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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  
 

Актуальність теми. На сьогоднішній день не існує точної мікроскопічної 
теорії ядерних сил. Взаємодія ядер досліджується індивідуально в кожному 
конкретному випадку: для кожної пари ядер, при кожній енергії зіткнення. 
Експериментальні вимірювання перерізів розсіяння і реакцій в поєднані з 
теоретичним опрацюванням їх в рамках феноменологічних моделей 
залишаються  важливим джерелом отримання інформації про ядерну взаємодію 
і структуру ядер. В даній роботі представлені результати вимірювань 
диференційних перерізів розсіяння і реакцій при взаємодії пучків іонів 10,11B, 
18O, 12C, 14N з ядрами 7Li  та 12,14C, проведених під керівництвом та за 
особистою участю автора дисертації в експериментах на циклотронах У-240 
Інституту ядерних досліджень НАН України і С-200Р Лабораторії важких іонів 
Варшавського університету. Приведені також результати опрацювання 
поміряних даних в рамках методу зв’язаних каналів реакцій: отримані 
потенціали  взаємодії досліджуваних ядер, висновки про механізми взаємодії, 
характеристики деформації і кластеризації ядер. 

 Особливої уваги заслуговує енергетична залежність ядро-ядерної 
взаємодії, яка поки що досліджувалась фрагментарно. Зараз вже існує досить 
велика база експериментальних даних з пружного і непружного розсіяння 
легких ядер, що в поєднанні з фундаментальними обмеженнями теоретичної 
фізики та з широкими сучасними феноменологічними знаннями дає надію на 
побудову методики розрахунку феноменологічного потенціалу взаємодії 
довільних двох ядер при довільній енергії зіткнення. Такий потенціал дозволяв 
робити обґрунтовані передбачення для недосліджених ще експериментально 
умов, проводити розрахунки  вимірюваних величин з прийнятною точністю. 
Роз’язання цієї важливої і актуальної проблеми було головною метою 
представленої дисертаційної роботи. 

Опрацювання великих масивів експериментальних даних вимагає певної 
їх систематизації, узгодження. Тому окремим важливим завданням стало 
дослідження поведінки експериментальних перерізів пружного розсіяння 
легких ядер при невеликих переданих імпульсах, коли, як відомо, основним 
механізмом взаємодії є дифракція.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана в Інституті ядерних досліджень НАНУкраїни в 
рамках планів фундаментальних досліджень Відділу фізики важких іонів за 
темами: „Динаміка реакцій з важкими іонами та кластерні аспекти структури 
ядер” (1991 – 1995 рр.), „Багатоступінчасті процеси при зіткненні легких ядер” 
(1996 – 2000 рр., Держ. Регістрації № 0201U001586), „Дослідження ядерних 
систем з нестабільними та радіоактивними ядрами” (2001 – 2003 рр., ДР № 
0197U016411), „Механізми ядерних реакцій з виходом легких екзотичних ядер 
та їх взаємодія” (2004 – 2006 рр., ДР № 0104U003888), „Взаємодія нестабільних 
легких ядер” (2007 – 2011 рр., ДР № 0106U011409) та „Дослідження 
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властивостей нестабільних ядер з використанням пучків важких іонів” (2012 - 
2016 рр., ДР № 0112Ш05092). 

Мета і задачі дослідження. Метою і задачами даної роботи було:  
1) отримання нових експериментальних даних диференційних перерізів 

розсіяння ядер 7Li + 10,11B, 7Li + 18O, 12С + 18O, 12С + 9Ве, 12,14С + 14N з 
використанням пучків іонів 10,11B, 18O, 12C, 14N при енергіях Елаб.(10B) = 51 МеВ, 
Елаб.(11B) = 44 МеВ, Елаб.(18О) = 114 МеВ Елаб.(12C) = 61 МеВ, 
Елаб.(14N) = 116 МеВ; 

2) дослідження механізмів ядерних процесів при взаємодії важких іонів, 
визначення механізмів ядерних процесів, що вносять істотний внесок у 
виміряні перерізи пружного і непружного розсіяння; 

3) дослідження і моделювання поведінки диференційних перерізів 
пружного розсіяння легких ядер в кінематичному діапазоні, де основним 
механізмом взаємодії є потенційне розсіяння; 

4) отримання відомостей про структуру і взаємодію ядер, зокрема 
отримання відомостей про (А, Z)-залежність параметрів потенціалів ядро-
ядерної взаємодії досліджуваних ядер та дослідження ізотопічних ефектів у 
розсіянні з використанням як власних експериментальних даних, так і даних 
інших авторів, відомих із літератури; 

5) визначення енергетичної залежності параметрів потенціалів 
взаємодії ядер 16O + 16O, 12С + 16,18O, 12C +12C, 12C + 14N,  11B + 12C,  9Be +12C , 
6,7Li +12C, 4He +12C , 4He +40Ca, 6Li +28Si та інших пар ядер (більше 700 кутових 
розподілів перерізів пружного та непружного розсіяння) шляхом аналізу 
експериментальних даних за методом зв’язаних каналів реакцій із врахуванням 
дисперсійних співвідношень (ДС) між дійсною та уявною частинами оптичних 
потенціалів та форм-факторів, використовуючи також в якості дійсною частини 
потенціал ядро-ядерної взаємодії, отриманий з нуклон-нуклонного потенціалу 
методом подвійної згортки з густинами ядер, що зіштовхуються. 

Об’єкт дослідження. Характеристики структури ядер, потенціалів їх 
взаємодії, механізмів ядерних процесів. 

Предмет дослідження. Параметри деформації ядер, параметри 
потенціалів взаємодії ядер в основних і збуджених станах, енергетична 
залежність потенціалів взаємодії ядер, механізми пружного і непружного 
розсіяння та реакцій передач. 

