючих ядер [41].  

Внаслідок використання різних параметризацій ядерно-ядерної взаємодії 

отримують різні висоти потенціального бар’єра між взаємодіючими ядрами, що 

в подальшому стає причиною того, що одні й ті ж навколо бар’єрні реакції 

мають різні механізми протікання [41]. 

На висоту бар’єра взаємодії ядер суттєво впливає деформація поверхонь 

ядер, що взаємодіють [38], [52], [53]. Також взаємна орієнтація у просторі 

деформованих ядер має значний вплив на потенціал взаємодії [39]. Тому, при 

моделюванні повного потенціалу взаємодії ядер необхідно враховувати 

деформацію ядер, їх орієнтацію, а також оцінювати вплив кількості нуклонів у 

ядрах. Зважаючи на цей факт, висоти бар’єра взаємодії обчислено та порівняно 

нами на прикладі симетричних та несиметричних систем ядер [54]–[56].  

Таким чином, метою другого розділу є обчислення повного потенціалу 
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взаємодії ядер, знаходження мінімальної висоти бар’єра взаємодії та залежність 

значень її величини від параметрів квадрупольної, октупольної та 

гексадекапольної деформацій поверхонь ядер для симетричних та 

несиметричних систем. 

 

2.2. Потенціал взаємодії ядер та мінімальна висота бар’єра. 

В основному стані більшості ядер властива не сферична форма. Внаслідок 

взаємодії між ядрами їхня форма суттєво деформується, тому при обрахунку 

потенціалу взаємодії ядер важливо оцінити вплив різних типів деформацій 

поверхонь кожного з них. У роботах [57]–[63] досліджено особливості 

поведінки потенціалу ядерно-ядерної взаємодії в реакціях зі сферичними та 

деформованими ядрами. Зокрема, в роботах [38], [52], [64] особлива увага 

приділяється вивченню потенціалу ядерно-ядерної взаємодії деформованих 

ядер, його залежності від взаємної орієнтації (витягнута або сплюснута) ядер у 

просторі та від величини параметрів деформації. Згідно аналізу з роботи [38], 

[52], [64] виявляється, що витягнуто-витягнуті аксіально-симетричні ядра 

мають найменшу висоту бар’єра взаємодії ядер (див. Рис. 2.1). Таким чином, 

надалі при обчисленні мінімальної висоти бар’єра взаємодії ядер, 

досліджуваних у дисертаційній роботі, будемо розглядати саме таку взаємну 

орієнтацію ядер у просторі. 

 

 

Рис.2.1. Орієнтація ядер у просторі, що відповідає мінімальній висоті 

бар’єра взаємодії [56]. 

 



39 

Повний потенціал взаємодії деформованих ядер може бути виражений як 

сума кулонівського, ядерного та обертового потенціалів, а також енергію 

деформації кожного ядра та визначається як [38], [39], [52], [54]–[56], [64]: 
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              (2.1) 

 

де R – відстань між центрами мас ядер, 
1 2,  ,   – кути, за допомогою яких 

задається відносна орієнтація деформованих аксіально-симетричних ядер, βі2, 

βі3, βі4 – параметри квадрупольної, октупольної та гексадекапольної динамічних 

деформацій поверхні відповідного ядра (і=1,2). Параметризація радіусів 

поверхонь деформованих ядер має вигляд  

 

                         0 0 2 20 0 3 30 0 4 40 01 ,i i i i iR R Y Y Y                            (2.2) 

 

де Ri0 – радіус і-го сферичного ядра, а 0 0( )LY   – сферичні гармоніки 

мультипольності L [65]. Мультипольні деформації поверхонь ядер виникають в 

результаті взаємодії між ядрами при їх наближенні. Кут 0  визначається у 

внутрішній системі координат і-го ядра. Кутами 1  та 2  задається орієнтація 

осей симетрії деформованих ядер відносно осі, що проходить через їхні центри 

мас, а кут   описує орієнтацію другого ядра у площині, що перпендикулярна 

цій осі (див. Рис.2.1).  

Кулонівський потенціал взаємодії двох аксіально-симетричних 

деформованих ядер залежить від кутів, що задають взаємну орієнтацію ядер у 

просторі та параметрів динамічних деформацій поверхонь ядер, та має такий 

вигляд [38], [39], [53]–[56], [64]: 
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де Z1 та Z2 – кількість протонів у відповідному ядрі, е – заряд протона, 
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,          (2.7) 

 

де 1Lf , 2Lf , 3Lf , 4Lf  – функції, які описують залежність потенціалу від кутів. 

Відмітимо, що вираз (2.3), який використано для обрахунку кулонівської 

енергії, містить усі лінійні та квадратичні члени за параметром квадрупольної 

деформації кожного із ядер. Як правило, значення октупольної 3  та 

гексадекапольної 4  деформацій значно менші за величину квадрупольної 2  

деформації. Ці три мультипольні деформації пов’язані між собою 

співвідношенням 2

2 2i L   . Таким чином, точність виразу, що одночасно 

враховує лінійні та квадратичні члени квадрупольної деформації, а також 

лінійні члени параметрів деформацій вищих мультипольностей, дорівнює 2

2i . 

Обрахунок наступних членів свідчить про те, що вони матимуть значення з 
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поправкою порядку 3

2i  (або 
2 2L  

), тобто нехтовно малі, для того щоб значно 

вплинути на величину енергії взаємодії деформованих ядер. Значення величини 

деформації 
4L 
, ще менші за гексадекапольну деформацію (нехтовно мале), 

тому в подальших обчисленнях вони враховуватися не будуть [53]–[56]. 

Відмітимо, що в другому порядку по величині мультипольної деформації 

змінюється об’єм. Для того, щоб об’єм залишався сталим необхідно було 

ввести додаткові члени: члени, які враховано в виразі (2.5). 

Слід зазначити, що для ядер поява квадрупольної (гексадекапольної) та 

октупольної деформацій призводить до зсуву центра мас [41]. Для того щоб 

центр мас ядер лишався фіксованим вводиться дипольна деформація [66], [67]. 

Крім того, ця деформація пов’язана з квадрупольною (гексадекапольною) та 

октупольною деформаціями співвідношенням iL  ~ – 
2(4)i  · 3i [41]. Зважаючи 

на те що 2

2 2i L   , то величина дипольної деформації iL  ~ – 
2(4)i · 3i  ~ – 3

2i . 

Члени порядку 3

2i  нехтуються, саме тому члени з дипольною деформацією та 

зсувом центра мас ядер також не будуть враховуватися. 

Для обрахунку ядерної частини потенціалу взаємодії ядер використано 

вираз із роботи [68]. Ця параметризація ядерного потенціалу є пропорційною 

потенціалу взаємодії сферичних ядер V(R) та отримана у наближенні теореми 

proximity [69] і має такий вигляд: 
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def
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                      (2.8) 

 

де    
1
2|| ||

def 1 2 1 2C C C C C     
   – узагальнена кривизна, ||

iC  та iC  – кривизни 

ядер в точці, яка знаходиться на мінімальній відстані від другого ядра, 

0

1
io

i

C
R

  – кривизна і-го сферичного ядра, а ( )V R  – ядерна частина 

потенціалу взаємодії сферичних ядер, для яких відстань між поверхнями d (див. 

рис. 2.2.1.) така, як і для деформованих, а відстань між центрами мас 
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взаємодіючих сферичних ядер дорівнює 
1 2R R R d   , де 

1R  та 
2R  – радіуси 

деформованих ядер.  

Потенціал взаємодії сферичних ядер ( )V R  має вигляд [68]:  
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де 1 2 12 ,C R R R 
12 2,65s R R   Фм, 

12 1 2,R R R   

             

          
2

(1 3,413817 ) 1,284589 ( 0,4 ( 200))io ip i i iip
R R R I A A        .  (2.10) 

 

Радіус протонної поверхні Rip в (2.10) параметризовано у вигляді [68]: 

 

                          
1 31,24 (1 1,646 0,191 ),ip i i iR A A I                                (2.11) 

 

де 
iA  та iN  – кількість нуклонів та нейтронів у кожному ядрі, а параметр iI  

визначається як   .i i i iI N Z A 
 
Функція ( )F s  пов’язана із відстанню між 

ядрами. В залежності від значення відстані між центрами мас ядер функція 

( )F s  задається за допомогою різних аналітичних виразів. Так, для випадку, 

коли ядра знаходяться на великій відстані ( 0)s   функцію ( )F s  апроксимовано 

експоненційною залежністю [68]: 
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Для випадку, коли відстань між ядрами мала і вони перекриваються 
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(5,65 0)s  , функцію F(s) параметризовано за допомогою полінома [68]:  
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Використовуючи вище зазначену параметризацію ядерної частини потенціалу 

взаємодії ядер, яка задається виразом (2.8), було добре описано емпіричні 

значення бар’єрів між сферичними ядрами [38]. 

Згідно з (2.8) узагальнена кривизна 
defC  пов’язана з кривизнами ||,i iC C

 

поверхонь і-го ядра у найближчих їх точках. Параметри головних поперечної та 

поздовжньої кривизн ядер обраховуються з використанням наступного виразу 

взятого з роботи [38] 
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Значення параметрів кривизни '
, ,i ik k  де і =1,2 залежать від величини деформації 

та кутів, що задають орієнтацію ядер у просторі, [38], [52]–[56], [64]: 
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       (2.17) 

 

тут η' – кут власної системи координат ядер, що задає точку на поверхні ядра, 

розташовану найближче до поверхні іншого ядра.  

Як було сказано вище, ядра деформуються під впливом взаємодії між 
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ними. Енергія, що витрачається на їхню деформацію у випадку аксіальної 

мультипольної деформації поверхонь ядер обраховується із застосуванням 

моделі рідкої краплини [66], [70]: 

                  

2 2

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

1
( , ) ( ) ( ) ,

2
L L L L L L

L

V      


                            (2.18) 

 

де 
iL  – коефіцієнт жорсткості поверхні і-го ядра при її деформації. У цій 

моделі коефіцієнт жорсткості пов’язаний із коефіцієнтом поверхневого натягу ϭ 

та кулонівською енергією. У випадку деформації мультипольності L (для наших 

обчислень це L =2, 3, 4 ) коефіцієнт жорсткості iL  визначається так [66]: 
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           (2.19) 

 

де 2 2

пов 04 (1 ),s sb r a k I         значення 2

0, ,s sa k r  використано з роботи [71]. 

Енергія деформації має вплив на значення повного потенціалу взаємодії ядер та 

мінімальну висоту бар’єра. 

Якщо розглядати випадок для системи, в якій ядра обертаються, то згідно 

виразу (2.1) обчислення повної потенціальної енергії взаємодії ядер буде 

враховувати вклад обертового потенціалу [70]: 
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                             (2.20) 

 

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

Вплив орбітального кутового моменту на зміну величини потенціалу 

взаємодії ядер, а також на значення мінімальної висоти бар’єра показано та 

детально проаналізовано нами в роботі [54] на прикладі реакції 
40
Са + 

40
Са. При 

значеннях кутового моменту рівних l = 0, 20, 40, згідно виразу (2.1), обчислено 

потенціал взаємодії ядер системи 
40
Са + 

40
Са та знайдено значення мінімальної 
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висоти бар’єра для досліджуваної системи. Ці значення величини обчислено 

для ядер різної форми: сферичної та деформованої (для яких наявна лише 

квадрупольна деформація). Обчислення проводилися при рівних нулю 

параметрах октупольної та гексадекапольної деформацій. Крім того, для 

випадку деформованих ядер, у точці, яка відповідає висоті мінімального 

бар’єра взаємодії, визначено параметри квадрупольної деформації кожного 

ядра, що призводять до її появи. Мінімальне значення висоти бар’єра взаємодії 

деформованих ядер визначалося за допомогою знаходження мінімального 

значення параметра квадрупольної деформації з використанням задачі 

мінімізації функціонала.  

Графіки залежності обчислених потенціалів взаємодії деформованих ядер 

для реакції 
40
Са + 

40
Са при різних значеннях орбітального кутового моменту від 

квадрупольої деформації кожного з ядер представлено у вигляді контурних 

карт на рисунку 2.2. 

 

Рис. 2.2. Залежність величини бар’єра від деформації ядер 
40
Са + 

40
Са для 

кутових моментів l = 0 (зліва), l = 20 (посередині), l = 40 (справа). Висоти 

бар’єрів в МеВ позначені на контурних картах [54]. 

 

Проведемо порівняльний аналіз отриманих результатів. Зліва показано 

графік залежності потенціалу взаємодії при l=0, для якого величина мінімальної 

висоти бар’єра дорівнює 54,2 МеВ та спостерігається при однакових значеннях 

квадрупольної деформації кожного ядра βі2 = 0,13. При кутовому моменті l = 20 
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(графік посередині) величина мінімального бар’єра збільшується до 58,9 МеВ 

та має місце при незначно більшому значенні параметра квадрупольної 

деформації βі2 = 0,16. Мінімальне значення бар’єра при l = 40 (графік справа) є 

найбільшим 71,3 МеВ в порівнянні із двома попередніми випадками. Це 

значення бар’єра пов’язано із суттєвим збільшенням квадрупольної деформації 

поверхонь ядер βі2 = 0,25. Для сферичних ядер мінімальні значення висоти 

бар’єра при заданих кутових моментах l = 0, 20, 40 рівні 55,6 МеВ, 60,5 МеВ, 

75,7 МеВ, відповідно. Із проведеного нами аналізу значень потенціалів 

взаємодії, отриманих для деформованих ядер системи 
40
Са + 

40
Са (Рис. 2.2), 

випливає те, що при кутовому моменті l значно відмінному від нуля та зі 

збільшенням його значення, мінімальна висота бар’єра та величина параметра 

квадрупольної деформації, що йому відповідає, суттєво зростають. Тобто, 

значення мінімальної висоти бар’єра збільшується з ростом величини l.  

Порівнюючи значення мінімальних висот бар’єрів взаємодії 

деформованих та сферичних ядер системи 
40
Са + 

40
Са встановлено, що значення 

для деформованих ядер при орбітальному кутовому моменті l = 0, 20, 40 є 

помітно меншими ніж для сферичних. Крім того, поява найменшого значення 

висоти бар’єра взаємодії спостерігається при кутовому моменті l рівному нулю 

для випадку, коли ядра деформовані.  

Ядра досліджуваної нами симетричної системи 
40
Са + 

40
Са мають 

однакову кількість нуклонів та однаковий заряд. Тому, можна зробити 

висновок, що різниця між бар’єром взаємодії викликана переважно зміною 

значення кутового моменту та зміною величини параметрів квадрупольної 

деформації. Отримані результати свідчать, що з метою отримання мінімальної 

висоти бар’єра, вкладом обертового потенціалу можливо нехтувати.  

Таким чином, подальші обрахунки будемо проводити при рівному нулю 

орбітальному кутовому моменті, та при такій орієнтації ядер у просторі, коли 

орієнтаційні кути Ейлера дорівнюють нулю 1 2 0     , тобто, коли ядра 

витягнуті вздовж осі, що з’єднує їхні центри мас, як було показано на рис. 2.1. 
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2.3. Мінімальна висота бар’єра симетричних та несиметричних 

систем ядер. 

У попередньому підрозділі 2.2 для симетричної системи легких ядер 

обчислено енергію взаємодії та визначено мінімальне значення висоти бар’єра. 

Розглянемо вплив зміни кількості нуклонів та наявності у взаємодіючих ядрах 

квадрупольної, октупольної та гексадекапольної деформацій на мінімальне 

значення висоти бар’єра взаємодії. 

Обчислення потенціалу ядерно-ядерної взаємодії базуються на рівнянні 

2.1. На першому етапі обрахунків приймемо, що останній доданок цього 

виразу, що відповідає за вклад обертового потенціалу, рівний нулю. На 

наступних етапах, використовуючи рівняння із попереднього підрозділу, 

знайдемо кулонівський (2.3) та ядерний (2.8) потенціали, та енергію деформації 

кожного ядра (2.18). Далі, застосовуючи методи чисельної мінімізації функції, 

знайдемо мінімальне значення бар’єра взаємодії ядер та значення параметрів 

деформації, які йому відповідають, для кожної досліджуваної системи. 

Таким чином, проведемо чисельні обрахунки потенціалу взаємодії для 

симетричних та несиметричних систем легких та важких ядер. 

 

2.3.1. Мінімальна висота бар’єра взаємодії симетричних систем ядер з 

урахуванням квадрупольної деформації. 

Розглянемо симетричні системи ядер 
16
О + 

16
О, 

40
Са + 

40
Са, 

64
Ni + 

64
Ni, 

86
Kr + 

86
Kr. Вибір ядер для кожної реакції базувався на принципі послідовного 

зростання кількості нуклонів у взаємодіючих ядрах. Зазначимо, що ядра в 

досліджуваних системах 
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. Ядра в межах однієї системи мають однакові маси та заряди, проте 

значення цих величин є більшими для ядер кожної наступної системи. Крім 

того, в основному стані форма досліджуваних ядер є сферичною чи близькою 

до сферичної. Змінимо форму ядер, надаючи їм квадрупольну деформацію 2i , 

та обчислимо повну енергію взаємодії ядер для зазначених вище реакцій.  
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Отримані потенціали взаємодії для симетричних систем 
16
О + 

16
О, 

40
Са + 

40
Са, 

64
Ni + 

64
Ni, 

86
Kr + 

86
Kr зображені у вигляді контурних карт на Рис. 2.3 (а, б, 

в, г). Порівнюючи ці потенціали, встановлено, що зі збільшенням параметра 

деформації ядер, величина бар’єра зменшується при малих деформаціях, а 

потім швидко зростає при великих. 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 ядер. 

 

 

 

Рис.2.3. Залежність висоти бар’єра від деформацій ядер для симетричних 

систем: а) 
16
О + 

16
О, б) 

40
Са + 

40
Са, в) 

64
Ni + 

64
Ni, г) 

86
Kr + 

86
Kr. Висоти бар’єрів в 

МеВ позначені на контурних картах [54].  