Методи дослідження. Вимірювання диференціальних перерізів пружного 
і непружного розсіяння ядер та реакцій передач з використанням циклотронних 
пучків іонів за допомогою ΔЕ-Е-методики. Аналіз експериментальних даних за 
оптичною моделлю та методом зв’язаних каналів реакцій. 

Наукова новизна одержаних результатів.  
1. Під науковим керівництвом автора та за його безпосередньої участі 

отримано нові експериментальні дані пружного і непружного розсіяння ядер 
7Li + 10,11B, 7Li + 16,18O, 12С + 18O, 12С + 9Ве, 12,14С + 14N при енергіях 
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Елаб.(11B) = 44 МеВ, Елаб.(10B) = 51 МеВ, Елаб.(12C) = 61 МеВ, Елаб.(14N) = 116 МеВ, 
Елаб.(18О) = 114 МеВ.  

2. З теоретичного аналізу поміряних експериментальних даних отримано 
інформацію про структуру та взаємодію відповідних ядер при відповідних 
енергіях, ізотопічні особливості такої взаємодії, встановлено механізми, 
важливі в аналізованих каналах реакцій, визначено параметри оптичних 
потенціалів, довжини деформації ядер, спектроскопіні амплітуди нуклонів і 
кластерів. 

3. В результаті систематичного аналізу великого масиву 
експериментальних даних з пружного і непружного розсіяння ядер з масами від 
2 до 40 а.о.м. в діапазоні енергій від 1 до 200 МеВ/нуклон продемонстровано 
виразно дифракційний характер взаємодії легких ядер у діапазоні переданих 
імпульсів від нуля до 3-4 фм-1 у всьому інтервалі енергій, що аналізувався. 
Встановлено кількісні характеристики поведінки диференційних перерізів в 
дифракційному діапазоні, що дозволяють робити обгрунтовані прогнози для 
перерізів розсіяння для недосліджених експериментально значень енергії і пар 
ядер. 

4. Встановлено загальні закономірності зміни потенціалів ядро-ядерної 
взаємодії зі зміною енергії зіткнення, що диктуються експериментальними 
даними різноманітних ядерних процесів на багатьох ядрах в широкому 
діапазоні енергій. 

5. Вперше отримано несуперечливі енергетично-залежні потенціали 
взаємодії ядер 16O + 16O, 12С + 16,18O, 12C + 12C,  12C + 14N, 11B + 12C, 9Be + 12C, 
6,7Li + 12C, 4He +12C , 4He +40Ca, 6Li +28Si та інших пар ядер з масами 2≤А≤40 для 
діапазону енергій налітаючого іона від 1 до 200 МеВ/нуклон, що успішно 
описують експериментальні дані пружного та нероужного розсіяння ядер, 
задовольняючи при цьому дисперсійні співвідношення у повному обсязі, що 
зв’язують енергетичні залежності дійсної та уявної частин оптичних 
потенціалів для кожного значення відстані між ядрами. На прикладі таких 
потенціалів детально показано вплив різних чинників на енергетичну 
залежність ядро-ядерної взаємодії: дисперсійних співвідношень між дійсною і 
уявною частинами оптичного потенціалу, які є наслідком фундаментального 
принципу причинності, залежності нуклон-нуклонної взаємодії від енергії, 
обмінних сил, кількості відкритих каналів реакцій. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в роботі 
експериментальні дані досліджуваних процесів є основою фундаментальних 
досліджень ядерної фізики та можуть бути використані у прикладній ядерній 
фізиці, Одержані з аналізу даних по пружному розсіянню енергетичні 
залежності потенціалів ядро-ядерної взаємодії можуть ефективно 
використовуватись у дослідженнях механізмів ядерних процесів непружного 
розсіяння та реакцій передач, а отримані в цих дослідженнях параметри 
деформації ядер і спектроскопічні амплітуди нуклонів і кластерів при вивченні 
структури ядер. Отримані енергетично залежні потенціали можуть бути 
використані в астрофізиці для розрахунків перерізів злиття при низькій енергії 
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взаємодіючих ядер. Розрахунки на основі отриманих в роботі енергетично-
залежних потенціалів дозволяють прогнозувати діференційні перерізи 
пружного і непружного розсіяння для різних енергій налітаючого іона та 
оцінити помилку такого прогнозування. Розраховані з цими енергетично-
залежними потенціалами діференційні перерізи пружного і непружного 
розсіяння 12С + 16O, 12C + 12C, 12C + 14N можуть бути використані для 
врахування впливу ядерних процесів у оцінках доз в галузі радіотерапії з 
важкими іонами, що наразі стримко розвивається. Знайдені в роботі емпіричні 
залежності від енергії, (A,Z) та переданих імпульсів q ядер, що зіштовхуються, 
в області енергій 1-200 МеВ/нуклон, мас 4≤А≤20 та q≤4  фм-1 дозволяють 
прогнозувати положення максимумів/мінімумів та значення перерізів в них 
пружного розсіяння для цих або інших пар ядер в цих областях енергій, мас та 
переданих імпульсів, в тому числі радіоактивних, нестабільних, для яких важко 
або неможливо поміряти пружне розсіяння. 

Особистий внесок здобувача. Автор дисертації відігравав визначальну 
роль в переважній більшості етапів виконання дослідницьких робіт, які 
становлять предмет дисертації: 

1. У працях [ 3-10,14,16,19,21,23,24,33-42], що містять результати, 
проведених автором за участю інших науковців експериментів з дослідження 
пружного і непружного розсіяння ядер 7Li + 10,11B [3,10,21,23,24,38], 6,7Li + 18O 
[5,14,15], 12,13,14С + 18O [4,8,9,16,19,33,34], 12,14С + 14N [6,7,35-37,39-42], роль 
автора була провідною при обробці експериментальної інформації, ним 
особисто виконана ключова частина робіт з інтерпретації отриманих даних з 
використанням сучасних теоретичних методів і моделей (оптичної моделі, 
метода зв’язаних каналів реакцій, моделі потенціала подвійної згортки).  