 

Таким чином, отримані нами результати свідчать, що в межах 

досліджуваних систем, найменше значення висоти бар’єра спостерігається для 
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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. Тож можна 

зробити висновок, що величина параметра квадрупольної деформації ядер та  

мінімальні значення бар’єра ростуть зі збільшенням величини кількості  

протонів та зі збільшенням маси ядер. 

 

2.3.2. Мінімальна висота бар’єра взаємодії симетричних систем ядер з 

урахуванням квадрупольної, октупольної та гексадекапольної деформацій. 

У попередньому підрозділі 2.3.1. досліджено вплив квадрупольної 

деформації на симетричні системи ядер. Згідно з робіт [38], [39], [64] вплив на 

потенціал взаємодії також можуть мати параметри деформацій вищих 

мультипольностей. Далі проведемо дослідження впливу на потенціал взаємодії 

ядер параметрів квадрупольної (β2), октупольної (β3) та гексадекапольної (β4) 

деформацій поверхонь ядер на прикладі симетричних систем 
40
Са + 

40
Са, 

64
Ni + 

64
Ni, 

90
Zr + 

90
Zr. У таблиці 2.1. узагальнено отримані нами дані для 

досліджуваних симетричних систем: значення висоти мінімального бар’єра Vmin 

та значення параметрів квадрупольної β2, октупольної β3 та гексадекапольної β4 

деформацій, які їй відповідають. 

Потенціал ядрено-ядерної взаємодії при різних мультипольних 

деформаціях поверхонь ядер для симетричної системи 
40
Са + 

40
Са представлено 

на рис. 2.4.  

Залежність висоти бар’єра лише від квадрупольної деформації ядер для 

симетричної системи 
40
Са + 

40
Са зображено на рис. 2.4.а.  

Результати обчислень потенціалу ядерно-ядерної взаємодії від параметра 

квадрупольної деформації представлено на рис. 2.4.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 
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результатів свідчить, що урахування параметра октупольної деформації 

незначно зменшує мінімальне значення висоти бар’єра, у порівнянні із 

показником мінімальної висоти бар’єра взаємодії див. табл.2.1. 

 

Рис.2.4. Залежність бар’єра від квадрупольної деформації для системи 

ядер 
40
Са + 

40
Са: 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 [55]. 

 

Як видно з рис. 2.4.c врахування гексадекапольної деформації поверхонь 

ядер призводить до незначної зміни значення потенціалу взаємодії ядер. Таким 

чином, варто зазначити, що вплив гексадекапольної деформації менший, ніж 

вплив октупольної деформації. Аналізуючи отримані результати з контурної 



51 

карти представленої на рис. 2.4.d та дані з таблиці 2.1 встановлено, що 

одночасне врахування квадрупольної, октупольної та гексадекапольної 

деформацій призводить до найменшого значення висоти бар’єра. При цьому, 

значення β3 та β4 на рис. 2.4 бралися такі, що відповідали мінімальній висоті 

бар’єра для фіксованого значення β2. 

Для більш важчих систем двох взаємодіючих ядер 
64

Ni + 
64

Ni та 
90

Zr + 
90

Zr 

на рис. 2.5 та рис. 2.6 представлено результати аналогічних досліджень.  

 

Рис.2.5. Залежність бар’єра взаємодії від квадрупольної деформації для 

системи ядер 
64

Ni+ 
64

Ni. Позначення аналогічні Рис. 2.4. [55]. 

 

Проведення порівняльного аналізу результатів представлених на рис. 2.3 – рис. 

2.6 та згідно даних у табл.2.1 було виявлено закономірність, яка полягає у тому, 

що більш важчі ядра мають більше значення мінімальної висоти бар’єра, що 

відповідає більшій величині квадрупольної деформації у порівнянні із легшими 
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ядрами. 

Згідно з формули 2.1 потенціал взаємодії ядер це функція, що залежить 

від відстані між центрами мас ядер R. За рахунок взаємодії ядер, їхня форма 

змінюється в часі та призводить до зміни відстані між ними. У роботі [53] 

встановлено, що найменше значення висоти бар’єра, найбільш пологий 

потенціал взаємодії ядер та найбільший радіус бар’єра відповідає витягнуто-

витягнутій системі ядер, тобто орієнтації ядер полюс-полюс (дивися рис. 2.1).  

Таким чином, на прикладі симетричних систем 
48
Са+

48
Са, 

68
Zn+

68
Zn,

 

96
Zr+

96
Zr розглянемо більш детально вплив зміни форми ядер не лише на 

мінімальну висоту бар’єра взаємодії, але й на значення радіуса мінімальної 

висоти бар’єра lbR . 

 

 

Рис.2.6. Залежність бар’єра взаємодії від квадрупольної деформації для 

системи ядер 
90

Zr + 
90

Zr. Позначення аналогічні Рис. 2 [55]. 
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Табл.2.1. Значення висоти мінімального бар’єра та величин деформації 

ядра для мінімального бар’єра для систем 
40
Са + 

40
Са, 

64
Ni + 

64
Ni, 

90
Zr + 

90
Zr. 

Система β2 β3 β4 Vmin, МеВ 

 

40
Ca+

40
Ca 

0,110 0,0 0,0 54,72 

0,115 0,16 0,0 54,38 

0,115 0,0 0,08 54,70 

0,115 0,16 0,08 54,32 

 

64
Ni+

64
Ni 

0,160 0,0 0,0 94,83 

0,170 0,08 0,0 93,69 

0,170 0,0 0,04 94,61 

0,170 0,08 0,04 93,34 

 

90
Zr+

90
Zr 

0,270 0,0 0,0 177,97 

0,270 0,08 0,0 174,86 

0,275 0,0 0,08 177,54 

0,265 0,08 0,04 174,81 

 

В основному стані досліджуваним ядрам 
48
Са, 

68
Zn,

 96
Zr властива 

сферична або близька до неї форма. Дослідимо зміни величини мінімальної 

висоти бар’єра під впливом різних параметрів деформації поверхонь ядер. Для 

цього, використовуючи вираз (2.1) обчислимо потенціал взаємодії для кожної 

реакції 
48
Са+

48
Са, 

68
Zn+

68
Zn,

 96
Zr+

96
Zr спершу для випадку сферичних ядер, 

тобто параметри деформації β2, β3, β4 рівні нулю. На наступних кроках 

поступово змінюватимемо форму ядер за рахунок додаткового введення 

квадрупольної β2, октупольної β3 та гексадекапольної β4 деформацій поверхонь 

ядер та обчислимо повний потенціал взаємодії. Застосувавши програму 

чисельної мінімізації функціонала знайдемо значення мінімального бар’єра 

взаємодії деформованих ядер, параметри мультипольних деформацій, що йому 

відповідають та визначимо радіус мінімальної висоти бар’єра lbR . Отримані 

нами значення висоти мінімального бар’єра Vmin, параметрів квадрупольної β2, 

октупольної β3 та гексадекапольної β4 деформацій та значення радіуса 
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мінімального бар’єра 
lbR  узагальнено у таблиці 2.2. 

 

Табл.2.2. Значення висоти мінімального бар’єра та величин деформації 

ядра для мінімального бар’єра для симетричних систем 
48
Са+

48
Са, 

96
Zr+

96
Zr, 

68
Zn+

68
Zn. 

Система 
lbR , фм β2 β3 β4 Vmin, МеВ 

 

 

48
Ca+

48
Ca

 

10,20 0 0 0 52,10 

10,63 0,100 0 0 51,32 

10,80 0,105 0,043 0 50,99 

10,67 0,105 0 0,005 51,28 

10,93 0,105 0,045 0,016 50,92 

 

 

68
Zn+

68
Zn

  

10,81 0 0 0 110,53 

11,67 0,180 0 0 107,37 

11,98 0,185 0,078 0 105,92 

11,68 0,185 0 0,028 107,09 

12,00 0,185 0,079 0,032 105,49 

 

96
Zr+

96
Zr

 

11,60 0 0 0 182,12 

12,94 0,265 0 0 174,38 

12,97 0,260 0,010 0 171,04 

12,75 0,265 0 0,029 173,85 

12,87 0,260 0,090 0,004 170,97 

 

На рис. 2.7 представлено контурні карти потенціалу взаємодії ядер при 

різних мультипольних деформаціях поверхонь ядер для реакції 
48
Са+

48
Са. 

Зокрема, на рис. 2.7а представлено залежність потенціалу ядерно-ядерної 

взаємодії лише від параметра квадрупольної деформації ядер. Обчислено 

мінімальне значення висоти бар’єра та при ньому знайдено величину 

квадрупольної деформації. Встановлено, що у порівнянні із відповідним 

мінімальним значенням висоти бар’єра для сферичних ядер це значення 
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зменшується із появою у ядрах квадрупольної деформації (дивися табл. 2.2). 

 

 

Рис.2.7. Залежність бар’єра від квадрупольної деформації для системи 

ядер 
48
Са+

48
Са: 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. На контурних картах вказані висоти 

бар’єрів в МеВ [56]. 

 

На рис. 2.7b показано контурну карту, що відповідає потенціалу взаємодії 

з урахуванням параметрів квадрупольної та октупольної деформацій. Важливо 

зазначити, що при цьому, для кожного значення даних параметрів 

квадрупольної деформації були взяті такі значення октупольної деформації, які 

призводять до мінімальної висоти бар’єра. Згідно отриманих нами даних 
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(див.табл.2.2.) врахування октупольної деформації слабо впливає на потенціал 

взаємодії та незначно зменшує мінімальну висоту бар’єра. Ядерно-ядерний 

потенціал взаємодії ядер, зображений на рис. 2.7c, має місце при врахуванні 

квадрупольної та гексадекапольної динамічних деформацій поверхонь ядер. 

Порівнюючи потенціали взаємодії ядер представлені на рис. 2.7b та на рис. 2.7c 

виявлено, що вплив гексадекапольної деформації на мінімальну висоту бар’єра 

менший, у порівнянні з впливом октупольної деформації.  

 

 

Рис.2.8. Залежність бар’єра від квадрупольної деформації для 

симетричної системи ядер 
68

Zn+
68

Zn. Позначення аналогічні Рис. 2.7 [56]. 

 

На рис. 2.7d представлено ядерно-ядерний потенціал взаємодії, 

обчислений при одночасному врахуванні параметрів квадрупольної, 

октупольної та гексадекапольної деформацій. Внаслідок урахування цієї 
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комбінації різних мультипольних деформацій отримано найменше значення 

висоти бар’єра. Варто зазначити, що, для знаходження мінімального значення 

висоти бар’єра взаємодії ядер бралися такі значення β3 та β4, які йому 

відповідали при фіксованому значенні β2 (дивися табл.2.2). Було отримано ряд 

результатів для більш важчих симетричних систем 
68

Zn+
68

Zn,
 96

Zr+
96
Zr, які  

представлені на рис. 2.8 та 2.9. Значення деформацій, що відповідають 

мінімальним висотам бар’єрів, та значення цих бар’єрів для симетричних 

систем ядер узагальнено в табл. 2.2. 

 

Рис. 2.9. Залежність бар’єра від квадрупольної деформації для 

симетричної системи ядер 
96

Zr+
96

Zr. Позначення аналогічні Рис. 2.8 [56]. 

 

Порівнюючи рис. 2.7 – 2.9 та величини у табл.2.2 встановлено, що 

мінімальне значення висоти бар’єра більш важчої системи ядер відповідає 

більшому значенню величини квадрупольної деформації. 
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2.3.3. Мінімальна висота бар’єра взаємодії несиметричних систем 

ядер з урахуванням квадрупольної деформації. 

Залежність повного потенціалу ядерно-ядерної взаємодії несиметричної 

системи ядер 
94

Kr + 
156
Ba від параметра квадрупольної деформації кожного з 

ядер зображено на рис. 2.10 (контурна карта справа). Дослідження цієї 

залежності показує, що при взаємодії ядер різної маси, мінімальне значення 

висоти бар’єра між ними досягається при різних деформаціях 
94

Kr (βі2 = 0,32) і 

156
Ba (βі2 = 0,4). Також на рис. 2.10 (графік зліва) представлено залежність 

енергії взаємодії одного із ядер досліджуваної несиметричної системи при 

параметрі квадрупольної деформації іншого ядра, що відповідає мінімальному 

значенню бар’єра.  

 

Рис.2.10. Зліва. Залежність енергії взаємодії від деформації ядра 
156

Ba 

(
94

Kr) суцільна (пунктирна) крива, при цьому деформація ядра 
94

Kr (
156

Ba) 

відповідає мінімальному значенні бар’єра. Справа. Залежність висоти бар’єра 

від деформацій ядер для несиметричних систем 
94

Kr + 
156
Ba. Висоти бар’єрів в 

МеВ позначені на контурних картах [54].  

 

З аналізу отриманих даних видно, що при відхиленні значення параметра 

квадрупольної деформації від такого, що відповідає мінімальній висоті бар’єра 
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взаємодії ядер, енергія між’ядерної взаємодії швидко зростає. 

2.3.4. Мінімальна висота бар’єра несиметричних систем ядер з 

урахуванням квадрупольної, октупольної та гексадекапольної деформацій. 

Потенціали взаємодії несиметричних систем 
62

Zn+
74

Zn, 
58

Fe+
78

Se,
 

40
Ar+

96
Mo та 

20
Ne+

116
Sn обчислено з урахуванням впливу параметрів 

квадрупольної, октупольної та гексадекапольної деформацій поверхонь ядер. 

Модельні обрахунки висоти бар’єрів взаємодії досліджуваних систем виконано 

за формулою (2.1), а їхні залежності від параметрів квадрупольної деформації 

кожного з ядер представлено у вигляді контурних карт на рис. 2.11–2.14, 

відповідно. Крім того, для порівняння, в табл. 2 наводяться дані мінімальних 

значень висот бар’єрів та відповідні їм значення параметрів квадрупольної, 

октупольної та гексадекапольної деформацій поверхонь ядер. Несиметричні 

системи ядер, які ми розглядаємо мають різну кількість нуклонів, проте кожна 

із систем складається з легшого та важчого ядер і є результатом поділу ядра 

136
Nd, яке може сформуватися, наприклад, при злитті 

40
Ca+

96
Zr.  

На рис. 2.11a–2.14a показана залежність потенціалів взаємодії ядер 

несиметричних систем 
62

Zn+
74

Zn, 
58

Fe+
78

Se,
 40

Ar+
96

Mo та 
20

Ne+
116

Sn від впливу 

лише квадрупольної деформації кожного з них. Отримані дані з таблиці. 2.3 

дозволяють зробити висновок про те, що для досліджуваних систем, у випадку, 

коли у ядрах є квадрупольна деформація отримано менше значення мінімальної 

висоти бар’єра ніж при відсутності у ядрах деформації (ядра є сферичними).  

На рис. 2.11b–2.14b представлено обчислені залежності потенціалу 

взаємодії ядер відповідних досліджуваних несиметричних систем від 

параметрів квадрупольної деформації, але при наявній у ядрах ще й параметра 

октупольної деформації. При чому, кожному із значень параметра 

квадрупольної деформації визначали такі значення октупольної деформації, які 

призводили до мінімального значення висоти бар’єра. Порівняння даних табл. 

2.3 вказує на те, що при врахуванні параметра октупольної деформації 

спостерігається зменшення мінімального значення висоти бар’єра у порівнянні 

із наявною у ядрах лише квадрупольною деформацією. 
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Табл.2.3. Мінімальні значення висоти бар’єра взаємодії та величин 

мультипольних деформацій поверхонь ядер в точці мінімального бар’єра 

несиметричних систем 
62

Zn+
74

Zn, 
58

Fe+
78

Se,
 40

Ar+
96

Mo, 
20

Ne+
116

Sn. 

Система 
lbR , фм β12 β22 β13 β23 β14 β24 Vmin, МеВ 

 

 

62
Zn+

74
Zn 

10,79 0 0 0 0 0 0 110,67 

11,66 0,185 0,185 0 0 0 0 107,46 

11,97 0,185 0,185 0,078 0,083 0 0 105,98 

11,69 0,190 0,190 0 0 0,025 0,031 107,16 

12,03 0,185 0,190 0,086 0,080 0,030 0,036 105,53 

 

 

58
Fe+

78
Se 

10,81 0 0 0 0 0 0 108,72 

11,65 0,180 0,180 0 0 0 0 105,65 

11,96 0,180 0,180 0,077 0,078 0 0 104,25 

11,69 0,185 0,185 0 0 0,025 0,030 105,37 

11,69 0,200 0,185 0,084 0,088 0,030 0,036 112,08 

 

 

40
Ar+

96
Mo 

10,74 0 0 0 0 0 0 93,73 

11,49 0,165 0,160 0 0 0 0 91,38 

11,76 0,165 0,160 0,068 ,070 0 0 90,33 

11,53 0,170 0,165 0 0 0,013 0,030 91,16 

11,90 0,170 0,165 0,070 0,072 0,023 0,033 89,99 

 

 

20
Ne+

116
Sn 

10,46 0 0 0 0 0 0 63,73 

11,00 0,125 0,120 0 0 0 0 62,61 

11,16 0,130 0,120 0,042 0,051 0 0 62,15 

11,00 0,125 0,120 0 0 0 0,022 62,49 

11,27 0,130 0,125 0,041 0,053 0 0,025 61,98 

 

На контурних картах рис. 2.11с–2.14с показані залежності мінімальної 

висоти бар’єра досліджуваних реакцій від параметрів квадрупольної 

деформації. Розрахунок потенціалу ядерно-ядерної взаємодії проведений з 

використанням впливу параметрів квадрупольної та гексадекапольної 
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деформацій поверхонь ядер. 

 

Рис.2.11. Залежність бар’єра від квадрупольної деформації для 

несиметричної системи ядер 
62

Zn+
74
Zn. Позначення аналогічні Рис. 2.9 [56]. 