2. У працях [12,15,18,20,25,30,31,32,47-52] дисертантом запропоновано 
розроблені ним методи пошуку енергетично залежних потенціалів взаємодії 
важких іонів з ядрами з врахуванням дисперсійних співвідношень між дійсною 
та уявною частинами потенціалів для широкого діапазону енергій налітаючого 
іона. 

3. У працях [1,2,11-13,17,18,22,26-30,43-46] автором дисертації за участю 
співавторів виконано інтерпретації за сучасними ядерними моделями даних 
своїх експериментів та аналогічних данних з робіт інших авторів.  

Апробація результатів дисертації. 
Матеріали дисертації доповідались на міжнародних конференціях та школах: 

6th International Conference on Nuclear Reaction Mechanisms, Varenna, Italy. 
– 1991, 

Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра (1993-1995; 2004), 
International conference “Current Problems in Nuclear Physics and Atomic 

Energy” (Kyiv, 2006,2008,2010,2012), 
10 Международная конференция «Ядерная и радиационная физика» (г. 

Курчатов, Казахстан, 2015.); 
Predeal International Summer School. New Trends in Theoretical and 

Experimental Nuclear Physics. Predeal, Romania. 1991. 
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22nd Masurian Lakes School on Nuclear Physics, Poland. – 1991. 
Euroschool on Exotic beams (Dubrovnik, Croatia, 2015). 
Конференції з фізики високих енергій, ядерної фізики та прискорювачів 

(Харків, 2016); 
на семінарах і наукових конференціях ІЯД НАН України в 1991-2015 

роках;  
на семінарах Інституту ядерних проблем ім. А. Солтана (Варшава, 

Польща) в 1989-2008 роках, Лабораторії важких іонів Варшавського 
університету (Варшава, Польща) в 2004-2008 роках. 

Публікації. Основний зміст дисертації викладено в 52 публікаціях, з них 
– 31 статей у реферованих вітчизняних і міжнародних журналах, 21 – праці у 
вигляді матеріалів і тез наукових конференцій. 

 Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п’яти 
розділів, висновків, списку використаних джерел з 312 найменувань. Основна 
частина роботи викладена на 268 сторінках, на яких, крім тексту, міститься 111 
рисунків і 36 таблиць.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі викладено обгрунтування актуальності досліджень за темою 
роботи, зв’язок роботи з науковими програмами, мета і задачі досліджень, 
наукова новизна отриманих результатів, наукова і практиче значення 
одержаних результатів, особистий внесок здобувача, апробація результатів 
дисертації, публікації по темі дисертації, структура й обсяг дисертації. 

У першому розділі

Застосована в експериментах ΔЕ-Е-методика забезпечувала надійну 
реєстрацію та ідентифікацію продуктів реакцій із зарядами Z = 2 – 8. 

 описано методику експериментів, проведених на 
Варшавському циклотроні С-200Р з використанням пучків іонів 10,11В, 18О при 
енергіях Елаб.(10B) = 51 МеВ, Елаб.(11В) = 44 МеВ, Елаб.( 18О) = 114 МеВ та на 
циклотроні У-240 Інституту ядерних досліджень НАН України з використанням 
пучків іонів 12C та 14N при енергіях Елаб.(12C) = 61 MeB та Елаб.(14N) = 116 MeB.  

Для реєстрації та ідентифікації продуктів ядерних процесів використо-
вувались ΔЕ-Е-спектрометри з кремнієвими Е-детекторами і двома типами ΔЕ-
детекторів, в якості яких застосовувались: 1) іонізаційна камера (ІК), наповнена 
протічним аргоном; 2) тонкі кремнієві ΔЕ-детектори. Регулюванням тиску в ІК 
досягалась необхідна ефективна товщина даного ΔЕ-детектора, яка за втратами 
енергії продуктами реакцій була, в основному, еквівалентною 15-мікронному 
кремнієвому ΔЕ-детектору. Спектрометр з ІК використовувався для реєстрації 
низькоенергетичних важких продуктів реакцій. Тонкі кремнієві ΔЕ-детектори 
забезпечували добру роздільну здатність ΔЕ-Е-методики не тільки за зарядами 
продуктів реакцій, що уможливлювали спектрометри з ІК, але і за їх масами.  

В експерименті використовувалась стандартна електроніка типу CAMAC 
та система накопичування і сортування спектрометричної інформації на базі 
персонального комп’ютера. 
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Енергетична роздільна здатність методики обумовлювалась, в основному, 
розкидом енергії пучків іонів, який становив ~ 0,5 %.  

Для опрацювання та аналізу спектрів використовувалась система власних 
спеціальних програм, програма накопичення та аналізу спектрометричної 
інформації SMAN. 

У другому розділі

)()()()( rVriWrVrU C++=

 дисертації міститься короткий огляд основних 
сучасних напрямків досліджень з використанням пучків важких іонів, наведено 
відомі ядерні моделі, що використовувались в цій роботі для інтерпретації 
експериментальних даних, а також описано розроблені автором підходи до 
моделювання енергетичної залежності потенціалу взаємодії, в тому числі з 
врахуванням дисперсійних співвідношень між дійсною та уявною частинами 
оптичних потенціалів. 