 

Аналіз отриманих результатів, які представлені на контурних картах рис. 

2.11с–2.14с та дані узагальнені у таблиці 2.3 вказують на те, що врахування 

параметра гексадекапольної деформації незначно зменшує величину 

мінімального значення висоти бар’єра у порівнянні, коли ядра мають лише  

параметр квадрупольної деформації. З рис. 2.11d–2.14d видно залежність 

величини потенціалу взаємодії сильно деформованих ядер від параметрів 

квадрупольної деформації. Крім того, на цих контурних картах зазначено, що 

висота бар’єра обчислена при одночасному врахуванні параметрів 

квадрупольної, октупольної та гексадекапольної деформацій. При цьому, 

значення β3 та β4 на рис. 2.11d–2.14d бралися такі, що відповідали мінімальній 
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висоті бар’єра для фіксованого значення β2. Крім того, показано, що значення 

параметрів квадрупольної деформації ядер, що відповідають мінімальному 

значенню висоти бар’єра, незначно залежать від врахування деформацій вищих 

мультипольностей несиметричної систем. Отже, з рис. 2.11d–2.14d встановлено, 

що одночасне врахування всіх трьох параметрів деформації β2, β3, β4 призводить 

до одержання найменшого мінімального значення висоти бар’єра (див. 

табл.2.3). З іншого боку видно, що зі збільшення маси та заряду взаємодіючих 

ядер, вплив октупольної та гексадекапольної деформацій при мінімальному 

значенні потенціалу зменшується. Така властивість спричинена зростанням 

значення величини жорсткості 
il , на яку впливає мультипольність деформації L 

та число нуклонів в ядрі А. 

 

 

Рис.2.12. Залежність бар’єра від квадрупольної деформації для 

несиметричної системи ядер 
58

Fe+
78
Se. Позначення аналогічні Рис. 2.11 [56]. 
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Порівнюючи отримані результати, представлені на рис. 2.11–2.14 та дані 

табл.2.3 для несиметричних систем 
62

Zn+
74

Zn, 
58

Fe+
78

Se,
 40

Ar+
96

Mo, 
20

Ne+
116

Sn, 

спостерігається зменшення величини мінімального бар’єра взаємодії ядер при 

одночасному врахуванні параметрів квадрупольної, октупольної та 

гексадекапольної деформацій. Ще однією суттєвою особливістю є зменшення 

висоти бар’єра між деформованими ядрами порівняно з бар’єром між 

сферичними ядрами за рахунок впливу деформації ядер. Внаслідок цього 

відбувається значне підсилення реакцій підбар’єрного злиття, що 

спостерігається експериментально [41], [47], [48], [52], [72]–[74]. А значить, при 

дослідженні процесів злиття різних ядерних систем та при аналізі 

різноманітних навколобар’єрних важко-іонних реакцій, важливим є оцінка 

впливу параметрів деформацій ядер. 

 

Рис.2.13. Залежність бар’єра від квадрупольної деформації для 

несиметричної системи ядер 
40

Ar+
96

Mo. Позначення аналогічні Рис. 2.12 [56]. 
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Рис.2.14. Залежність бар’єра від квадрупольної деформації для системи 

ядер 
20

Ne+
116
Sn. Позначення аналогічні Рис. 2.13 [56]. 

 

Проведемо порівняльний аналіз отриманих нами результатів (контурних 

карт) між симетричною системою 
68

Zn+
68
Zn (рис. 2.8, пункт 2.3.2) та 

несиметричною системою 
62

Zn+
74
Zn на рис. 2.11. Мінімальні значення висоти 

бар’єрів взаємодії ядер та значення параметрів деформацій кожної системи 

обчислено вище та наведено в табл. 2.2 і 2.3, відповідно.  

Ядра симетричної системи мають однакову атомну масу та однакову 

кількість протонів і нейтронів. Проте ядрам несиметричної системи характерна 

різна кількість нейтронів і відповідно різна атомна маса. Однак кулонівська 

енергія взаємодії ядер обох систем однакова. Варто зазначити, що різниця між 

значеннями висоти бар’єра взаємодії ядер зумовлена лише різним значенням 

потенціалу ядерної взаємодії, що спричинена різною кількості нейтронів у 
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взаємодіючих ядрах несиметричної системи. Зокрема, для несиметричної 

системи 
62

Zn+
74

Zn спостерігається більше значення параметрів деформації та 

мінімального значення висоти бар’єра ядер у порівнянні із симетричною 

системою 
68

Zn+
68
Zn. Аналізуючи дані зазначимо, що найменше мінімальне 

значення висоти бар’єра спостерігається для симетричної системи. 

Очевидно, що зменшення величини ядерного потенціалу несиметричної 

системи призводить до збільшення в ній висоти бар’єра взаємодії у порівнянні 

із симетричною системою. З вище наведеного випливає, що кількість нейтронів 

у ядрах впливає на величину ядерно-ядерної взаємодії, а збільшення асиметрії 

нейтронів взаємодіючих ядер призводить до зростання деформації ядер та 

мінімального значення висоти бар’єра.  
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2.4. Висновки до розділу 2. 

 

У даному розділі детально описано модель та наближення обчислення 

повного потенціалу взаємодії ядер. Розраховано енергію взаємодії для 

симетричних та несиметричних аксіально-симетричних систем ядер залежно 

від маси, заряду, параметрів деформацій поверхонь ядер та їхнього кутового 

моменту. Використовуючи програму чисельної мінімізації функціоналу для 

кожної системи обчислено мінімальні значення висоти бар’єра взаємодії та 

значення параметрів деформації, що пов’язані з ним. 

1. 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. 

2. Показано, що мінімальне значення висоти бар’єра взаємодії 

досліджуваних симетричних та несиметричних систем ядер спостерігається при 

врахуванні параметрів квадрупольної, октупольної та гексадекапольної 

деформацій поверхонь ядер.  

3. Показано, що для всіх досліджуваних систем, найбільший вплив на 

величину мінімального значення висоти бар’єра має квадрупольна деформація 

поверхні ядер, октупольна деформація дає менший внесок. Гексадекапольна 

деформація впливає незначно.  

4. 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.  

5. Значення параметрів октупольної та гексадекапольної деформацій, 

що відповідають мінімальним значенням висоти бар’єра для деформованих 
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ядер, також зростають зі збільшенням маси та заряду взаємодіючих ядер. Для 

несиметричних систем ядер значення параметрів октупольної та 

гексадекапольної деформацій важчого ядра перевищує відповідні величини 

деформацій у легкому ядрі. 

6. 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.  

7. Встановлено, що при обертанні ядер мінімальне значення висоти 

бар’єра взаємодії величина параметра квадрупольної деформації, що йому 

відповідає, суттєво зростає зі збільшенням кутового моменту. 

Таким чином, зазначимо, що врахування параметрів деформації є 

важливим при визначенні потенціалу взаємодії симетричних та несиметричних 

систем ядер. 

Аналіз впливу деформацій різних мультипольностей на мінімальне 

значення висоти бар’єра взаємодії ядер буде використано у наступних розділах 

дисертаційної роботи для проведення чисельних обрахунків масових виходів та 

розподілів уламків поділу високозбуджених ядер за кінетичною енергією. 
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РОЗДІЛ 3 

МАСОВІ ВИХОДИ УЛАМКІВ ПОДІЛУ ЯДЕР 

 

У третьому розділі детально розглянуто модель для опису масових 

виходів уламків поділу високозбуджених ядер з кількістю нуклонів 220A . У 

запропонованій моделі масові розподіли уламків ядра з 220A  формуються у 

двотільній сідловій точці (точка мінімального бар’єра взаємодії ядер). Ця точка 

спостерігається на поверхні потенціальної енергії на малих відстанях між 

поверхнями двох розділених добре деформованих уламків поділу. Висота цієї 

двотільної сідлової точки для ядер з 220A  більша за висоту однотільного 

бар’єра ділення.  

Використовуючи розроблену модель розраховуються масові виходи 

уламків поділу високозбуджених ядер, сформованих при захопленні α-частинок 

з енергією 140 МеВ ядрами-мішенями
 165
Ho та 

197
Au [75].  

Основна мета цього розділу представлена в першому підрозділі.  

У другому підрозділі проводиться детальний опис моделі обрахунку 

масових виходів уламків поділу високозбуджених ядер для кількох реакцій 

злиття-поділ. Для отриманих результатів обчислень проводиться порівняння з 

наявними експериментальними даними. 

Окремим питанням у третьому підрозділі розглядається порівняльний 

аналіз впливу різних параметризацій ядерної частини потенціалу на масові 

виходи уламків поділу високозбуджених ядер на прикладі реакції 197Au   

поділ.  

У четвертому підрозділі подаються основні висновки за розділом. 

 

3.1 Вступ. 

Однією із важливих характеристик дослідження процесу поділу ядер є 

масові виходи уламків поділу. Вивчення цієї характеристики детально 

проводилося в ряді праць із застосуванням різних моделей [5], [6], [22], [33]–

[35], [41], [76]–[110]. На даний час найширшого використання для отримання 
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масових виходів уламків поділу набули методи, які поєднують у собі 

статистичні підходи [22], [33], [76], [78], [82], [88], [90], [92], [93], [95] [97], 

[100], [104], [105], [107], [109] та багатовимірні динамічні моделі на основі 

стохастичного рівняння Ланжевена [35], [80], [83], [98], [99], [103], [106], [111]. 

Кожен із підходів використовує для опису масово-енергетичних розподілів 

загальну картину багатовимірної поверхні потенціальної енергії [76], [84], 

[106], [108], [109].  

Одним із найперспективніших і найбільш актуальних є експериментальне 

та теоретичне вивчення масових розподілів уламків поділу високозбуджених 

ядер, сформованих у процесі злиття важких йонів [34], [41], [75], [78], [80], [82], 

[87], [90], [98], [99], [101], [103], [107], [112]–[121]. У реакціях злиття-поділ 

детально досліджується процес поділу високозбуджених ядер та механізми 

протікання цієї реакції. Відмітимо, що незалежні способи поділу 

високозбуджених ядер пов’язані із різними передрозривними формами. Так в 

працях [77], [81] показано, що на формування масових виходів уламків поділу 

впливають різні способи поділу високозбуджених ядер. Зокрема, на 

формування уламків поділу має вплив бар’єр ділення, який пов’язано з 

сідловою точкою [5], [6], [73] та форми уламків в точці розриву [76], [77], [81], 

[102]. Важливою особливістю процесу поділу ядер є зміна їхньої форми від 

рівноважної до дуже витягнутої біля точки розриву. Ця перехідна форма 

проходить через однотільну сідлову точку чи бар’єр поділу [17], [33], що в 

подальшому визначає імовірність поділу важких ядер [17], [33]. 

При спуску від однотільної сідлової точки виникають флуктуації різних 

ступенів вільності, що спричинені нуклон-нуклонними зіткненнями, 

комплексною взаємодією між різними ступенями вільності, термодинамічними, 

стохастичими та квантовими флуктуаціями. Під впливом флуктуацій система, 

що ділиться, еволюціонує, проходячи різні однотільні форми на шляху від 

однотільної сідлової точки до різних точок розриву. Таким чином, після 

розриву шийки з’являються різні уламки поділу.  

Між двома розділеними ядрами існують кулонівська та ядерна взаємодії 
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[34], [38], [39], [41], [45], [49], [52], [54]–[56], [64], [68], [69], [122]–[127] що 

залежать від відстані між центрами мас ядер (R) та параметрів мультипольних 

деформацій поверхонь ( , 2,3,4)Lk L   кожного ядра ( 1,2)k   [34], [38], [39], 

[41], [45], [52], [54]–[56], [64], [69], [122], [125], [127]. Через суму цих взаємодій 

формується повна картина поверхні потенціальної енергії у багатовимірному 

просторі. На поверхні потенціальної енергії між дотичними та добре 

розділеними уламками поділу виникає бар’єр, мінімальне значення висоти 

якого відповідає двотільній сідловій точці.  

Виявляється, що висота двотільної сідлової точки більша за висоту 

однотільної сідлової точки для ядер з 220A . Тому, масові виходи уламків 

поділу для ядер, що діляться, з 220A  пов’язано з двотільної сідлової точки. 

Двотільна сідлова точка контролює перехід уламків від точки дотику до 

уламків, які знаходяться на великих відстанях. Для ядер з 220A  висота 

двотільної сідлової точки менша за висоту однотільної сідлової точки. Як 

результат, масові виходи уламків поділу ядер, що діляться з 220A , пов’язані з 

траєкторіями спускання від однотільної сідлової точки до точок розриву. 

Варто зазначити, що за рахунок дисипації колективного руху, пов’язаного 

із ступенями вільності деформації та зіткненнями нуклонів у ядрі, ядра 

нагріваються на шляху від однотільної сідлової точки поділу до точки розриву. 

Це спричинює рівномірний розподіл енергії системи, що ділиться, вздовж її 

різних ступенів вільності протягом еволюції форми. Отже, різноманітні 

траєкторії спуску призводять до утворення різних пар уламків згідно їхньої 

статистичної ваги при кількох значеннях колективних координат. Статистична 

вага траєкторії поділу пов’язана із числом станів системи в сідловій точці, яке 

залежить від значення внутрішньої енергії збудження, повної енергії системи, 

потенціальної та кінетичної енергій колективних ступенів вільності. Різні 

уламки мають свою висоту двотільної сідлової точки, тому спостерігаються 

різні значення внутрішньої енергії збудження, що визначають статистичну вагу 

відповідної пари уламків. Таким чином, імовірність кінцевого нуклонного 

складу уламків пропорційна до статистичної ваги уламків системи у двотільній 
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сідловій точці для ядер, що діляться з 220A . 

Мета даного розділу така: 

 порівняти висоти одно- та двотільних сідлових точок для ядер, що 

діляться з різною кількістю нуклонів ( 220A  та 220)A  вздовж лінії  -

стабільності; 

 запропонувати модель для опису масових виходів уламків поділу 

високозбуджених ядер з кількістю нуклонів 220A ; 

 провести порівняльний аналіз отриманих модельних розрахунків 

масових виходів із наявними експериментальними даними для реакцій 

197Au   поділ та 165Ho    поділ; 

 порівняти вплив різних параметризацій ядерної частини потенціалу 

взаємодії на масові виходи уламків поділу високозбуджених ядер для реакції 

197Au   поділ. 

 

3.2. Модель для опису уламків поділу ядер за масою. 

Ми розробляємо модель для опису масових виходів уламків поділу 

високозбуджених ядер з кількістю нуклонів 220A . У нашій моделі будемо 

вважати, що масові виходи уламків поділу, що утворені при поділі ядер з 

220A , відповідають числу станів двоуламкових систем у двотільних сідлових 

точках. У точці мінімального бар’єра (двотільній сідловій точці) фрагменти 

поділу є деформованими та взаємодіють між собою, а їхня густина рівнів 

пов’язана із імовірністю виходу відповідної пари уламків. 

Поділ високозбуджених ядер стосується макроскопічних властивостей 

ядерної матерії. Величини оболонкових поправок [5], [6], [73] зменшується з 

ростом температури і при високій температурі ~ 2 МеВ ядер близькі до нуля 

[128]. Таким чином, масові виходи та повна кінетична енергія (модель для 

обрахунку якої подано в четвертому розділі) уламків поділу високозбуджених 

ядер описуються в рамках макроскопічного підходу без врахування вкладу 

оболонкових поправок. Тому при оцінці потенціалу взаємодії уламків та енергії 

деформації застосовується краплинна модель, яку у працях [50],[129] 
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використовували для опису масових виходів уламків поділу по різних каналах 

поділу компаунд-ядер. 

 

3.2.1. Масові виходи уламків поділу. 

Як було підкреслено у вступі та буде детально обговорено далі, при 

поділі ядер з 220A  уламки проходить через найнижчий бар’єр чи двотільну 

сідлову точку. Тому, виходи пари уламків пропорційні до кількості станів 

уламків у точці найнижчого бар’єра внаслідок рівномірного розподілу енергії 

між різними ступенями вільності. 

Таким чином, загальний вираз для обчислення величини виходів пари 

уламків поділу високозбуджених ядер з нуклонними та протонними числами 

1 1,A Z  та 
2 1,A A A   

2 1Z Z Z   можна записати у вигляді такого 

співвідношення  

 

                         

max

1 1
1 1

0

( , , )
( , ) (2 1)

l

l

l l

N A Z l
y A Z l

N




     .
                                (3.1) 

 

Тут A  та Z  є числом нуклонів та протонів у високозбудженому початковому 

ядрі, 1 1( , , )N A Z l  – повне число 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, lmax – максимальне значенням кутового моменту 

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

ядра та 

                                        1 1

1 1

,

( , , )l

A Z

N N A Z l .

                                               (3.2) 

У рівнянні (3.2) візьмемо суму по усіх можливих значеннях 1 1,A Z . Фактор 

l  для реакції злиття-поділу важких йонів можна виразити як 
2

2
l l

i cm

T
E







 

 
, 

де cmE  – енергія зіткнення, а i  – зведена маса важких йонів, що 
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зіштовхуються, 
lT  – коефіцієнт проходження крізь бар’єр при утворенні 

компаунд-ядра в реакції злиття. Цього простого наближення для 
l  достатньо 

для розрахунку перерізу реакції злиття важких високоенергетичних йонів, що 

далі призведе до формування компаунд-ядра. У нашій моделі ми розглядаємо 

тільки поділ компаунд-ядер, сформованих при злитті важких йонів. У працях 

[33], [34], [41], [49], [123] для вивчення імовірності проходження різних каналів 

розпаду компаунд-ядер використано статистичну модель. Застосуємо цей підхід 

для нашої моделі.  