В підході оптичної моделі та методу зв’язаних каналів реакцій потенціал 
взаємодії ядер мішені (Т) і пучка (Р) складається з трьох компонент: дійсної 
V(r) та уявної W(r)  частин оптичного ядерного потенціалу, а також 
кулонівського потенціалу VC(r): 

. (1) 
Для кулонівської взаємодії у розрахунках використовувався потенціал VC(r) 
рівномірно зарядженої кулі:  
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де ZP і ZT – числа протонів у ядрах Р і Т  відповідно; e – заряд протона; 
RC - радіус кулонівської взаємодії ядер Т + Р: 

)( 3/13/1
TPCC AArR += , (3) 

де rС– параметр кулонівського радіуса. 
Дійсна частина вибиралась у формі Вудса-Саксона (WS) 

)()( 0 VV , ar, Rf V rV = , (4) 
або у формі квадрата функції Вудса-Саксона (WS2) 

)()( 2
0 VV , ar, Rf V rV = , (5) 

або розраховується згідно моделі подвійної згортки (фолдінг-потенціал DF): 
),()( ErVNrV DFR= , (6) 

де NR  – нормуючий множник.  
Уявна частина вибиралась у формі Вудса-Саксона (WS), або у формі 

нормованої похідної від функції Вудса-Саксона (WD) або їхньої суми 
(WS+WD) 

)()()(
DD WWDWWS , ar, R gW, ar, R f W rW += ,  (7) 

де  
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V0, WS і WD – параметри глибини дійсної та уявних частин оптичного 
потенціалу U(r), 

)AA(rR /
P

/
Tii

3131 += ,(i = V, WS, WD). (10) 
ri і ai – параметри радіуса і дифузності поверхні дійсної та уявної частин 
потенціалу. Оскільки ядерні сили є притягальними та для збереження потоку 
частинок, параметри V та Wi мають від’ємні значення. 

Як показали численні дослідження пружного розсіяння важких іонів 
ядрами на основі теорії потенціального розсіяння (за оптичною моделлю), опис 
експериментальних диференційних перерізів теоретично розрахованими 
перерізами мало залежить від значень ядро-ядерного потенціалу у внутрішній 
області.  

Енергетична залежність параметрів оптичного потенціалу 
WDWDDWSWSSVVRi aRWaRWaRNVp ,,,,,,,,,0=  параметризувалась такими функціями: 

параметризація трьома параметрами 

WDWDWSWSVVRiiiiii
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або чотирма параметрами 
1

exp1)]()([)()( 0
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iiii , (12) 

або кусково-лінійна 

( )j
jj

jiji
jii EE

EE
EpEp

EpEp −
−
−

+=
+

+

1

1 )()(
)()(   для Ej < E <Ej+1  ,      (13) 

Параметри pi(-∞), pi(0), pi(+∞), E0i , ∆ i , pi(Ej) визначались шляхом 
підгонки ОМ-перерізів до експериментальних даних у всьому енергетичному 
діапазоні одночасно. 

Для розрахунків уявної частини ядро-ядерного потенціалу (потенціалу 
поглинання) поки що не існує успішних мікроскопічних підходів. Ці потенціали 
визначаються лише у результаті підгонки їхніх параметрів для досягнення 
задовільного опису експериментальних даних відповідними теоретичними 
величинами. 
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Для порівняння різних оптичних потенціалів часто використовуються 
значення об’ємних інтегралів дійсної та уявної частин потенціалу: 

∫
∞

−=
0

2),(4)( drrErV
AA

EJ
TP

V

π , (14) 

∫
∞

−=
0

2),(4)( drrErW
AA

EJ
TP

W

π . (15) 

В моделі подвійної згортки (DF-double folding) оптичний потенціал 
взаємодії важких іонів розраховується шляхом інтегрування нуклон-нуклонної 
взаємодії по розподілах нуклонів в ядрах, що зіштовхуються. В цій моделі 
дійсний потенціал VDF(r,E) складається з прямої та обмінної частин: 

),(),(),( ErVErVErV EXDDF += , (16) 

∫= TPDTTPPD rdrdEErV 33),,()()(),( srr ρυρρ , (17) 

∫ 







−+= TPEXTTTPPPEX rdrdiEErV 33)(exp),,(),(),(),(

µ
ρυρρ srkssrrsrr , (18) 

rrrs +−= TP , (19) 
де ρP(r) та ρT(r) – розподіли густини нуклонів у іоні, що налітає (Р), та ядрі-
мішені (Т) відповідно; υD(ρ,E,s) та υEX(ρ,E,s) – пряма та обмінна компоненти 
нуклон-нуклонної взаємодії; Е – енергія іона, що налітає; k(r) – приведений 
локальний імпульс відносного руху, що визначається як 

[ ])()(2)( ..2
2 rVrVErk cDFmc −−=



µ , (20) 

де )( TPTP AAAA +⋅=µ  зведена маса.  
Варто відзначити, що фолдінг-потеціал є різним для різних значень 

енергії внаслідок енергетичної залежності нуклон-нуклонної взаємодії. 
Кулонівський потенціал VC(r) у формулі (2) також може бути визначений 
згорткою зарядових густин (розподілів) мішені )( T

ch
T rρ  та ядра, що налітає, 

)( P
ch
P rρ  з кулонівським потенціалом υC(s) для точкових зарядів:  

∫= TPCT
ch
TP

ch
PC rdrdrV 33)()()()( srr υρρ . (21) 

В цій работі в розрахунках фолдінг-потеціалу використовувався залежний 
від густини ефективний потенціал нуклон-нуклонної взаємодії DDM3Y1 Рейда, 
в який входить нуклон-нуклонний потенціал з прямою та обмінною 
компонентами. Розрахунки фолдінг-потенціалу здійснювались за допомогою 
програми DFMSPH. 