Пронормуємо виходи пари уламків на одиницю  
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де 
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00 0
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l

ll
l 


    . Беручи суму 1 1( , )Y A Z  по відповідному значенні 1A  чи 

1Z  ми отримаємо 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. Задля спрощення приймемо, що 

1lT   для випадку, коли maxl l  та 0lT  , коли maxl l . Таким чином, отримаємо 

простий вираз для 
2

2

00 max( 1)
2 i cm

l
E







  

 
. 

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

моментом l  у сідловій точці відповідає найнижчому значенню висоти бар’єра 

взаємодії lbB  та задається виразом  

                     

2

12

1

( 1)

2
l fiss CN b l

b

l l
E Q E B K

R

   
    

 
,                                 (3.4)

 

де fissQ  – величина Q  реакції поділу, яку можливо розрахувати за допомогою 

таблиці оцінених атомних мас [130]; CNE – енергія збудження утвореного в 

процесі злиття високозбудженого компаунд-ядра; 1 2 1 2/ ( )M A A A A      – 

зведена маса уламків; M – маса нуклона, lbR – відстань між центрами мас 
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уламків у точці найнижчого бар’єра; 

2

|
2

l lb

dR
K R R

dt

  
   

 
– кінетична енергія 

уламків у точці найнижчого бар’єра. Максимальна внутрішня енергія 

збудження пари уламків ядер визначається співвідношенням  
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,                                   (3.5) 

 

при 0lK  . Відмітимо, що при 
max

max

l lK E  внутрішня енергія збудження стає 

рівна нулю 0lE  . 

Кількість станів уламків у точці найнижчого бар’єра залежить від густини 

енергетичних рівнів двоуламкової системи 
1 1( , , )f A Z E  та внутрішніх енергій 

збудження системи уламків 
maxl lE K  . Вона визначається співвідношенням 
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Тут 

                     

max
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                 (3.7) 

 

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   [33], [34], [41], [131]. Для оцінки густини рівнів енергії , ( )A Z   

використаємо модель Фермі газу із зворотнім зсувом [131]. Значення 

параметрів густини рівнів енергії для цієї моделі візьмемо із роботи [131] без 

будь-якої модифікації. Таким чином, коли ми знаємо найменше значення 

висоти бар’єра взаємодії Blb, можна оцінити виходи уламків, використовуючи 

рівняння (3.1) – (3.7).  
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3.2.2. Найнижча точка бар'єра взаємодії. 

Уламки, сформовані після розриву компаунд-ядра, мають добре 

деформовану форму. У другому розділі дисертаційної роботи наведено вираз 

(2.1) для потенціалу взаємодії між деформованими уламками поділу. У працях 

[38], [39], [41], [52], [54]–[56], [64] та на рис. 2.1 показано, що аксіально-

симетричні ядра, витягнуті вздовж лінії, що з'єднує їхні центри мас і які не 

обертаються, мають найнижче значення висоти бар’єра потенціалу взаємодії. З 

огляду на те, що у запропонованій нами моделі масовий розподіл уламків 

формується у точці мінімального бар’єра (двотільній сідловій точці) при 

подальшому аналізі ми будемо розглядати лише таку взаємну орієнтацію 

деформованих аксіально-симетричних уламків поділу. Нагадаємо, що повну 

потенціальну енергію взаємодії уламків поділу можна описати 

співвідношенням 

 

1 2 1 2 1 2 1 2( ,{ },{ }) ( ,{ },{ }) ( ,{ },{ }) ({ },{ })L L n L L C L L def L LV R V R V R E          .  (3.8) 

 

Тут 1 2( ,{ },{ })n L LV R   та 1 2( ,{ },{ })C L LV R    – ядерна та кулонівська взаємодії 

уламків, відповідно, 1 2({ },{ })def L LE    – енергія деформації уламків, 

0 1 2 3 4{ } , , , ,Lk k k k k k       – набір мультипольних параметрів деформації 

поверхні ядер k , 1k   або 2. Ці параметри деформації пов’язані із поверхнею 

радіусів деформованих ядер  

 

                             
0 0( ) 1 ( )k k Lk L

L

R R Y  
 

   
 
 ,                                        (3.9) 

 

де 0kR  є радіуси сферичних ядер k  та 0( )LY   – функції сферичних гармонік.  

У попередньому розділі були отримані мінімальні значення висоти 

бар’єрів ядерно-ядерної взаємодії для різних симетричних та несиметричних 

систем ядер. Крім того, було показано, що ця величина сильно залежить від 
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параметра квадрупольної деформації поверхонь ядер. Проте, врахування 

параметра октупольної деформації слабо зменшує мінімальне значення висоти 

бар’єра, а вклад параметра гексадекапольної деформації є ще менший в 

порівнянні з вкладом від октупольної деформації. Важливим фактом є те, що 

значення параметрів деформації у точці мінімальної висоти бар’єра задовольняє 

умову 2

2 3 2 4 3 4 2 3, , ,k k k k k k k k            та 2

2 4 , 1,2k k k   . Саме тому, щоб 

обчислити мінімальну висоту бар’єра між уламками поділу з достатньою 

точністю, ми беремо лише параметри квадрупольної, октупольної та 

гексадекапольної деформації кожного з ядер.  

Найменше значення висоти бар’єра між розділеними уламками поділу 

оцінюємо як мінімальне значення висоти бар’єра повної потенціальної енергії 

взаємодії у багатовимірному просторі    1 2, ,b L LR   , а відстань між центрами 

мас уламків у точці найнижчого бар’єра можна визначити за співвідношенням
 

 

                11 21 1 2( ,{ },{ }) min[ ( ,{ },{ })]lb lb L b L b b L LR V R V R     .               (3.10) 

 

Розрахунки відстані бар’єра bR  для даних значень параметрів деформації 

1 2{ },{ }L L   виконуються за такими умовами  
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V R
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,                                   (3.11) 

 

                                     

     
  2

1, 2,
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,
0

b

L L

R

V R
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.                                   (3.12) 

 

Якщо немає радіуса bR , при якому співвідношення (3.11) та (3.12) 

виконуються для даних значень параметрів деформацій 1 2{ },{ }L L  , то ми 

пропонуємо розглядати, що бар’єр між уламками поділу для цих деформацій 
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знаходиться на відстані точки дотику 
1 2( ) ( )tR R R   . Звернемо увагу на те, 

що 11 21,{ },{ }lb L b L bR    є координатами сідлової точки у багатовимірному 

просторі між дотичними та добре розділеними уламками. Крім того, 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. Аналізуючи 

рівняння (3.4) видно, що висоти двотільної сідлової точки висотою 
lbB  

визначають виходи відповідних уламків поділу. 

Ми досліджуємо взаємодію між сильно деформованими ядрами з 

великими значеннями параметрів деформації. Варто врахувати, що число 

нуклонів в кожному уламку зберігається і не залежить від зміни параметрів 

квадрупольної, октупольної та гексадекапольної деформацій. Задля виконання 

цієї умови, ми вводимо монопольну деформацію поверхні ядер, подібно до 

того, як було запропоновано у роботі [66].  

Варто відзначити, що центр мас ядер злегка зміщується від початку 

системи координат при появі у ядрах квадрупольної, октупольної та 

гексадекапольної деформацій. Радіуси цих ядер ( )kR   визначаються згідно 

робіт [66], [67]. Ми вимагаємо, щоб відстань між центрами мас ядер не 

залежала від значень параметрів деформації. Тобто, щоб відстань між центрами 

мас сферичних ядер співпадала з такою ж відстанню як між деформованими 

ядрами. Для виконання цієї умови ми вводимо дипольну деформацію 

поверхонь ядер [66], [67] таким співвідношенням 

 

        2 3 3 4 2 3 41 2 1 2

27 6
( )

2 (105 ) (21 )
lk k k k k k k k       

 
        


.      (3.13) 

 

За допомогою цього значення параметра дипольної деформації ми 

фіксуємо положення центра мас деформованих ядер у точці початку системи 

координат при найменшому наближенні. Слід зазначити, що введення 

параметра дипольної деформації дозволяє спростити аналіз особливостей 
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багатовимірного ядерно-ядерного потенціалу та динаміки польоту уламків.  

Відмітимо, що значення параметрів деформації уламків поділу у точці 

найменшого значення бар’єра 0,20Lk  , тому другий порядок апроксимації 

значень параметрів деформації має достатню точність для різних величин, як 

зображено на рис. 3.1, рис. 3.2 та буде обговорено у наступному підрозділі. 

На рис. 3.1 показано залежність потенціалу ядерно-ядерної взаємодії для 

симетричної системи 
100

Zr+
100

Zr на відстані між поверхнями ядер D  та 

параметрами квадрупольної деформації обох ядер 
2 . Розрахунок повної 

енергії взаємодії між ядрами отриманий при значеннях параметрів октупольної 

та гексадекапольної деформацій, що відповідають мінімальному значенню 

2( , )V D   для даних значень 
2,D  .  

 

 

Рис.3.1 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  [50]. 
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На рис. 3.2 зображено залежності параметрів деформації мультипольності 

L=2, 3, 4, від кількості нуклонів А1 в фрагменті у точці мінімального значення 

висоти бар’єра взаємодії фрагментів. З графіків на рисунку видно, що значення 

квадрупольної, октупольної та гексадекапольної деформацій уламків у точці 

мінімального бар'єра для одного А1 є різними для різних значень Z1. 

 

 

Рис.3.2 Значення квадрупольної, октупольної та гексадекапольної 

деформацій уламків з числом нуклонів А1 у точці мінімального бар'єра. Різні 

значення параметрів деформації для одного значення А1 відповідають уламкам 

із різним Z1 [50]. 

 

Слід зауважити, що значення орбітального моменту ядер, що діляться, 

можливо прирівняти до нуля. Оскільки ми нехтуємо спінами уламків, повний 

орбітальний момент уламків поділу рівний l . При 0l   обертову енергію 

уламків 2 2( 1) ( )l l R     додають у повну потенціальну енергію взаємодії 

уламків поділу. Як було зазначено у 2 розділі, положення точки мінімального 

значення бар’єра у багатовимірному просторі для 0l   близьке до положення, 
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коли 0l  . Тому, задля спрощення обрахунків, ми пропонуємо розглядати 

положення мінімальної точки бар’єра у багатовимірному просторі для 0l   

таким, щоб воно співпадає з положенням для випадку коли 0l  .  

 

3.2.3. Ядерна частина потенціалу взаємодії між деформованими 

ядрами. 

У праці [132] запропоновано теорему proximity для визначення взаємодії 

між деформованими об’єктами, яка використовується для розрахунку ядерної 

частини потенціалу взаємодії між деформованими ядрами, апроксимовану 

таким співвідношенням [38], [52], [64], [69]: 

 

         
0 0

1 2 1 2 01 02( ,{ },{ }) ({ },{ }) ( ( , , ))n L L L L n sphV R S V d R R R    .
                 (3.14) 

 

Тут 1 2({ },{ })L LS    – фактор, пов'язаний із модифікацією сили ядерної взаємодії 

деформованих ядер, спричинений впливом деформацій поверхонь; 

0 0

01 02( ( , , ))n sphV d R R R  – ядерна частина потенціалу взаємодії між цими ядрами, 

але зі сферичною формою; 01R  та 02R  – радіуси сферичних ядер, а 

0

01 02( , , )sphd R R R  – найменша відстань між поверхнями сферичних ядер. 

Найменші відстані між поверхнями сферичних та деформованих 

01 02 1 2( , , ,{ },{ })L Ld R R R    можна виразити таким співвідношенням 

 

                         
0

01 02 01 02 1 2( , , ) ( , , ,{ },{ })sph L Ld R R R d R R R   .                    (3.15)
 

 

Ці відстані отримуємо скориставшись такими рівностями 

 

            01 02 1 2 1 2( , , ,{ },{ }) ( 0) ( 0)L LD d R R R R R R         ,             (3.16) 

 

                          
0

01 02 01 02( , , )sph sphd R R R R R R   ,                                     (3.17) 
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де R  та 
sphR  – відстані між центрами мас деформованих та сферичних ядер, 

відповідно. У цих обчисленнях ми розглядаємо таку орієнтацію деформованих 

уламків, коли вони витягнуті вздовж осі, що з’єднує їхні центри мас. Слід 

зазначити, що в такій взаємній орієнтації ядер застосування наближення 

теореми proximity дозволяє досить точно обчислити потенціал ядерно-ядерної 

взаємодії [133], [134]. 

Необхідно врахувати, залежність між фактором 
1 2({ },{ })L LS    та 

середніми кривизнами поверхонь ядер у точці дотику [38], [52], [64], [69]. Вона 

проявляється у тому, що для випадку сферичних ядер фактор 

1 21 2 0({ },{ }) | 1
L LL LS       . У праці [38], [52], [64] представлено вираз для 

визначення фактора 1 2({ },{ })L LS    для різних орієнтацій ядер. Цей вираз 

отриманий із застосуванням апроксимації збуреня по парметрах деформації 

поверхонь Lk . 

Отримання простого наближення ядерної частини потенціалу взаємодії 

добре деформованих ядер є важливим, оскільки потенціал взаємодії 

деформованих ядер є основою для розрахунку масових виходів уламків поділу. 

Відмітимо, що при моделюванні масових виходів уламків поділу ми маємо 

розглянути та врахувати 6 параметрів деформації 2 3 4, , ( 1,2)k k k k    , різні 

відстані між ядрами для кілька сотень масових комбінацій уламків. Тому, для 

знаходження такого наближення використаємо особливу орієнтацію ядер у 

просторі та короткодіючий характер ядерної сили між поверхнями 

взаємодіючих ядер. 

Розглянемо ядерну взаємодію двох аксіальних еліпсоїдальних ядер із 

головними півосями ia  та ib . Поверхню кожного ядра можна описати 

співвідношенням 

 

                                      

2 2

1
ij

i i

z R

a b

   
    

   
,                                         (3.18) 
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тут z координата, що належить лінії, що з’єднує центри мас ядер,  є 

поперечною координатою, а 
ij  – це символ Кронекера, , 1,2i j  . Центр мас 

одного ядра лежить в точці ( 0 , z=0), а другого ядра в точці ( 0 , z=R). 

Ядерна частина потенціалу взаємодії пов’язана із взаємодією нуклонів, 

що належать різним ядрам. З урахуванням того, що ядерна взаємодія нуклонів 

короткодіюча, сильніше взаємодіють нуклони, що знаходяться на поверхнях 

ядер, ніж ті, що містяться всередині. Таким чином, взаємодію нуклонів, що 

належать різним деформованим ядрам можна замінити взаємодією між 

поверхнями цих ядер [122]. Використовуючи proximity теорему [132], величину 

ядерної взаємодії між аксіально-симетричними ядрами, витягнутими чи 

сплюснутими вздовж лінії, що з’єднує їхні центри мас можна виразити 

співвідношенням  

                                     

1

0

2 ( ( ))

a

nV d D  ,                                            (3.19) 

  

тут ( )x  – функція, що описує взаємодію поверхонь, а  

 

       

1 2 1 2
2 2

1 2 1 22 2

1 2

( ) 1 1 1 1D R b b b b
a a

      
              
         

               (3.20)  

 

– відстань між поверхнями ядер на поперечній відстані ϱ від центра вісі 

симетрії, 
1 2a a . Відстань ( )D  збільшується з ростом ,a  при розкладанні в 

ряд на ϱ біля точки ϱ = 0 та визначається таким співвідношенням 

 

                 
4

21 2
1 2 2 2 4

1 2 1

( )
2 2

b b
D R b b

a a a

   
        

   
.                           (3.21) 

 

Вибрана функція 0( ) exp( )x x d    є наближенням опису короткодіючої 

взаємодії ядер поверхня-поверхня. Зробимо підстановку (3.21) у (3.19) та 
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отримаємо ядерну частину взаємодію між деформованими ядрами у вигляді 

співвідношення    

 
2 2 2 2

1 2 1 2 1 2 2 1
0 2 2 2

1 2 2 1 2

2 exp 1 exp
2

n

a a R b b a b a b
V d

a b a b d a d
 

        
          

        
.  (3.22) 

 

Цей вираз можна спростити беручи до уваги, що у важких ядер 1,2a d  та 

b d . Як результат ми отримаємо новий вираз для ядерної частини взаємодії 

 

                           
2 2

1 2 1 2
0 2 2

1 2 2 1

2 expn

a a R b b
V d

a b a b d


  
    

  
.                    (3.23) 

 

Для випадку сферичних ядер з радіусами 
1 1 01a b R   та 

2 2 02a b R  , рівняння 

(3.23) можна спростити та переписати таким співвідношенням 

 

                               01 02 01 02
0

01 02

2 expn

R R R R R
V d

R R d


  
    

  
.               (3.24) 

 

Для прикладу, у працях [34], [38], [41], [52], [54]–[56], [64], [69], [123] показано, 

що ядерна взаємодія між сферичними ядрами пропорційна добре відомому 

фактору 01 02

01 02

R R

R R
. Тому, співвідношення ядерної взаємодії між двома 

деформованими (3.23) та двома сферичними (3.24) ядрами при однаковій 

відстані між поверхнями ядер 
1 2 01 02( )sphR b b R R R      можна задати таким 

виразом 

                 

2 2

1 2

2 2

1 2 2 1
1 2

01 02

01 02

( 2) ( 2)

( 2) (0) ( 2) (0)
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.                   (3.25) 



84 

Тут ( )iR   визначаємо із умови (3.9) і робимо підстановку ( 2)i ia R   та 

(0)i ib R , так як форма ядер з квадрупольною деформацією близька до 

аксіального еліпсоїда. Таким чином, співвідношення для 1 2({ },{ })L LS    

виконується при великих значеннях параметрів квадрупольної деформації. 

Враховуючи, що значення параметрів деформації задовольняють умову 

, 2 2L L   , а характер ядерної сили між поверхнями ядер короткодіючий, 

розглядаємо, що рівняння (3.25) можна застосовувати для будь-якої 

мультипольної деформації поверхонь ядер.  

Розв’язуючи рівняння (3.9) та (3.25) знаходимо, що для двох витягнутих 

ядер 2 0( 0, (0) ( 2))i i iR R R     при однаковій відстані між дотичними 

точками поверхонь ядер, ядерна взаємодія 21 22( 0, 0) 1S      між ними 

слабша за ядерну взаємодію між сферичними ядрами [38], [52], [64]. Для двох 

сплюснутих 2 0( 0, (0) ( 2))i i iR R R     та обох сферичних 

2 0( 0, (0) ( 2))i i iR R R     ядер отримуємо ядерну взаємодію 

21 22( 0, 0) 1S      та 21 22( 0, 0) 1S     , відповідно. 

Як було підкреслено у вступі ми оцінюємо потенціал взаємодії 

високозбуджених уламків поділу ядер без внеску оболонкових поправок. З цієї 

причини, найкраще для наших обрахунків підходить параметризація ядерної 

частини потенціалу взаємодії між деформованими ядрами, запропонована у 

праці [126] 

 

      
1 2 1 2

0 0 1 2 1 2
01 02 0

01 02 01 02

1 2 1 2
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( , , ) ( )

1 exp 1 exp

n sph

C C C C
V d R R R

d R R R R R R

d d C d d C

    
 

    
    

    

,  (3.26)  

 

де, 1 27,190   МеВ∙фм
−1

, 2 0,93009   МеВ∙фм
−1/2

, 1 0,78122d  фм, 

2 0,20535d   фм
2
, 01 02 01 02C R R R R   та 

1 3 1 3

0 1.2536 0.80012 0.0021444k k k kR A A A   фм. Ці параметри взяті з роботи 
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[126] без будь-яких модифікацій. Відмітимо, що емпіричні висоти бар’єра між 

різними комбінаціями сферичних ядер дуже добре описані з використанням цієї 

параметризації, дивися роботу [126]. 

 

3.2.4. Кулонівська взаємодія між деформованими ядрами. 

Вираз для кулонівської взаємодії двох деформованих вільно орієнтованих 

аксіально-симетричних ядер отримано в роботі [38], [52], [64] та детально 

обговорено в другому розділі. Цей вираз отримано шляхом використання теорії 

збурень по величині деформації, проте не зважаючи на це, його точність дуже 

висока. Зокрема, значення кулонівської взаємодію двох деформованих 

орбітально-орієнтованих аксіально-симетричних ядер було оцінено на основі 

виразу з роботи [38], [52], [64] та отримано добре узгодження з чисельними 

розрахунками проведеними в праці [134]. 

Враховуючи орієнтацію аксіально-симетричних ядер для знаходження 

значень найменшої висоти бар’єра переписуємо вираз з роботи [38], [52], [64] у 

дуже просту форму:  
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де e  – заряд протона,    
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Цей вираз враховує лінійні та квадратичні члени за параметром квадрупольної 

деформації та лінійні члени за параметрами деформацій вищих 

мультипольностей. Зокрема вводиться об’ємна поправка у вигляді другого 

порядку по параметру квадрупольної деформації задля збереження об’єму ядер 

при врахуванні мультипольних деформацій поверхонь (3.9). Більш детальний 

аналіз виразу для кулонівської частини потенціалу взаємодії ядер представлено 

у Розділі 2. 

 

3.2.5. Енергія деформації ядер.  

Як правило, уламки поділу високозбуджених ядер також високозбуджені. 

Відомо, що у випадку високозбуджених ядер, оболонкові поправки нехтовно 

малі [128]. Таким чином, енергію деформації високозбуджених уламків поділу 

можна добре апроксимувати застосувавши до неї краплинну модель. 

Високозбуджений уламок має сферично рівноважну форму при кутовому 

моменті рівному 0l  . Ми будемо вважати, що рівноважні форми 

високозбуджених уламків при орбітальному кутовому моменті 
max0 l l   також 

сферичні. У такому випадку, енергію деформації уламків поділу можна 

виразити через суму енергії деформації кожного уламка.    

  

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

 (3.31) 

 

Крім того, слід зауважити, що енергія деформації уламків складається із 

кулонівського та поверхневого внесків, спричинених відхиленням від 

сферичної форми [66]. 
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 ,             (3.32) 

тут surfb  – коефіцієнт поверхневого натягу масової формули [71]. Ми 

враховуємо лише квадратичну апроксимацію енергії деформації, так як 
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квадратичне наближення має високу точність для значень параметрів 

деформації 0,2Lkb  . На рис. 3.1, 3.2 представлено значення мультипольних 

деформацій ядер у сідловій точці 0,2Lkb  , про яку буде сказано в наступному 

підрозділі. 

 

3.2.6. Двотільна сідлова точка. 

Розглянемо потенціал ядерно-ядерної взаємодії системи 100 100Zr Zr . Ця 

система є симетричною та близькою до найбільш симетричних продуктів 

поділу в реакції 197 100 101Au Zr Nb    . Відмітимо, що детальний аналіз 

поділу компаунд- ядра при зіткненні α-частинки енергією 140  МеВ із ядром-

мішенню 
197
Au ми проведемо у підрозділі 3.2.8. Отримані експериментальні 

дані для реакції злиття-поділ 197Au   поділ представлено у роботі [75]. 

Використовуючи рівняння (3.8) можна обрахувати потенціальну енергію 

1 2( ,{ },{ })L LV R    для будь-яких значень відстані R  між центрами мас 

розділених ядер та параметрами деформації поверхні 
1 2{ },{ }L L  . Як випливає з 

виразу (3.16), відстань D  між поверхнями деформованих ядер залежить від 

різних R  та 1 2{ },{ }L L  . Варто розглянути потенціальну енергію як функцію від 

різних D, 1 2{ },{ }L L  , 1 2( ,{ },{ })L LV D   . 

Оскільки квадрупольна деформація має ключовий вплив на значення 

21 22 31 32 41 42( , , , )V D          у порівнянні із вкладом, який вносять 

октупольна та гексадекапольна динамічні деформації поверхонь, для 

симетричної системи 100 100Zr Zr  на рис. 3.1 побудуємо залежність 

потенціальної енергії min min

2 21 22 31 32 3 41 42 4( , ) ( , , , )V D V D               

від параметрів квадрупольної деформації ядер з урахуванням октупольної та 

гексадекапольної. Крім того, значення октупольної min

3  та гексадекапольної 

min

4  деформацій взяті такі, що призводять до мінімального значення 

потенціальної енергії 21 22 2 31 32 41 42( , , , )V D            для даних значень 

D  та 2 . 
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Як видно з рис. 3.1 поверхня потенціальної енергії 
2( , )V D   має сідлову 

точку. Мінімальне значення висоти бар’єра між двома дотичними ( 0)D   та 

добре розділеними ( 0)D  уламками відповідає висоті двотільної сідлової 

точки цієї поверхні. На даному етапі важливо відзначити, що уламки, які 

дотикаються, утворюються при поділі ядер одразу після розриву початкового 

ядра. Ці уламки протягом поділу на шляху від двох дотичних до добре 

розділених повинні пройти через цю сідлову точку. 

Двотільна сідлова точка знаходиться на відстані між поверхнями уламків 

близькій до 1 фм та при значеннях квадрупольної деформації кожного уламка 

0,185. Відмітимо, що реальний розподіл густини нуклонів уламків дифузний. 

Слід відмітити, що хвости розподілу густини нуклонів уламків перекриваються 

у двотільній сідловій точці. Мінімальна висота бар’єра для цієї системи 

дорівнює 157,3 МеВ.  

Детальне вивчення сідлової точки для симетричних та несиметричних 

систем уламків показує, що відстань сідлової точки lbD  мінімальна для 

симетричних чи майже симетричних систем. Крім того, спостерігається 

збільшення відстані 
lbD  із ростом масової асиметрії уламків. З іншого боку, для 

симетричних систем відстань сідлової точки спадає із ростом маси ядер, що 

діляться.  

Хвости нуклонних розподілів двох дотичних уламків добре 

перекриваються. Внаслідок цього, між уламками відбувається обмін 

нуклонами, який посилюється навколо точки дотику. Однак, при відстанях 

більших за відстань сідлової точки хвости розподілів густини нуклонів слабо 

перекриваються і обмін нуклонами між уламками відсутній. У даному випадку, 

композиції нуклонів уламків поділу добре фіксовані у сідловій точці. Таким 

чином ми зіставляємо кількість станів двох уламків у сідловій точці із виходом 

цих уламків.  

На рисунку 3.2 для реакції 
197Au   поділ представлено залежності 

параметрів квадрупольної, октупольної та гексадекапольної деформацій від 
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кількості нуклонів уламка у точці мінімального бар’єра. Як видно з рисунка 3.2 

значення параметрів квадрупольної та октупольної деформацій плавно зростає 

із 
1A . Проте значення параметра гексадекапольної деформації слабо змінюється 

для уламків із 
1 2 100A A  та спадає із 

1A  для важчих уламків 
1 2 2A A . 

Відмітимо, що легкі уламки деформовані менше в порівнянні із за важчими. У 

випадку, коли ми розглянемо уламки із однаковою кількістю нуклонів 
1A , то 

більш деформованими будуть уламки із меншою кількістю протонів 
1Z .  

 

3.2.7. Висота однотільної та двотільної сідлової точки. 

Цікаво порівняти між собою значення мінімального бар’єра сідлової 

точки 
lbB  та макроскопічний однотільний бар’єр поділу 

fissB . Очевидно, що 

мінімальний бар’єр сідлової точки відіграє важливу роль у процесі поділу 

навколо точки розриву та точки дотику при 0lb fissB B B    . Тому, 

характеристики уламка поділу при 0B   залежать від властивостей 

мінімального бар’єра сідлової точки чи двотільної сідлової точки. У 

протилежному випадку, коли 0B   уламки поділу та характеристики 

траєкторій спускання позв’язані із властивостями однотільного бар’єра ділення. 

Варто відзначити, що інші точки розриву, не пов’язані із найнижчим бар’єром і 

виникають під час спуску з отнотільного бар’єра ділення та спричинені 

складною картиною поверхні багатовимірної потенціальної енергії [135]. Ці 

точки розриву стосуються інших каналів поділу [77]. Тому, у випадку, коли 

0B   властивості уламків поділу не залежать від мінімального бар’єра 

сідлової точки. Проте при значенні 0B   характеристики уламків поділу 

залежать від властивостей мінімального бар’єра сідлової точки, однотільного 

бар’єра ділення та особливостей траєкторій спускання. Крім того, властивості 

виходу уламків поділу при 0B   визначаються динамікою однотільної 

траєкторії спускання.  
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Рис.3.3. Залежності , ,fiss lbB B Q   (зверху), , ,lb fissB B Q  до числа нуклонів 

ядра A, що ділиться [50]. 

 

На рис. 3.3. показано залежність 
lbB Q  від кількості нуклонів β-

стабільних ядер A , що діляться при симетричному поділі. Наведені результати 

стосуються парно-парних ядер, що діляться. Оцінку значень макроскопічного 

однотільного бар’єра ділення fissb  для ядер, що не обертаються, проводимо за 

допомогою коду BARFIT [136] із рекомендованими у цій роботі значеннями 

параметрів. Крім того, значення fissb  визначається відносно енергії основного 

стану ядер, що діляться. Будемо вважати, що потенціальна енергія на 



91 

нескінченності між уламками рівна нулю. Внаслідок цього, аналізуючи нижню 

частину рис. 3.3, стає очевидно, що величина Q  реакції поділу впливає на 

значення величини висоти бар’єра ділення 
fiss fissB b Q  . Як видно з рис. 3.3. 

значення B  немонотонно залежить від числа нуклонів А через немонотонність 

величин 
lbB  та Q . Якщо ми нехтуємо немонотонностями величини 

,lb fissB B  та 

Q -значення збільшуються з ростом A . Варто відмітити, що для ядер з 

кількістю нуклонів 220A  значення 0B  . Це означає, що для симетричного 

поділу ядер із 220A  формування уламків залежить від мінімального значення 

бар’єра сідлової точки. 

На рис. 3.4 наведено криві залежностей потенціалів B  від ядер з числом 

нуклонів А. Проведемо порівняльний аналіз значень B  потенціалів, 

обрахованих за допомогою рівняння (3.26) та потенціалів з роботи [125].  

 

Рис.3.4. Залежність B  до числа нуклонів ядра А, що ділиться, для 

ядерної частини потенціалу між сферичними ядрами із роботи [137]. 
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Потенціал, поданий у праці [125] використовується для опису різних навколо 

бар’єрних реакцій з важкими іонами. Положення точки 0B   на А слабо 

залежить від вибору ядерної частини потенціалу між сферичними ядрами. Крім 

того, на значення D також мають вплив параметри краплинної моделі. 

Варто зазначити, що вихід масових уламків стосується симетричного та 

несиметричного способів поділу. Тому, на рис. 3.5 наведено залежність 0B   

від А та А1 для симетричних та несиметричних способів поділу. Як можна легко 

побачити з рисунка, число нуклонів легшого уламка поділу належить інтервалу 

10,65 2 2A A A   . Число нуклонів другого ядра визначається 
2 1A A A  . 

Число протонів в уламках є цілим та пропорційним до маси уламка. Значення 

макроскопічного однотільного бар’єра поділу 
fissb  оцінено за допомогою коду 

BARFIT [136] із оригінальними значеннями параметрів. З рис. 3.5 видно, що 

значення B  нерівномірно залежать від А та А1.  

 

Рис.3.5. Залежність B  від маси ядра А, що ділиться та маси легких 

уламків поділу А1. Контурні лінії проведені кожні 2 МеВ, контурна лінія 0B   

товстіша за всі інші [50]. 
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Аналізуючи графіки на рисунках 3.3 – 3.5 можна зробити висновок, що 

при 0B   властивості уламків поділу ядер, що діляться із А ≤ 220 залежать від 

мінімального бар’єра сідлової точки чи двотільної сідлової точки. Як результат, 

ми можемо описати властивості уламків поділу легких ядер, що діляться у 

рамках нашої моделі. Для дуже важких ядер, що діляться, значення 0B  , 

тому наша модель не може бути застосована для такого випадку. Особливим є 

перехід між областями навколо 0B   для ядер з 220A . Для цього випадку,  

масовий розподіл уламків ядер, що діляться при 220A  можна описати 

застосовуючи нашу модель.  

У багатьох працях, наприклад [36], [94], [138], [139], наведено 

застосування узагальненої краплинної моделі для вивчення потенціальної 

енергії різних ядер. При цьому, форму ядер описували за допомогою 

еліптичного (овального) лемніскатоїда, який плавно переходив в розділені ядра.  

Варто зазначити, що найвищий бар’єр потенціальної енергії в працях [36], 

[138] отримано для систем з двох розділених ядер (двотільна форма) із 

32 192A  . На відміну від цього, у працях [94], [139] показано, що найвищий 

бар’єр для актинідів чи суперважких ядер пов’язано із однотільною формою. 

Таким чином, результати отримані нашою моделлю добре узгоджуються з 

даними, отриманими з використанням узагальненої краплинної моделі. 

 

3.2.8. Масові виходи уламків поділу високозбуджених ядер. 

Виходи пари уламків із числом нуклонів 1A  та 2 1201A A  , що 

утворилися в результаті поділу ядра 201Tl , сформованого при зіткненні  -

частинки енергією 140  МеВ із ядром-мішенню 
197

Au, пораховано в рамках 

нашої моделі. На рисунку 3.6. наведено криві масових виходів уламків поділу 

модельних результатів та експериментальні дані, взяті із праці [75]. Для кращої 

оцінки якості опису різних значень масових виходів уламків поділу на рисунку 

3.6 представлено результати розподілів уламків за масою в логарифмічних та 

лінійних шкалах. Експериментальний розподіл уламків за масою гарно 

описаний у рамках нашої моделі без введення або використання будь-яких 
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додаткових параметрів. Варто зазначити, що параметри ядерно-ядерного 

потенціалу та густин енергетичних рівнів визначено у попередніх роботах 

[126], [131]. Нами проведено оцінку висоти мінімального бар’єра для різних 

комбінацій уламків поділу та обчислено число станів для кожної комбінації у 

точці мінімального бар’єра. Як видно з рис. 3.6 повний масовий вихід уламків 

складається із часткових внесків декількох сотень пар уламків. Через дуже 

легку налітаючу частинку процес злиття-поділу цієї реакції проходить лише 

через канал поділу компаунд-ядра. Таким чином, канал глибоко непружного 

перетворення не має ніякого вкладу у цьому випадку. 

 

Рис.3.6. Масовий розподіл уламків поділу для реакції 197Au   поділ. 

Точками позначено експериментальні дані [50]. 

 

Відмітимо, що значення maxl  оцінено як максимальне значення кутового 

моменту при якому ядро та  -частинка можуть дотикатися між собою. Однак 

при визначенні maxl  для спрощення обрахунків ядерну частину потенціалу α-

частинки не враховували. 

Розглянемо реакцію 
165Ho    поділ, яку також досліджено в 
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експериментах із пучком α-частинок енергією 140  МеВ у роботі [75]. Для цієї 

реакції застосовуючи нашу модель обраховано масові виходи уламків поділу. 

Отримані результати порівняно із експериментальними даними та представлено 

в лінійних та логарифмічних шкалах на рис. 3.7. З аналізу рис.3.7 видно, що між 

модельними обрахунками та експериментальними результатами також 

отримано добре узгодження. Розподіл масових виходів уламків поділу 

отримано без використання підгоночних параметрів. 

 

Рис.3.7 Масовий розподіл уламків поділу для реакції α +
165
Ho → поділ. 

Точками позначено експериментальні дані [50]. 