Енергетична залежність дійсної частини оптичного потенціалу 
визначалась головним чином дисперсійними співвідношеннями між 
енергетично залежними дійсною та уявною частинами потенціалу у всьому 
діапазоні енергій. Дійсна частина енергетично-залежного потенціалу є сумою 
двох доданків: 

),(),(),( 0 ErVErVErV ∆+= , (22) 
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де V0(r,E) – потенціал зі слабкою залежністю від енергії, що зумовлена 
нелокальністю взаємодії, обміном нуклонами між ядрами та залежністю 
нуклон-нуклонної взаємодії від ядерної густини, а ΔV(r,E) розраховується як: 

∫ ′
−′

′
Ρ=∆ Ed

EE
ErWErV ),(1),(

π
.  (23) 

Тут Р означає головне значення інтеграла. Якщо ж припустити, що нам відомий 
вигляд функції ΔV(r,Es) при певній реперній енергії Es, то формула (23) набуває 
вигляду: 

∫ ′
−′−′

′
Ρ−+∆=∆ Ed

EEEE
ErWEEErVErV

s
ss ))((

),()(1),(),(
π

. (24) 

Доданок ΔV(r,Es) не залежить від енергії. Вважається, що його можна врахувати 
включенням в V0(r,E), котрий, взагалі кажучи, є невідомим. Прийнявши Es = 0, 
ми припускали, що V0(r,E) може бути представлений у вигляді фолдінг-
потенціалу (16) з нормуючим множником: 

),(),(0 ErVNErV DFR= , (25) 
Виходячи з припущення про слабку енергетичну залежність V0(r,E), нормуючий 
множник NR брався (як правило) незалежним від енергії. Також V0(r,E) може 
бути представлена у вигляді WS2 (5) з незалежними або залежними від енергії 
параметрами. 

Для обчислення інтеграла в (24) область інтегрування ділиться на m 
ділянок, в межах яких W(r, E) береться лінійно залежним від енергії: 

( )iii EEbWErW −+=),(        для Еi<E< Еi+1 , (26) 

де 
ii

ii
i EE

WWb
−
−

=
+

+

1

1 , ),( ii ErWW = . Тоді вважаючи, що ),(),( mm ErWEErW => : 
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i
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де 

( )( ) ( )( )
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EE
EEWS

m

sm
mm −

−
= ln1

π
. (29) 

 
Третій розділ містить нові експериментальні дані з пружного і 

непружного розсіяння та реакцій передач при взаємодії ядер 7Li + 11В, 7Li + 18О, 
12,14С+ 18О, 12,14С+ 14N, 9Be+ 12C та результати аналізу експериментальних даних 
за оптичною моделлю та МЗКР. Наведено отримані параметри потенціалів в 
основних та збуджених станах, їх енергетичну залежність, параметри 
деформації ядер 7Li, 11В і 18О та зроблено висновки про механізми 
досліджуваних процесів. Показано, що у пружному розсіянні даних ядер на 
кути фронтальної напівсфери домінує потенціальне розсіяння, а на великі кути 
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– реорієнтація ядер 7Li і 11В. Виявлено ізотопічні ефекти в розсіянні ядер 7Li, 
12,13,14С ізотопами 16О і 18О.  

Для пружного і непружного 7Li + 11B-розсіяння отримано диференціальні 
перерізи при енергії Елаб.(11В) = 44 МеВ (17,11 МеВ у системі центра мас - 
с.ц.м.) [3, 10, 24, 26] для основних станів ядер 7Li і 11B та збуджених станів 
2,125 МеВ (1/2-); 4,445 МеВ (5/2+); 5,020 МеВ (3/2-); 6,743 МеВ (7/2-); 6,792 МеВ 
(1/2+); 7,286 МеВ (5/2+); 7,976 МеВ (3/2+) ядра 11В і збуджені стани 
0,478 МеВ (1/2-); 4,63 МеВ (7/2-); 6,68 МеВ (5/2-); 7,467 МеВ (5/2-); 
9,67 МеВ (7/2-) + 9,85 МеВ (3/2-) ядра 7Li (всього 11 кутових розподілів). 
Отримані нами експериментальні дані порівнюються з єдиними раніше 
відомими даними при енергії Елаб.(7Li) = 34 МеВ (20,78 МеВ у с.ц.м.).  

Вперше для пружного і непружного 7Li + 18О-розсіяння поміряно 
диференціальні перерізи при енергії Елаб.(18О) = 114 МеВ (31,92 МеВ у с.ц.м.) 
[5,14] для переходів в основні і збуджені стани 1,982 МеВ (2+); 3,555 МеВ (4+); 
3,635 МеВ (0+); 3,92 МеВ (2+); 4,456 МеВ (1-); 5,098 МеВ (3-); 5,26 МеВ (2+) ядра 
18О та збуджені стани 0,478 МеВ (1/2-); 4,63 МеВ (7/2-); 6,68 МеВ (5/2-); 
7,467 МеВ (5/2-); 9,67 МеВ (7/2-) + 9,85 МеВ (3/2-) ядра 7Li (всього 10 кутових 
розподілів). Дані 7Li + 18О-розсіяння порівнюються з відомими даними 
пружного 7Li + 16О-розсіяння. Виявлено ізотопічні ефекти в розсіянні ядер 7Li 
ізотопами 16О і 18О. 