 

Тепер зупинимося на реакціях злиття-поділ, спричинених зіткненням не 

легких частинок, а важких йонів. Для початку проведемо детальне обговоримо 

реакцій 
16 194O+ Pt   поділ та 24 186Mg+ W  поділ. З огляду праці [117], ці 

реакції досліджені експериментально при енергіях 101,8 МеВ для налітаючої 

частинки 16O  та 124,9 МеВ для налітаючої частинки 24Mg . Оцифровані дані, 

що стосуються цих реакцій, можна знайти у праці [67]. На рис. 3.8 наведено 

розподіли уламків поділу за масою, які оцінені в нашій моделі без введення 
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додаткових підгоночних параметрів. Як видно з рис. 3.8 отримані модельні 

обрахунки добре узгоджується із експериментальними даними для цих реакцій. 

Зокрема енергії збудження компаунд-ядер, сформованих у цих реакціях, дуже 

близькі між собою. Тому на рис.3.8 чітко простежується подібність у формах 

модельних розподілів уламків за масою. 

 

Рис.3.8 - Масовий розподіл уламків поділу для реакцій 
13 182C+ W поділ 

(зверху), 24 186Mg+ W  поділ (знизу) [50]. Точками позначено 

експериментальні дані.  
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Поява двогорбої структури у розподілах уламків поділу за масою 

пов’язана із несиметричним поділом та притаманна актинідам. Відмітимо, що з 

огляду на праці [119], [140] останнім часом отримуються двогорбі масові 

розподіли уламків у рідкоземельних ядрах. У рамках моделі в праці [104] 

досліджено двогорбі розподіли уламків поділу за масою для різних ядер з 

206A . На рисунку 3.8 зображена нестійка двогорба структура із незначними 

флуктуаціями, що описує результати модельних масових виходів уламків 

поділу. З іншого боку, експериментальні масові виходи уламків поділу для цих 

реакцій мають одногорбу структуру. Варто зазначити, що ці масові розподіли 

виміряні із широким кроком роздільної здатності по масі. Досить цікаво було б 

вивчити ці реакції знову при наявності масового розкиду з більшою кількістю 

експериментальних даних та застосувати до них нашу модель. 

З аналізу рис. 3.8 видно, що ширина масового розподілу уламків для 

реакції із легкою налітаючою частинкою 16O  краще описується ніж такий же 

розподіл із важчою налітаючою частинкою 24Mg . Якщо розглядати криву 

експериментальних масових виходів уламків поділу для реакції 24 186Mg+ W  
 

поділ, то вона є ширшою за теоретичний розподіл. Така особливість поведінки 

масових виходів характерна для області дуже несиметричних уламків поділу. 

Розроблену модель ми використовували для опису лише поділу 

компаунд-ядер, оскільки інші механізми формування уламків не були враховані 

у нашій моделі. Варто відмітити, що уламки, подібні до уламків поділу 

компаунд-ядер також можуть бути сформовані у реакціях глибоко непружної 

багатонуклонної передачі та в реакціях квазі-поділу. Вклад процесів глибоко 

непружної багатонуклонної передачі дуже важливий поблизу мас початкових 

ядер. Як відомо, головним експериментальним доказом процесів квазі-поділу є 

велика ширина масового розподілу, що є більшою за таку ж у поділі компаунд-

ядрах, що показано у працях [114]–[116]. Проте вклад глибоко непружної 

передачі та процесів квазі-поділу більш імовірний для випадку реакцій між 

більш симетричною та більш важчою налітаючою частинкою та ядром-
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мішенню. Таким чином, внесок від інших процесів може призвести до 

збільшення ширини масового розподілу уламків для реакції 24 186Mg+ W  

поділ у порівнянні із такою ж шириною для реакції 16 194O+ Pt   поділ. Уламки 

поділу компаунд-ядер утворюються у дуже несиметричних реакціях злиття-

поділу. Найкращим прикладом таких реакцій є поділ спричинений α-

захопленням, який ми описали у рамках нашої моделі, дивися рисунки 3.6 – 3.7.  

 

Рис.3.9. Масовий розподіл уламків поділу для реакцій 
13 182C+ W поділ 

(зверху), 
40 142Ca+ Ndподіл (знизу) [50]. Точками позначено експериментальні 

дані. 
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На рис. 3.9 порівняно теоретичні та експериментальні масові розподіли 

для реакцій 13 182C+ W поділ та 40 142Ca+ Nd поділ. Реакції досліджено 

експериментально при енергії  66 МеВ для 13C  та 221,1 МеВ для 40Ca . Як 

видно з рис. 3.9, теоретичний масовий розподіл уламків має несиметричну 

форму для реакції 13 182C+ W поділ та симетричну форму для реакції 

40 142Ca+ Nd поділ. На жаль, масовий розподіл уламків у роботі [117] 

виміряний із низькою роздільною здатністю по масі та малою статистикою, 

тому ми не можемо зробити якісну оцінку. Порівняльний аналіз показує, що 

ширина масового розподілу добре описана для більш несиметричної системи. 

Аналізуючи досліджувані реакції, спостерігаються внески інших каналів 

пов’язаних із реакцією квазі-поділу та глибоко непружної передачі для 

симетричних систем. Точне експериментальне розділення каналів цих реакцій 

може дати краще узгодження між теоретичними обрахунками та 

експериментальними даними. Не зважаючи на це ми можемо зробити висновок, 

що вклад каналів реакції квазі-поділу та глибоко непружної передачі є особливо 

важливими для реакції 
40 142Ca+ Nd поділ. 

На рисунку 3.10 наведено розподіли уламків за масою, отримані у нашій 

моделі, та експериментальні дані для реакцій 36 144Ar+ Sm  поділ [119], 

34 186S+ W  поділ [118], та 19 208F+ Pb  поділ, взяті із праці [121]. Дані 

отримані для пучків 36 34Ar,  S  та 36F  із енергіями 197,2 МеВ, 163 МеВ та ≈ 99 

МеВ, відповідно. З рис. 3.10 видно подібну тенденцію у теоретичному розподілі 

уламків за масою для цих реакцій у порівнянні із попередніми розподілами. 

Цей розподіл також має симетричну форму із гарною структурою. 

Порівнюючи модельні обрахунки з експериментальними даними 

наведеними на рис. 3.6 – рис. 3.10 для різних реакцій, для розподілів уламків 

поділу за масою можна виділити кілька характерних особливостей. По-перше, 

ширина розподілу уламків за масою краще описується для більш 

несиметричних та легших систем. По-друге, внесок від каналів реакції квазі-

поділу та глибоко непружної передачі дуже важливий для більш симетричних 
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та більш важчих реакцій. Зокрема, вклад на важкі системи, що діляться, можуть 

приносити інші траєкторії спуску. 

 

Рис.3.10. Масовий розподіл уламків поділу для реакцій 
36 144Ar+ Sm  

поділ (зверху), 34 186S+ Wподіл (посередині), 19 208F+ Pb  поділ (знизу) [50]. 

Точками позначено експериментальні дані.  
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Варто відмітити, що розподіли уламків поділу ядер із 220A  отримані в 

нашій моделі, як правило, не узгоджуються із експериментальними даними. З 

огляду на те, що для ядер, що діляться із 220A , траєкторії спуску не 

проходить через сідлову точку двох розділених деформованих ядер, як це 

показано наприклад у праці [135]. Також цим ядрам властиві інші способи 

ділення [77]. 

Отримані масові розподіли уламків ядер з 118<A<219, сформовані в 

різноманітних реакціях, також добре описано в нашій моделі без введення 

додаткових підгоночних параметрів. 

 

3.3. Вплив різних параметризацій ядерної частини потенціалу 

взаємодії ядер на масові виходи уламків поділу високозбуджених ядер 

Вираз для визначення повного потенціалу взаємодії між ядрами містить 

доданки, що відповідають за кулонівський та ядерний потенціали взаємодії. 

Сума цих взаємодій формує бар'єр, проходячи крізь який відбувається процес 

поділу ядер.  

Останніми роками для обчислення ядерної частини потенціалу взаємодії 

деформованих ядер було запропоновано ряд параметризацій. Проте 

здебільшого потенціал ядерної взаємодії розглядається у вигляді Вудса-

Саксона. При цьому ядерна частина потенціалу взаємодії виражається 

співвідношенням трьох параметрів: глибиною, радіусом та параметром 

дифузності. Зокрема параметр дифузності безпосередньо впливає на ширину 

бар'єра та дозволяє охарактеризувати спадання ядерного потенціалу.  

Окрім того, на ядерну частину потенціалу взаємодії уламків мають вплив 

відстань між центрами мас ядер (R) та параметри мультипольних деформацій 

поверхонь ( , 2,3,4)Lk L   ядер ( 1,2)k   [38], [39], [41], [52], [54]–[56], [64], [69], 

[122], [125], [127]. Однак, обчислення ядерної частини потенціалу взаємодії 

добре деформованих ядер є більш складною задачею, з урахуванням того, що її 

вирішення потребує оперування великим масивом даних: ми враховуємо 6 

параметрів деформації 2 3 4, , ( 1,2)k k k k     та кілька сотень комбінацій уламків 
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(оскільки, для кожного масового виходу враховується різний нуклонний склад 

ядер).  

Так, при оцінці ядерної частини потенціалу взаємодії високозбуджених 

уламків використовуємо орієнтацію ядер пов’язану із мінімальним значенням 

бар’єра (розглядаємо, що уламки поділу формуються у двотільній сідловій 

точці) та враховуємо короткодіючий характер ядерної сили між поверхнями 

взаємодіючих ядер [38], [52], [54]–[56], [64].  

Отже, серед існуючих параметризацій ядерної частини потенціалу 

взаємодії ядер, нам важливо вибрати таку, яка дозволить з високою точністю 

описати масові виходи уламків поділу. Для цього спершу розглянемо кілька 

прикладів параметризацій ядерної частини потенціалу взаємодії та проведемо 

порівняльний аналіз залежності повних потенціалів взаємодії, обчислених для 

кожної із представлених параметризацій, від відстані між центрами мас ядер. 

Покажемо, яка із параметризацій призведе до появи найменшого значення 

величини мінімального бар’єра взаємодії. Наприкінці зупинимося докладніше 

на застосуванні цих параметризацій для опису масових виходів уламків поділу 

ядер для реакції 197Au   поділ.  

 

3.3.1 Параметризація D 2015       

 У праці [126] для одночасного опису емпіричних висот бар’єра взаємодії 

різних ядер та потенціалів між різними комбінаціями сферичних ядер, 

розрахованих за допомогою мікроскопічних методів, запропоновано таке 

співвідношення параметризації ядерної частини потенціалу взаємодії  
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,   (3.33) 

 

де 1 2d d C  – параметр дифузності, 1 27,190   МеВ∙фм
−1

, 2 0,93009   МеВ 

фм
−1/2

, 1 0,78122d  фм, 2 0,20535d   фм
2
, середня кривизна рівна 
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01 02 01 02C R R R R  , а параметризація радіусів кожного з уламків задається так: 

1 3 1 3

0 1.2536 0.80012 0.0021444k k k kR A A A   фм. Параметри, що входять у 

рівняння (3.33) взяті з праці [126] без будь-яких модифікацій.  

Так, у роботі [126] завдяки використанню цієї параметризації отримано 

добре узгодження між модельними обрахунками та наявними 

експериментальними даними при описі масових виходів високозбуджених 

уламків поділу та обчислено кінетичну енергію уламків поділу без урахування 

впливу оболонкових поправок (це детально буде обговорено у Розділі 4). Цю 

параметризацію отримано з підгонки розрахованих напівмікроскопічних 

ядерно-ядерних потенціалів з урахуванням висот ядерно-ядерних потенціалів. 

 

3.3.2. Параметризація D 2002 

У другому розділі представлено формули (2.8)-(2.17) для визначення 

параметризації ядерної частини потенціалу взаємодії двох деформованих ядер – 

frozen потенціал [68]. Співвідношення для цієї параметризації отримано у 

результаті застосування мікроскопічного наближення. Згідно цього наближення 

енергія взаємодії ядер визначається як різниця енергій зв’язку двох ядер, що 

взаємодіють на скінченій та нескінченій відстані між ними. Ця параметризація 

отримана тільки з підгонки напівмікроскопічних ядерно-ядерних потенціалів. 

Для кращого розуміння знову представимо декілька основних виразів для 

обчислення frozen потенціалу.  

Так frozen потенціал є функція, що залежить від відстані між центрами 

мас взаємодіючих ядер та від оберненої середньої кривизни в найближчих їх 

точках, та виражається таким співвідношенням 

 

                             

10 20
1 2 12 22( , , , , , ) ( )nucl

def

C C
V R V R

C
  


   . 

                  

(3.34) 

Тут   
1
2|| ||

1 2 1 2defC C C C C    
   – узагальнена кривизна, 

0

1
io

i

C
R

 – кривизна 

і-го сферичного ядра. Крім того, ці кривизни залежать від параметрів 
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деформації поверхонь ядер та кутів, що задають положення ядер у просторі. 

V(R) – ядерна частина потенціалу взаємодії сферичних ядер, у якого відстань 

між поверхнями ядер d така, як і у деформованих, а відстань між центрами мас 

взаємодіючих сферичних ядер рівна R = R1 + R2 + d [127]. Радіус кожного з 

ядер залежить від радіуса протонної поверхні 

1 31,24 (1 1,646 0,191 )ip i i iR A A I   , кількості нуклонів Аі, нейтронів Nі та 

протонів Zі у кожному ядрі, а  i i i iI N Z A   та параметризується 

співвідношенням 

 

            
2

1 1(1 3,413817 ) 1,284589( 0,4 ( 200))i ip p i iR R R I A A     ,
       

(3.35) 

 

Так як відстань між центрами мас пов’язана із відстанню між поверхнями ядер 

в найближчих їх точках, то простежується схожість у формах параметризації 

ядерної частини, запропонованої у [68], та параметризацією, отриманою в 

наближенні теореми proximity із роботи [69], на розгляді якої ми зупинимося 

далі у пункті 3.3.3. Згідно аналізу роботи [68] основні переваги frozen 

потенціалу полягають у тому, що він отриманий за допомогою мікроскопічних 

теоретичних розрахунків. Однак, за його допомогою трохи гірше ніж D 2015 

описуються висоти та радіуси бар’єрів злиття для різних систем двох 

взаємодіючих ядер та емпіричні бар’єри між сферичними ядрами.  

 

3.3.3. Проксіміті потенціал 

В основі потенціалу proximity є теорема [132], в якій зазначається, що 

сила між двома трохи вигнутими поверхнями у їхній безпосередній близькості 

пропорційна потенціалу взаємодії на одиницю площі між двома плоскими 

поверхнями. Потенціал proximity виражається співвідношенням [69]: 

 

                              1 24 ( )( )ядV RbФ r C C b    ,                                (3.36) 
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де   – коефіцієнт поверхневого натягу, рівний 20,9517(1 1,7826 )I   , b – 

ширина Сусманна, для цього випадку рівна 1, R  – середній радіус кривизни, 

пов'язаний із кривизнами кожного з ядер та 1 2 1 2( )R C C C C  . Крім того, 

кривизни кожного із сферичних ядер обраховуються із виразу 

 

                                           
21 ( )i i iC R b R    .

                                          
(3.37) 

 

Параметризація ефективного радіуса поверхні уламків для кожного з 

уламків задається співвідношенням 

 

                                    

1 1
3 31,28A 0,76 0,8Ai i iR



   .                                (3.38) 

 

Тут Аі та Ni  – кількість нуклонів та нейтронів у кожному ядрі, а 

 i i i iI N Z A  , ( )Ф   – безрозмірна функція потенціалу proximity, пов’язана із 

безрозмірним параметром 1 2( ) /r C C b     та апроксимована кубічною та 

експоненційною залежностями 

 

                   

2 3

1

1
( ) ( 2,54) 0.0852( 2,54)

2
Ф          ,

                       
(3.39) 

 

                                1( ) 3,437exp( 0,75)Ф       ,                               (3.40) 

 

де 1 1,2511  . 

 

3.3.4. Потенціал Краппе-Нікса-Сірка (KNS) 

Розглянемо параметризацію ядерного потенціалу Краппе-Нікса-Сірка 

[122]. Основними перевагами цієї параметризації є її використання для опису 

великомасштабного колективного руху та використання параметрів 

макроскопічної краплинної моделі Нікса-Сірка. За допомогою потенціалу 
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Краппе-Нікса-Сірка отримано добре узгодження з експериментальними даними 

для реакцій пружного розсіяння, злиття та поділу важких йонів та маси 

основних станів ядер. Потенціал Краппе-Нікса-Сірка виражається 

співвідношенням взятим із праці [122] 

 

                                     

12( )
s
a

яд

s R
V D F e

a R



   ,
                                        

(3.41) 

 

де s  –  відстань між різкими поверхнями взаємодіючих ядер, що обчислюється 

з виразу 12,s R R   де R – відстань між центрами мас двох ядер, а 12 1 2R R R   

– сума радіусів поверхонь кожного з ядер. 

Усі подальші викладки розглядаються для випадку, коли 0.s   

Параметризація радіусів взаємодіючих ядер для потенціалу Краппе-Нікса-Сірка 

має таку форму  

 

                                 
1 1
3 31,28A 0,76 0,8Ai i iR



   .                                   (3.42) 

 

При цьому параметр глибини (сили) потенціалу D отримується із виразу: 

 

                            

12
3

2

0 12

1 24 ( ) ( )
,

R
a

s

R Ra g g e
a aD c
R R




                                     (3.43) 

 

де ( ) cosh( ) sinh( ),g x x x x   для випадку двох розділених ядер 

 
1
2(1) (2) ,s s sc c c   де 2( ) (1 ( )),s s s ic i a k I  0,65,a  21,7,sa  3.sk   

В той час як параметр F обчислюється із співвідношення: 

                             

1 2

12

1 2

( ) ( )
4

( ) ( )

R R
f fR a aF

R Ra g g
a a

    ,

                                  

(3.44) 
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де 2( ) sinh( ).f x x x  

Варто зазначити, що потенціал KNS добре визначений в межах до точки 

дотику [122]. У зв’язку з цим обчислення ядерного потенціалу KNS 

проводилися лише до точки дотику взаємодіючих ядер. Одержані результати 

будуть використані при обчисленні повного потенціалу взаємодії ядер у пункті 

3.4. 