Деякі з поміряних диференціальних перерізів досліджуваних процесів 
показано на рис. 1-7 разом з результатами їх аналізу за оптичною моделлю 
(ОМ) та методом зв’язаних каналів реакцій (МЗКР). Розрахунки за ОМ та 
МЗКР, підгонка параметрів Xi = {V0, rV, aV, WS, rW, aW} потенціалів взаємодії 
ядер здійснювались за допомогою програм SPI-GENOA, а також за програмою 
FRESCO. Спектроскопічні амплітуди нуклонів і кластерів в ядрах, необхідні у 
МЗКР-розрахунках, обчислювались в рамках трансляційно-інваріантної 
оболонкової моделі за допомогою програми DESNA. У МЗКР-розрахунках у 
схему зв’язку включались пружне і непружне розсіяння ядер, процеси їх 
реорієнтації та найбільш важливі реакції передач. При МЗКР-розрахунках 
перерізів непружного розсіяння вважалось, що низькозбуджені стани ядер 
мають, в основному, колективну (ротаційну та вібраційну) природу, а тому в 
цих розрахунках використовувались форм-фактори переходів λ-
мультипольності з параметрами деформації ядер δλ та похідними потенціалів 
ядро-ядерної взаємодії: 

.)(
4 dr

rdUV
π

δ λ−=  (30) 

Довжини деформації δλ ядер визначались в процесі підгонки МЗКР-
перерізів до відповідних експериментальних даних непружного розсіяння ядер. 

На рис. 1 показано диференційні перерізи пружного розсіяння ядер 
7Li + 11В при енергії Елаб.(11В) = 44 МеВ (17 МеВ у с.ц.м.) [3, 10, 24] разом з ОМ- 
і МЗКР-розрахунками для найбільш імовірних ядерних процесів. Видно, що 
при розсіянні у фронтальну на півсферу (θс.ц.м. < 90о) домінує потенціальне 
розсіяння (криві <ОМ>), а на великі кути – реорієнтація ядер 7Li і 11В (криві 
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<reor>). Передача α -кластера (криві < α>), а також двоступінчасті передачі 
нуклонів і кластерів (інші криві) вносять несуттєвий внесок до пружного 
7Li + 11В-розсіяння. Суцільними кривми показана когерентна МЗКР – сума 

внесків всіх процесів, яка, як 
видно задовільно описує 
експериментальні дані. 

Було виконано також за 
ОМ- і МЗКР- аналіз відомих 
експериментальних даних 
пружного розсіяння ядер 
7Li + 11В при енергії Елаб.(7Li) = 
= 34 МеВ (20,78 МеВ у с.ц.м.) і 
знайдено параметри 7Li + 11В-
потенціалу при цій енергії. 
Механізм даного розсіяння  при 
цій енергії такий же, як і у 
вищерозглянутому випадку. 

На рис. 2 представлено 
отримані експериментальні дані 
непружного розсіяння ядер 
7Li + 11В. Криві показують 
результати МЗКР-розрахунків 
для ротаційних і вібраційних 
переходів ядер у збуджені 
стани, а також для передачі α -
кластера (криві <α>) Безіменні 
суцільні криві – когерентні суми 
внесків ротаційних і вібра-
ційних переходів та реакції α -
передачі. Суцільні криві Σ - 
некогерентні суми МЗКР-
перерізів збуджень колективної 
природи для  нерозділених в 

експерименті станів ядер. Як бачимо, реакція передачі α -кластера не робить 
істотного внеску у перерізи непружного розсіяння ядер. Аналогічно як і  
двоступінчасті передачі нуклонів і кластерів. Експериментальні дані задовільно 
описуються МЗКР-перерізами ротаційних і вібраційних переходів за умови 
врахування процесів реорієнтації ядер 7Li і 11В у збуджених станах. В результаті 
аналізу даних каналів непружного розсіяння ядер 7Li + 11В отримано набори 
параметрів 7Li + 11В-потенціалу для різних збуджених станів цих ядер, які 
разом з наборами параметрів пружного 7Li + 11В-розсіяння при енергіях 
Ес.ц.м. = 17,11 МеВ і 20,78 МеВ дозволили прослідкувати тенденції енергетичної 
(Е-) залежності потенціалу взаємодії ядер 7Li + 11В. Цю залежність показано на 
рис. 3: точки – отримані з МЗКР-аналізу значення параметрів Хі, кривими 

 
Рис. 1. Диференційні перерізи пружного 
розсіяння ядер 7Li + 11В при енергії Елаб.(11B) = 
= 44 МеВ [2, 3, 9, 11, 14]. Крива <ОМ> 
відображає результат розрахунків за оптичною 
моделлю, <reor> - внесок від реорієнтації ядер 
7Li і 11В,  <рр>, <α> і т.д.- від передач нуклонів 
і кластерів. 
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показуано наближення цих параметрів функціями: параметрів 7Li + 11В-
потенціалу для різних збуджених станів цих ядер, які разом з наборами 
параметрів пружного 7Li + 11В-розсіяння при енергіях Ес.ц.м. = 17,11 МеВ і 
20,78 МеВ дозволили прослідкувати тенденції енергетичної (Е-) залежності 
потенціалу взаємодії ядер 7Li + 11В. Цю залежність показано на рис. 3: точки – 
отримані з МЗКР-аналізу значення параметрів Хі, кривими показуано 
наближення цих параметрів функціями:  

де xx
max
i

min
i E,E,X,X ∆  - параметри підгонки, 

1

1
−
















 −
+=

x

x
xx E

EEexp)E,E,E(g
∆

∆ . 

Зв’язок дійсної та уявної частин потенціалу враховувався відповідно до 
дисперсійних співвідношень (22) - (23). 

На даному рисунку показано також Е- залежність параметрів потенціалу 
взаємодії ядер 7Li + 14N (криві 14N), отриману в попередній роботі (Rudchik A.T., 
Pirnak Val.M. et al. // Nucl. Phys. A. – 2002. – Vol. 700. – P. 25 – 41.).  

Видно істотні відмінності між Е-залежностями глибин дійсної та уявної 
частин 7Li + 11В- і 7Li + 14N-потенціалів (їх параметри наведені у табл. 1). 
Різниця функцій V(E, 14N) і V(E, 11В) може бути спричинена різницею висот 
кулонівських бар’єрів систем взаємодіючих ядер 7Li + 14N і 7Li + 11В, а 
відмінність повних перерізів непружних процесів при взаємодії даних пар ядер 
має наслідком різницю глибин уявних частин цих потенціалів. 

З МЗКР-аналізу непружного 7Li + 11В-розсіяння отримані також 
параметри деформацій δλ ядер 7Li і 11В. 

Було поміряно і проаналізовано за ОМ і МЗКР диференційні перерізи 
пружного і непружного розсіяння ядер 7Li + 18О. Виконання МЗКР-аналізу  
літературних експериментальних даних пружного розсіяння ядер 7Li + 16О 
дозволило порівняти отримані оптичні потенціали систем 7Li + 16О і 7Li + 18О 
для дослідження ізотопічних відмінностей потенціалів взаємодії ядер. 

Для дослідження ізотопічних відмінностей між потенціалами взаємодії 
ядер  7Li + 18О та 7Li + 16О було проаналізовано за ОМ і МЗКР відомі з 
літературних джерел експериментальні дані пружного розсіяння ядер 7Li + 16О 
та поміряно і проаналізовано за цими ж моделями диференціальні перерізи 
пружного і непружного розсіяння ядер 7Li + 18О 

 







−+
−−=

)E,E,E(g)XX(X
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min
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∆
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Рис. 2. Диференціальні перерізи непружного розсіяння ядер 7Li + 11В при енергії 
Елаб.(11В) = 44 МеВ [2, 3, 9] для переходів на збуджені рівні ядер 7Li та 11В. Криві – 
МЗКР-перерізи ротаційних і вібраційних переходів  а також  передачі α-кластера (криві 
<α>).  
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На рис. 4 наведено 

досягнутий опис даних пружного 
7Li + 16О-розсіяння при різних 
енергіях ОМ- і МЗКР-перерізами 
потенціального розсіяння (криві 
<ОМ>), з врахуванням процесу 
реорієнтації ядра 7Li (криві 
<reor>), а також реакцій одно- і 
двоступінчастих передач 
кластерів. Видно, що, як і у 
випадку 7Li + 16О - взаємодії, 
розсіяння на кути θс.ц.м. < 90о 
зумовлне, в основному, 
потенціальним розсіянням, а на 
великі кути – процесом 
реорієнтації ядра 7Li.  

 
 

Криві на рис 2 – наближення Е-
залежностей параметрів 
потенціалу функціями (31). На 
цьому ж рисунку для порівняння 
показано аналогічні Е-залежності 
7Li + 11В- і 7Li + 14N-потенціалів. 
Видно значну різницю глибин 
уявних частин цих потенціалів, 

що пов’язано з різницею повних перерізів непружних процесів при взаємодії 
цих пар ядер.  

На рис. 6 показано диференційні перерізи пружного розсіяння ядер 
7Li + 18О при енергії Елаб.(18О) = 114 МеВ (Ес.ц.м. =31,92 МеВ) [5]. Криві на 
рисунку показують ОМ- та МЗКР-перерізи для потенціального розсіяння (криві  

 
Рис. 3. Енергетичні залежності параметрів 
потенціалу взаємодії ядер 7Li + 11В в основних 
та збуджених станах [2, 3, 9]  порівняні до 
залежності параметрів потенціалу взаємодії 
ядер 7Li + 14N (криві 14N). 

Таблиця 1. Параметри ядро-ядерних потенціалів Вудса-Саксона 

Взаємодіючі 
ядра 

Ес.ц.м., 
МеВ 

V0,  
МеВ 

rV, 
фм 

aV, 
фм 

WS,  
МеВ 

rW, 
фм 

aW, 
фм 

7Li + 11B 20,78 191,1 0,792 0,675 10,2 1,252 0,644 
7Li + 11B 31,92 175,0 0,792 0,675 10,9 1,252 0,644 
7Li + 14N 20,78 180,0 0,792 0,675 11,2 1,252 0,660 
7Li + 14N 31,92 191,1 0,792 0,675 9,1 1,250 0,660 
7Li + 16O 31,92 172,9 0,802 0,660 14,9 1,250 0,660 
7Li + 18O 31,92 174,5 0,806 0,900 13,0 1,470 0,900 
8Be + 13C 29,20 178,2 0,806 0,900 12,4 1,470 0,900 
8Be + 15N 29,20 252,6 0,796 0,400 4,3 1,250 0,400 
8Be + 15N 29,20 276,3 0,796 0,400 4,6 1,250 0,400 
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<ОМ>), процесу реорієнтації ядра 7Li (криві <reor>) та реакцій одно- і 
двоступінчастих передач кластерів (інші криві). Видно, що найбільш 
важливими механізмами пружного 7Li + 18О -розсіяння, як і у випадку  взаємодії 
ядер 7Li + 18О розсіяння, є потенціальне розсіяння на кутах θс.ц.м. < 90о та процес 
реорієнтації ядра 7Li на великих кутах. Одно- та двоступінчасті процеси 
передач не відіграють суттєвої ролі у пружному розсіянні ядер 7Li + 18О. 
Когерентна сума внесків потенціального розсіяння та реорієнтації ядра 7Li до 
перерізу 7Li + 18О -розсіяння (суцільна крива) описує експериментальні дані 
задовільно у всьому кутовому діапазоні. 