 

3.3.5. Потенціал Вінтера 

Параметризація потенціалу Вінтера [125] представлена у вигляді 

потенціалу Вудса-Саксона таким співвідношенням 

 

                                          

1 2

1 2 1 2

16

1 exp[( ) ]
яд

R R a
V

R R r R R a


 

   
,
                       

(3.45) 

 

де r – відстань між центрами мас ядер, γ – параметр поверхневого натягу. Цей 

параметр залежить від кількості нуклонів та нейтронів у кожному ядрі та 

визначається співвідношенням 1 1 2 2

1 2

0,95 1 1,8 .
N Z N Z

A A


  
  

 
 

У формулі (3.43) параметризація радіусів 1 2,R R  кожного з ядер задається 

таким виразом 

 

                                        
1 3(1,20 0,09).i iR A                                            (3.46) 

 

Варто відмітити, що параметри, які входять у вираз (3.46), отримані 

шляхом підгонки широкого порівняння експериментальних даних для 

пружного розсіяння важких йонів. Параметр дифузності а задається 

співвідношенням [125] 

                                          
1 3 1 3

1 21 1,17(1 0,53( )).a A A                           (3.47) 
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3.4. Повні потенціали взаємодії для симетричної та несиметричної 

системи ядер. 

Ми розглядаємо поділ високозбудженого компаунд-ядра 
201

Tl на два 

фрагменти, сформованого в реакції 197Au   поділ. В процесі поділу ядро 

може поділитися на різні уламки. Тому у результаті поділу ядра 
201
Tl може 

утворитися симетрична чи несиметрична система двох фрагментів. Через це 

розглянемо обидва випадки: у першому утворюється майже симетрична 

система 
100

Zr+
101
Nb, а в другому утворюється несиметрична система в якій одне 

ядро важче за інше 
126

Xe+
75
Co чи несиметрична система, в якій одне ядро 

набагато важче за інше 
151

La+
50

Cr.  

Варто зазначити, що бар’єр взаємодії ядер залежить від ядерної частини 

потенціалу, яка має вплив на процес поділу ядер та на розподіл масових виходів 

уламків. Оскільки масові виходи уламків поділу пов’язані із мінімальним 

значенням бар’єра взаємодії ядер [50], [51]. Тому спочатку важливо обчислити 

повний потенціал взаємодії ядер та визначити його мінімальне значення при 

урахуванні різних параметризації ядерної частини потенціалу, описаних вище. 

Повну потенціальну енергію взаємодії для симетричної системи 

100
Zr+

101
Nb, несиметричної системи 

126
Xe+

75
Co та для найбільш несиметричної 

системи 
151

La+
50
Cr будемо обраховувати, використовуючи співвідношення (3.8) 

із підпункту 3.2.2. Для кожної із систем оцінимо повний потенціал взаємодії, 

почергово підставляючи у формулу (3.8) різні параметризації ядерної взаємодії, 

представлені формулами (3.33), (3.34), (3.36), (3.41), (3.45).  

На рис.3.11 побудовано залежності повного потенціалу для сферичних 

ядер Vпов від відстані між центрами мас ядер R. Для прикладу, на рисунку 3.11 

а) представлено криві повних потенціалів взаємодії з урахуванням різних 

параметризацій ядерної частини потенціалу для майже симетричної системи 

100
Zr+

101
Nb, на рисунку 3.11 б) для асиметричної системи 

126
Xe+

75
Co та на 

рисунку 3.11 в) для найбільш асиметричної системи 
151

La+
50

Cr. З порівняльного 

аналізу кривих повних потенціалів взаємодії свідчить про подібність їхньої 

форми для усіх систем. Варто зазначити, що обчислені значення бар’єра 
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взаємодії ядер для різних параметризацій у межах однієї системи різні. 

Зокрема, найменші значення бар’єра взаємодії для майже симетричної системи 

100
Zr+

101
Nb отримані для параметризацій ядерного потенціалу Вінтера та D 

2015. Крім того, характерною особливістю для системи 
100

Zr+
101
Nb є помітний 

швидкий спад величини ядерного потенціалу при цих параметризація на 

відстанях менших за радіус бар’єра. 

 

 

Рис.3.11. 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 [141].  

 

Перейдемо до розгляду потенціалу взаємодії для асиметричної системи 

126
Xe+

75
Co. Як видно з рис. 3.11 б) криві повних потенціалів взаємодії для цієї 

системи є подібними за формою до кривих симетричної системи. Проте 
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відмінним є те, що найменше значення бар’єра для потенціалів взаємодії є 

меншим за таке ж значення для майже симетричної системи 
100

Zr+
101
Nb, тоді як 

ядерний потенціал спадає швидше в несиметричній системі у порівнянні із 

симетричною. Отримані результати свідчать про те, що наслідком цього є 

зменшення впливу кулонівського потенціалу в несиметричних уламках поділу. 

Розглянемо повний потенціал взаємодії найбільш несиметричної системи 

151
La+

50
Cr представлений кривими на рис. 3.11в) та порівняємо його із кривими 

для двох попередніх систем. Для цієї системи ми отримали найменше значення 

бар’єрів взаємодії та найшвидший спад ядерного потенціалу серед усіх трьох 

систем. Така поведінка кривих спричинена суттєвою асиметрією системи, що 

призводить до зменшення впливу кулонівської взаємодії фрагментів.  

Отримані результати свідчать про те, що серед трьох розглянутих систем 

значення бар’єра взаємодії ядер спостерігаються серед кривих, які відповідають 

параметризації D 2015, трохи більші значення отримані при підстановці 

потенціалу Вінтера та D 2002. Параметризації Proximity 77 та KNS призводять 

до найбільших значень бар’єрів. 

Варто зазначити, що величина енергії збудження основного стану 

материнського ядра 
201

Tl рівна E*(
201

Tl) = B(
201

Tl) - B(
4
He) - B(

197
Au) + Ekin cm = 

135,7 МеВ, де B – енергія зв’язку відповідних ядер [130] та Ekin cm = 137,2 МеВ – 

енергія зіткнення альфа-частинки з мішенню у системі центра мас. Величина 

енергії збудження уламків над висотою бар’єра взаємодії ядер B2bsp для майже 

симетричної системи 
100

Zr+
101

Nb
 
рівна E*(

100
Zr+

101
Nb) = B(

100
Zr) + B(

101
Nb) - 

B(
4
He) - B(

197
Au) + Ekin cm – B2bsp = 84,1 МеВ, а для найбільш асиметричної 

системи 
151

La+
50

Cr рівна E*(
151

La+
50

Cr) = B(
151

La) + B(
50

Cr) - B(
4
He) - B(

197
Au) + 

Ekin cm – B2bsp = 65 МеВ. Стає зрозуміло, що при таких енергіях збудження 

величини оболонкових поправок дуже малі, а поділ ядра пов'язаний лише із 

макроскопічними властивостями ядерної матерії. Внаслідок цього енергію 

деформації та повний потенціал взаємодії уламків поділу ми обраховували у 

рамках моделі рідкої краплини. 
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3.5. Виходи уламків поділу ядер для різних параметризацій ядерної 

частини потенціалу для реакції 197Au   поділ. 

Вище у пункті 3.2 запропоновано модель для опису масових виходів 

уламків поділу високозбуджених ядер. Для кращого розуміння нагадаємо деякі 

основні моменти запропонованої нами моделі: виходи уламків поділу ядер з 

220A  формуються в точці, що відповідає найнижчому бар’єру енергії 

взаємодії двох фрагментів (двотільній сідловій точці). Разом з тим, різним 

уламки поділу відповідають різні висоти сідлової точки. Крім того в цій точці 

спостерігається рівність розподілу енергії вздовж різних траєкторій спускання 

протягом процесу поділу, яка є причиною пропорційності виходів відповідної 

пари уламків до повної кількості станів уламків у сідловій точці.  

Варто зазначити, що при поділі ядра змінюють форму від сферичної до 

сильно деформованої. Як наслідок, спостерігається зміна величини повної 

потенціальної енергії взаємодії уламків. Тому, при визначенні масових виходів 

уламків поділу ядер ми розглядаємо лише такі значення параметрів 

деформацій, які спричинюють появу найменшого значення бар’єра взаємодії. 

Використовуючи вираз (3.1) визначимо масові виходи уламків поділу ядер для 

реакції 197Au   поділ. На рисунку 3.12 в лінійних (зліва) та логарифмічних 

(справа) шкалах представлено розподіл виходів уламків поділу ядер за масою 

для реакції 197Au   поділ для різних параметризацій ядерної частини 

потенціалу взаємодії ядер. З графіків на рисунку 3.12 видно, що різні 

параметризації призводять до трохи різних значень результатів масових 

розподілів проте подібної форми кривих. Варто зазначити, що найкраще 

узгодження між із експериментальними даними та модельними обрахунками 

отримуємо при використанні параметризації ядерної частини потенціалу 

взаємодії ядер D 2015.  

За рахунок дуже високої енергії збудження ядра, що ділиться, ми 

отримуємо різні висоти мінімальних бар’єрів взаємодії ядер для різних 

параметризацій ядерної частини потенціалу. Отримані результати свідчать про 

те, що це не є важливим при описі масових виходів уламків поділу ядер, в той 
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час як більш важливим є залежність потенціалів взаємодії від маси та заряду. 

Саме ці масові та зарядові залежності призводять до відмінностей серед 

масових виходів уламків поділу.  

 

 

Рис.3.12. Зліва. Виходи уламків поділу за масою для системи 197Au   

поділ в лінійних координатах. Справа. Виходи уламків поділу за масою для 

системи 197Au   поділ в логарифмічних координатах [141]. Чорними 

точками позначено експериментальні дані [75]. 

 

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 дають систематично 

завищені чи занижені значення мінімального бар'єра. 
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3.6. Висновки до розділу 3 

 

Проведений аналіз дає змогу зробити такі основні висновки до розділу: 

1.  показано, що характерстики уламків поділу ядер із 220A  

пов’язані із мінімальним бар’єром в сідловій точці, оскільки. мінімальна висота 

бар’єра в сідловій точці 
lbB  більша за висоту макроскопічного однотільного 

бар’єра 
fissB  для цих ядер; 

2.  встановлено, що масові виходи уламків бінарного поділу 

високозбуджених ядер із 220A  формуються у точці мінімального бар’ра 

взаємодії та пов’язані із числом станів двоуламкової системи у цій двотільній 

сідловій точці;  

3.  знайдено, що висоти двотільної сідлової точки різні для різних пар 

уламків, як наслідок, різні пари уламків мають різні виходи; 

4.  масові виходи уламків поділу ядер із 220A , добре описані в 

запропонованій моделі без введення будь-яких підгоночних параметрів для 

випадків дуже несиметричних чи легких систем ядер, що зіштовхнулися; 

5.  вплив каналів реакції квазіподілу та глибоко непружної передачі є 

важливим для більш симетричних та більш важких систем, що зіштовхуються; 

6.  отримано повний потенціал взаємодії ядер для різних 

параметризацій ядерної частини потенціалу та показано його залежність від 

відстані між центрами мас ядер, що взаємодіють, для майже симетричної 

системи 
100

Zr+
101
Nb, для асиметричної системи 

126
Xe+

75
Co та для найбільш 

асиметричної системи 
151

La+
50

Cr, утворених у реакції 197Au   поділ; 

7.  отримано масові виходи уламків поділу для реакції 
197Au   

поділ для різних параметризацій ядерного потенціалу, запропоновані Вінтером 

(Winther), Краппе-Ніксом-Сірком (KNS), Блоцкі та ін. (Proximity 77), Денисовим 

в 2002 (Frozen) та 2015 (D 2015) роках; 

8.  знайдено, що для реакції 197Au   поділ найкраще з 

експериментальними даними узгоджується параметризація ядерної частини 
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потенціалу D 2015. Виходи уламків поділу за масою за допомогою цієї 

параметризації ядерної частини потенціалу добре описані без врахування будь-

яких підгоночних параметрів. 
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РОЗДІЛ 4 

РОЗПОДІЛ УЛАМКІВ ПОДІЛУ ВИСОКОЗБУДЖЕНИХ ЯДЕР ЗА 

КІНЕТИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ 

 

У даному розділі запропоновано модель, що описує розподіли уламків 

поділу високозбуджених ядер з кількістю нуклонів 220A  за кінетичною 

енергією. 

Вираз для обчислення енергетичного розподілу уламків поділу ядер 

отримано завдяки динамічному розрахунку траєкторій уламків з урахуванням 

релаксації деформованої форми уламків до сферичної в часі та тертя, що 

пов’язане з ядерною взаємодією уламків та нуклонів в них. Динамічний 

розрахунок траєкторій фрагментів поділу починає розглядається 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. Розрахунок траєкторій припиняється на великих відстанях 

між уламками, де не має тертя та ядерної взаємодії між уламками, і уламки 

мають сферичну форму. 

У цьому розділі проводиться порівняння модельних розрахунків з 

експериментальними даними розподілів уламків поділу ядер за кінетичною 

енергією, сформованих в результаті захоплення альфа-частинок з енергією 140 

МеВ ядрами-мішенями 
165
Ho та 

197
Au. 

Основна мета розділу представлена в першому підрозділі. Розроблена 

модель та обговорення отриманих результатів, що стосуються опису розподілів 

уламків за кінетичною енергією для кількох реакцій злиття-поділ у рамках цієї 

моделі подано в другому підрозділі. Третій підрозділ присвячений висновкам. 

 

4.1. Вступ. 

Розподіл уламків поділу високозбуджених ядер за кінетичною енергією 

досліджується на прикладі бінарного поділу материнських ядер 
201

Tl та 
169

Tm, 

сформованих в реакціях 197Au   поділ та 
165Ho    поділ, відповідно. У 
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результаті такого бінарного поділу можуть утворюватися різноманітні 

комбінації з двох деформованих уламків різних за масою.  

Основною метою даного розділу є розробка моделі, що описує розподіл 

уламків поділу високозбуджених ядер за кінетичною енергією, при умові, що 

ділення вихідного ядра на два фрагменти проходить через точку найнижчого 

бар'єра, тобто через двотільну сідлову точку.  

Варто зазначити, що для кожної імовірної комбінації двох уламків поділу 

має місце відповідне значення точки найнижчої висоти бар'єра. Крім того, у 

процесі поділу ядра змінюють форму від сферичної до сильно деформованої, а 

після розриву ядра, що ділиться, деформовані високозбуджені уламки 

змінюють форму до рівноважної сферичної. Завдяки цьому змінюється 

величина потенціалу взаємодії уламків. Таким чином, значення величини 

взаємодії уламків залежать від значень параметрів динамічних деформації 

поверхонь кожного з фрагментів та відстані між ними. Відмітимо, що 

обрахунок енергетичного розподілу деформованих уламків бінарного поділу 

обчислюється для конфігурації ядер, коли вони витягнуто-витягнуті вздовж осі, 

що з’єднує їхні центри мас. Оскільки в цій геометрії висота потенціального 

бар'єра взаємодії має найменше значення. Точка найнижчої висоти бар'єра 

взаємодії ядер це бар'єр, що знаходиться на поверхні потенціальної енергії в 

багатовимірному просторі та розділяє два дотичні добре деформовані уламки та 

уламки, які знаходяться на великій відстані один від одного, де між ними не має 

ядерної взаємодії.  

Зауважимо, що процес поділу високозбуджених ядер пов’язаний із 

макроскопічними властивостями ядерної матерії, так як при збудженні ядер при 

високій температурі спостерігається суттєве зменшення величини оболонкових 

поправок [5], [73], [128]. Оскільки вплив цих поправок є нехтовно малим, то 

повний потенціал взаємодії з високою точністю обраховано в рамках 

макроскопічного підходу, а енергію деформації уламків поділу – за допомогою 

моделі рідкої краплі без вкладу оболонкових поправок.  

У даному розділі, для обрахунку ядерної частини потенціалу взаємодії 
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застосуємо параметризацію, запропоновану в роботі [126]. Прикладом 

застосування цієї параметризації є добре описані ядерно-ядерні потенціали для 

різних систем у працях [5], [73], [128]. З аналізу результатів у розділі 3 

дисертаційної роботи з використанням параметризації [126] було найбільш 

точно описано масові виходи уламків поділу ядер для реакції 197Au   

поділ.  

Враховуючи вище описаний підхід, проведемо оцінку висоти бар'єра 

взаємодії, його мінімального значення, густини рівнів уламків у точці 

мінімального бар'єра, середньої кінетичної енергії уламків поділу та обрахуємо 

розподіли виходів уламків за кінетичною енергією для реакцій 197Au   

поділ та 165Ho    поділ. 

 

4.2. Модель для опису уламків поділу за кінетичною енергією 

Після поділу материнського ядра 
201

Tl, внаслідок кулонівського 

відштовхування, відстань між уламками поділу зростає. Разом з тим, 

потенціальна енергія, пов’язана із кулонівською та ядерною взаємодіями 

деформованих уламків, перетворюється в кінетичну енергію відносного руху 

уламків, що розлітаються. Крім того, частина кінетичної енергії відносного 

руху уламків перетворюється у внутрішні енергії уламків через дисипацію та 

тертя. Тоді як форми уламків прагнуть до рівноважної, що є сферичною для 

високозбуджених ядер. Таким чином, енергія деформації кожного з фрагментів 

поділу трансформується лише у внутрішню енергію відповідного уламка. 

Завдяки цьому, спрощений вираз для опису руху уламків поділу, що 

розлітаються можна виразити співвідношенням 
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Тут, 233,5 10
c

МеВ
    – параметр тертя, значення якого взято із роботи [34], 

[80], [142], а 1 2( ,{ },{ })d

n L LV R    – частина ядерно-ядерного потенціалу, що 

стосується дисипації відносної кінетичної енергії уламків. Крім того, ядерна 

1 2( ,{ },{ })n L LV R    та кулонівська 
1 2( ,{ },{ })C L LV R    енергії взаємодії визначено 

в третьому розділі рівняннями (3.13) та (3.26), відповідно. За допомогою 

параметра 21 110 с   описуємо затухання поверхневої деформації уламків. 

Енергія деформації кожного ядра переходить у внутрішню енергію ядра при 

релаксації деформації. Таким чином, рух поверхні кожного уламка переходить 

у внутрішню енергію збудження уламка за 2010 с. Потенціали 

1 2( ,{ },{ })d

n L LV R    та 1 2( ,{ },{ })n L LV R    близькі один до одного [22], [34], [80], 

[143].  

Варто зазначити, що ядерно-ядерний потенціал, пов'язаний із дисипацією 

1 2( ,{ },{ })d

n L LV R   , має таку ж форму та значення параметрів як потенціал 

1 2( ,{ },{ })n L LV R   , але з різницею у радіусах. Зокрема, радіус 01 02nR R R   

потенціалу 1 2( ,{ },{ })d

n L LV R    є більшим за радіус 01 02nR R R   потенціалу 

1 2( ,{ },{ })n L LV R    на n . Окрім того, значення параметра n  залежить від 

конкретної реакції та змінюється в межах 0,85 1,5  фм. Через відповідне 

збудження уламків розглядаємо дисипацію кінетичної енергії уламків на 

великих відстанях. Відмітимо, що у праці [143] для деякого випадку моделі 

траєкторії важких йонів радіуси потенціалу дисипації також значно вищі, ніж 

радіуси ядерної частини взаємодії. Схожа тенденція має місце при дисипації у 

реакціях з важкими іонами у рамках оптичної моделі. Зокрема, радіуси дійсної 

частини ядерного оптичного потенціалу менші за радіуси його уявної частини 

[34], [41], [49], [124]. Разом з тим, радіуси уявної частини помітно більші за 

радіуси дійсної частини для реакцій, спричинених нестабільними ядрами. Як 
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правило, уламки поділу нестабільні нейтронно-збагачені ядра, тому збільшення 

значення радіусів потенціалу дисипації є природнім. 

Розглядаємо, що початковою точкою розв’язку рівняння (4.1) та (4.2) є 

мінімальна точка бар’єра. Отже, рівняння (4.1) розв’яжемо 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. Так, відстань 
lbR  та швидкість уламків у точці 

мінімального бар’єра 1 2(2 )lK   є початковими умовами для чисельного 

розв’язку рівняння (4.1). 

Рівняння (4.2) має аналітичний розв’язок 

 

                                               
1 exp( )b

Li Li t    ,                                          (4.3) 

 

де 1b

Li  – значення параметра деформації у точці мінімального бар’єра. Завдяки 

цьому розв’язку опишемо затухання руху поверхні ядра. Відмітимо, що сильно 

затухаючі поверхневі вібрації спостерігаються при глибоко непружному 

зіткненні важких йонів [34], тому схожа поведінка руху поверхні ядра 

розглядається для уламків поділу, що розлітаються. Таким чином, енергія 

деформації кожного уламка переходить у внутрішню енергію відповідного 

уламка. 

Якщо відстань між ядрами мала і ядерна частина взаємодії має вплив, 

частина потенціальної та кінетичної енергій переходить у внутрішні енергії 

уламків. Згідно виразу (4.3) високозбуджені фрагменти поділу стають 

сферичними 0Li   на великих відстанях f lbR R R  та в часі. У випадку, 

коли f lbR R R  взаємодії 1 2( ,{ },{ })n L LV R    та 1 2( ,{ },{ })d

n L LV R    рівні нулю, 

то 

             

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
   



   
    

   
.  (4.4) 

При f lbR R R  дисипація у рівнянні (4.1) рівна нулю та уламки стають 
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сферичними. Рівняння (4.1) розв’язуємо чисельно від 
lbR  до відстані 

fR . Разом 

з тим, в точці 
fR  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 (4.4) повну кінетичну енергію уламків 0

lT  на нескінченній відстані між 

ними обчислюємо із співвідношення  

 

                                     

2
0 0

2

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

2
l l l C f

f

l l
T T K V R

R


   .                        (4.5) 

 

Підставляючи відповідні початкові умови у рівняння (4.1) та (4.2) 

оцінюємо класичну 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


   .                                  (4.6) 

 

Відмітимо, що через дисипацію 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      . Так, 

повна внутрішня енергія збудження уламків із значенням відносної кінетичної 

енергії у точці мінімального бар’єра lK  буде maxl l lE K E    . 

Оскільки кількість варіантів виходів пар уламків поділу кілька сотень, то 
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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 ми і 

використовуємо просте рівняння руху (4.1) та (4.2). Більш складне рівняння 

руху застосували у працях [34], [80], [137], [142], [143] для опису динаміки 

зіткнення важких іонів. Оскільки фізична інтерпретація однакова для різних 

підходів, ці рівняння руху також можна використати для опису динаміки 

уламків поділу. Проте розв’язання різних рівнянь руху призводити до різних 

значень параметра дисипації, який є необхідним при підгонці даних по 

розподілу кінетичної енергії уламків.  

З огляду на праці [80], [83], [98], [99], [103], [106], [109], [111] до рівнянь 

руху (4.1) та (4.2) можливо додати силу Ланжевена, що залежить від відстані R , 

деформацій { }Li , та часу t . Відмітимо, що врахування сили Ланжевена 

дозволяє описати флуктуації навколо класичної траєкторії через хаотичну 

динаміку координат R  та { }Li . Ця хаотична динаміка спричинена нуклон-

нуклонними зіткненнями, взаємодією різних внутрішніх ступенів вільності 

уламків та через ряд інших причин. Вивчення динаміки за допомогою введення 

сили Ланжевена пов’язане в першу чергу зі складною інтерпретацією розв’язку 

рівнянь руху при отриманні достовірної статистичної поведінки результатів. 

Для аналізу результатів моделювання хаотичної динаміки необхідно 

розв’язувати рівняння руху із силою Ланжевена 510  разів чи навіть більше [34]. 

Тому, задля зменшення часу чисельних обрахунків у розробленій нами моделі 

ми будемо застосовувати інший підхід.  

Відмітимо, що опис стохастичного процесу на основі рівнянь Ланжевена 

та Фокера-Планка призводить до математично однакових результатів [144]. 

Так, розв’язок рівняння Фокера-Планка із сталими коефіцієнтами чи із лінійним 

коефіцієнтом дрейфа має форму Гауса [34], [144]. Зокрема, гаусовий розв’язок 

рівняння Фокера-Планка має широке застосування у фізиці [34], [144]. 

Вважаймо, що рівняння Фокера-Планка, яке є аналогічним рівнянню (4.1) із 

силою Ланжевена, має Гаусовий розвязок. Тоді, розподіл повної кінетичної 
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енергії уламків навколо 0

lT  задовольняє закон Гауса. Таким чином, імовірність 

знайти повну кінетичну енергію 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  обчислимо із співвідношення 

 

                                     

 
2

0

0

1 2

exp ( )
( , )

l T

l

T

T T
T T dT dT




 

  
   .

 
                (4.7) 

 

Тут T  є шириною гаусіана. Цей розподіл має важливі властивості: 
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 ,                                          (4.8) 
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 .                                    (4.9) 

 

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 в рамках 

багатовимірного динамічного рівняння Ланжевена є задовільним. 

Розглянемо пару уламків 1 1,A Z  та 2 1 2 1,A A A Z Z Z    . Повна кінетична 

енергія цих уламків розподілена в деякому інтервалі через стохастичні 

флуктуації та різні значення кінетичної енергії уламків в точці мінімального 

бар’єра. Тому, імовірність знайти ці уламки із повною кінетичною енергією в 

інтервалі від T  до T dT  виражаємо співвідношенням 
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де 
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  ,          (4.11) 

 

                                             
1 1

( ) 1A ZdTP T  .                                               (4.12) 

 

Нагадаємо, що з рівняння (4.6) очевидно, що повна кінетична енергія 

уламків 0

lT  залежить від кінетичної енергії уламків у точці мінімального 

бар’єра lK . Розширимо кінцеву точку інтервалу інтеграла на T  до 

нескінченності, врахуємо рівняння (4.8)-(4.9) та перепишемо знаменник з 

рівняння (4.10) у простішому вигляді 
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    .          (4.13) 

Таким чином, 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 визначаємо за таким співвідношенням 
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.       (4.14) 

Це є тривимірний розподіл, який залежить від 1 1,A Z , і T , із умовою нормування  

 

                                     1 1

1 1

,

( , , ) 1
A Z

dTX A Z T  .                                           (4.15) 
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Тут та нижче знову збільшимо кінцеву точку інтервалу інтеграла на T  до 

нескінченності. 

За допомогою розподілу 1 1( , , )X A Z T  можна отримати різні важливі 

розподіли. Такі як масово-зарядовий розподіл 
1 1( , )Y A Z , який обчислено із 

рівняння (3.3) в третьому розділі дисертаційної роботи. Цей масово-зарядовий 

розподіл можливо визначити із 1 1( , , )X A Z T  шляхом інтегрування по T  із 

застосуванням рівняння (4.13) таким співвідношенням 
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.          (4.16) 

 

Імовірність знайти уламки поділу із повною кінетичною енергією в межах 

інтервалу від T  до T dT  виражається співвідношенням 
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Нормування цього розподілу проводимо таким чином 

 

                                           

( ) 1dTX T  .                                                    (4.18) 

 

Отже, на основі отриманих раніше виразів розрахуємо середню кінетичну 

енергію пари уламків 1 1,A Z  і 2 2,A Z  із співвідношення 
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де
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Тоді як повну кінетичну енергію уламків, усереднену по усіх уламках 

поділу визначаємо із співвідношення 
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.        (4.21) 

 

Відмітимо, що величина повної кінетичної енергії є важливою 

характеристикою в реакції поділу ядер та вимірюється у різних експериментах. 

Чисельно розв’язуючи рівняння (4.1) та враховуючи чисельний розв’язок 

рівняння (4.3) отримуємо повну кінетичну енергію уламків поділу, усереднену 

по усіх уламках TKE . Зокрема значення параметра 1,5n   фм стосується 

потенціалу дисипації, отриманого підгонкою значення TKE . Значення TKE  

оцінене у нашій моделі для реакції 197 Au    поділ добре узгоджується із 

експериментальними даними [75] представлено в таблиці 4.1.  

 

Таблиця 4.1. Повна кінетична енергія уламків усереднена по усіх 

уламках  

Реакція 
,експериментTKE МеВ  ,теоріяTKE МеВ  

 

197 Au  поділ 

 

138,6±0,1 

 

138,9 

 

165Ho  поділ 

 

110,7±0,1 

 

110,2 
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Якщо нехтувати дисипацією, то значення TKE  оцінене в розробленій нами 

моделі дорівнює 158,5 МеВ. Проте це значення є більшим за експериментальне. 

Таким чином, зіставлення значень засвідчує, що вплив дисипації є дуже 

важливим для точного опису TKE . Відмітимо, у рамках інших моделей із праць 

[91], [145] значення TKE  пов’язують із кулонівською взаємодією добре 

деформованих уламків при відповідній відстані між ними. 

Важливим для обрахунку розподілу уламків ( )X T  за кінетичною 

енергією є параметр ширини гаусіана 
T . У наших обчисленнях ми беремо 

13T   МеВ. Як видно з рис. 4.1, значення ( )X T , обчислене у нашій моделі, 

добре узгоджується із наявними експериментальними даними для реакції 

197Au   поділ [75]. Зрозуміло, що цей розподіл несиметричний відносно 

енергії, яка відповідає максимальному значенні ( )X T . 

 

Рис.4.1. Розподіл повної кінетичної енергії уламків для реакії 

197Au   поділ [50]. Точками позначено експериментальні дані. 
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Аналогічно до 197Au   поділ розглянемо енергетичний розподіл 

уламків поділу ядер на прикладі іншої реакції 165Ho    поділ. Ця реакція 

також досліджується експериментально при зштовхуванні ядра-мішені 
165
Ho з 

пучком альфа-частинок енергією 140 МеВ [75].  

 

Рис.4.2. Розподіл повної кінетичної енергії уламків для реакії 

165Ho  поділ [50]. Точками позначено експериментальні дані. 

 

На рис. 4.2 представлено розподіл уламків поділу ядер за кінетичною 

енергією для реакції 197Au   поділ, обчислений в рамках запропонованої 

нами моделі. Як видно з рис. 4.2, розподіл ( )X T  для цієї реакції добре 

узгоджується із експериментальними даними. Значення параметрів   та   

взято такі ж як для реакції 197Au   поділ. Проте порівняно із реакцією 

197Au   поділ значення параметрів 11T   МеВ та 0,85n   Фм для реакції 

165Ho    поділ менші. Із порівняння виходить, що зменшення значень цих 

параметрів пов’язане зі зменшенням маси уламків та кулонівської взаємодії між 
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ними. В результаті цього сила флуктуацій та межі дисипації також 

зменшуються. Зокрема для реакції 165Ho  поділ обчислено значення TKE . 

Отримане значення. добре узгоджується із експериментальним [75] та 

представлено в табл. 4.1. Це значення для реакції 165Ho    поділ є меншим в 

порівнянні із значенням для реакції 197Au   поділ, за рахунок того, що в 

першій реакції маса ядра легша. 
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4.3 Висновки до розділу 4 

 

У четвертому розділі дисертаційної роботи запропоновано модель для 

опису уламків поділу за кінетичною енергією. Характеристику кінетичної 

енергії уламків описано за допомогою траєкторного рівняння руху із умовою 

дисипації. Вперше опис цієї характеристики розглядався при умові, що масово-

енергетичні розподіли поділу ядер пов’язані з точкою мінімального бар’єра. 

Отриманий аналітичний вираз для розрахунку енергетичних виходів уламків 

поділу вперше було застосовано для реакцій 197Au   поділ та 165Ho    

поділ. Чисельно розв’язуючи цей вираз та враховуючи внесок статистичних 

флуктуацій обраховано повну середню кінетичну енергію уламків поділу по 

усіх уламках TKE  для вказаних реакцій. Отримані результати свідчать, що 

значення TKE , оцінене у запропонованій нами моделі, з урахуванням дисипації 

та флуктуацій, має гарне узгодження із експериментальним даними. Якщо ж 

впливом дисипації нехтувати, то модельно обчислене значення TKE  є більшим 

за експериментальне. Таким чином, для правильного опису TKE  важливо 

враховувати вплив дисипації та флуктуацій. Варто зазначити, що особливістю 

нашої моделі є те, що ми розглядаємо поділ ядер у двотільній сідловій точці і 

пов’язуємо її із енергетичним розподілом уламків.  

Основні висновки до розділу такі: 

1. розроблено модель, яка враховує дисипацію та статистичні 

флуктуації, та отримано вираз для розрахунку виходів уламків поділу ядер за 

кінетичною енергією для реакцій 197Au   поділ та 165Ho    поділ; 

2. показано, що розподіл кінетичної енергії уламків може бути 

описано рівнянням траєкторії руху уламків із дисипацією та внеском 

статистичних флуктуацій; 

3. обчислено повну середню кінетичну енергію TKE  по усіх уламках 

поділу та порівняно із експериментальними даними для реакцій 197Au   

поділ та 165Ho    поділ; 
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4. обґрунтовано вплив та важливість врахування впливу дисипації при 

обчисленні повної середньої кінетичної енергії TKE ;  

5. отримано гарне узгодження між модельними величинами та 

експериментальними даними для енергетичних розподілів уламків поділу ядер 

для реакцій 197Au    поділ та 165Ho    поділ. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота присвячена теоретичному дослідженню масово-

енергетичних характеристик процесу поділу високозбуджених ядер. У роботі 

розвинено новий підхід для обчислення розподілів уламків поділу 

високозбуджених ядер за масою та їх кінетичною енергією для ядер з кількістю 

нуклонів 220A . Значне місце відводиться дослідженню ядерно-ядерного 

потенціалу взаємодії сильно деформованих ядер для симетричних та 

несиметричних систем та впливу різних параметризацій ядерної частини 

потенціалу взаємодії на масові виходи уламків поділу. Велика увага 

приділяється отриманню мінімального значення висоти бар’єра взаємодії для 

симетричних та несиметричних систем ядер та впливу параметрів 

квадрупольної, октупольної та гексадекапольної динамічних деформацій 

поверхонь ядер на нього.  

У роботі розвинено новий підхід для обчислення розподілів уламків 

поділу високозбуджених ядер за масою та їх кінетичною енергією для ядер з 

кількістю нуклонів 220A . Результати досліджень дисертаційної роботи 

суттєво уточнюють розуміння процесу формування уламків поділу 

високозбуджених ядер з кількістю нуклонів 220A . Основні висновки за 

дисертаційною роботою полягають у тому що:  

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 
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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 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 
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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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Користуючись можливістю, автор висловлює щиру подяку своєму 

науковому керівнику член-кореспонденту НАН України, доктору фізико-

математичних наук, професору Денисову Віталію Юрійовичу за постановку 

задач, важливі та доцільні поради, за неоціненну підтримку та настанови на 

всіх етапах підготовки дисертаційної роботи.  

Окрему подяку висловлює академіку НАН України Вишневському Івану 

Миколайовичу (відділ структури ядра Інституту ядерних досліджень НАН 

України) за підтримку та створення відповідних умов для проведення наукової 

роботи в відділі структури ядра.  

Давидовській Оксані Іванівні за корисні настанови та підтримку під час 

підготовки дисертаційної роботи. 

Дякую співробітникам відділу структури ядра та інституту, які надавали 

технічно-організаційну підтримку та створювали комфортні умови для 

виконання дисертаційної роботи. 

Дякую моїм батькам, рідним, близьким та друзям. 
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