Параметри 7Li + 18О-потенціалу, отримані із ОМ-аналізу даних пружного 
розсіяння 7Li + 18О при енергії Ес.ц.м. =31,92 МеВ, представлено у табл. 1. Також 
там наведено параметри 7Li + 16О-потенціалу для даної енергії, знайдені на 
основі їх енергетичної залежності, розглянутої перед цим. На рис. 6 кривими 
<В1> показано МЗКР-перерізи 7Li + 18О-розсіяння, розраховані з параметрами 
7Li + 16О-потенціалу.  Видно, що 7Li + 18О-потенціал з параметрами 7Li + 16О- 
потенціалу не забезпечує задовільний опис даних пружного 7Li + 18О-розсіяння. 
Як видно з табл. 1, 7Li + 16О- і 7Li + 18О-потенціали 

 

  
Рис. 4. Диференційні перерізи пружного розсіяння ядер 7Li + 16О при різних енергіях. 
Криві – ОМ- і МЗКР-розрахунки. Експериментальні дані взяті з літературних 
джерел. 
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відрізняються, в основному, параметрами aV, aW і rW. На рис. 7 (немає) показано 
дійсні та уявні частини 7Li + 18О-потенціалу з цими двома наборами параметрів. 
Видно, що з «власними» наборами параметрів цей потенціал має значно більшу 
протяжність на великі відстані (криві VA, WA), ніж з параметрами потенціалу 
7Li + 16О (криві VB, WB). Це може бути пов’язане з наявністю в ядрі 18О двох 
нейтронів понад замкнутою 1р-оболонкою. Інакше кажучи, можна вважати, що 
протяжний „хвіст” 7Li + 18О-потенціалу відображає гало-структуру ядра 18О як 
системи 18О = 16О + 2n. 

Отримані у даній роботі експериментальні диференціальні перерізи 
непружного розсіяння ядер 7Li + 18О показано на рис. 7 разом з МЗКР-
розрахунками для ротаційних і вібраційних переходів у відповідні збуджені 
стани, виконані як з „власним” набором параметрів 7Li + 18О-потенціалу (криві 
<A>) так і з параметрами 7Li + 16О-потенціалу (криві <Bi>). Видно, що як і у 
випадку непружного 7Li + 18О-розсіяння, використання оптичного потенціалу  з 
параметрами отриманими з аналізу 7Li + 16О-розсіяння, не дозволяє отримати 
задовільний опис експериментальних даних.  

 

 
 

Рис. 5. Енергетична залежність параметрів 
7Li + 16O-потенціалу у порівнянні із 
аналогічними Е-залежностями параметрів 
7Li + 11В- і 7Li + 14N-потенціалів. 
 

Рис. 6. Диференціальні перерізи пружно-
го розсіяння ядер 7Li + 18O при енергії 
Eлаб.(18O) = 114 МеВ [5]. Криві – ОМ- та 
МЗКР-розрахунки.  
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Рис. 7. Диференціальні перерізи непружного розсіяння ядер 7Li + 18O при енергії 
Eлаб.(18O) = 114 МеВ [5]. 

 
Четвертий розділ 

На рис.8 показано (в шкалі переданих імпульсів 

містить інформацією про знайдені в літературі данні 
по пружному (ПР) та непружному розсіянню для 26 пар ядер в широкому 
діапазоні енергій налітаючогоіона (1 - 200 МеВ/нуклон) та рисунки з 
диференційними перерізами ПР в шкалі переданих імпульсів q<4 фм-1 разом з 
розрахованими перерізами ПР по ОМ для кожної енергії окремо. Ці 26 пар 
взаємодіючих ядер, що були нами проаналізовані, наведено в табл. 2. У 
першому і п’ятому стовпцях вказано порядковий номер пари взаємодіючих 
ядер (пари пронумеровані згідно зменшення величини x=AP

1/3+ AT
1/3, де AP і AT - 

атомні маси налітаючого іона і ядра-мішені). у другому та шостому стовпцях – 
назви пар взаємодіючих ядер. У четвертому та сьомому стовпцях таблиці 2 
вказано кількість енергій, при яких були здійснені вимірювання,у четвертому та 
восьмому – відповідний діапазон цих енергій. 

( )2/sin2 θkq = , θ – кут в 
системі центра мас) положення перших дифракційних максимумів (q<4 фм-1, 
θ<90o) диференційних перерізів пружного розсіяння для 8 з 26 пар ядер, що 
були розглянуті в роботі (в роботі також аналізувались положення 
дифракційних мінімумів) в діапазоні енергій 1 - 200 МеВ/нуклон. Знайдено 
апроксімуючу функцію та параметри до неї для кожної з 26 пар ядер, що добре 
описує положення перших восьми дифракційних максимумів та мінімумів в 
перерізах пружного, непружного розсіяння та реакцій передач в усьому 
діапазоні енергій. Щоб описати зсув положень дифракційних максимумів і  
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Таблиця 2. Проаналізовані дані пружного розсіяння 
 

  №, 
  ,j  

Система 
ядер  

Кількість 
енергій  

Ei – Ef,  
МеВ/нуклон  

  №, 
,j 

Система 
ядер  

Кількість 
енергій  

Ei – Ef,  
МеВ/нуклон  

1  16O+16O  38 0,9 – 70  14 12C+11B  38 1 – 29  

2  4He+40Ca  25 3 – 340  15 16O+7Li  10 1,3 – 10  

3 20Ne+12C  6 3 – 20  16 12C+9Be  18 0,8 – 13  

4 16O+14C  11 1,2 – 24  17 16O+6Li  14 0,8 – 8  

5 18O+12C  9 1,8 – 8  18 7Li+12C  19 0,6 – 50  

6 16O+13C  13 0,9 – 8  19 9Be+9Be  10 0,5 – 5,5 

7 6Li+28Si  20 1,2 – 58  20 4He+16O  27 1,8 – 100  

8 16O+12C  78 1,2 – 94  21 6Li+12C  28 0,8 – 53  

9 14C+13C  8 1,1 – 12 22 7Li+9Be  7 2,2 – 19 

10 14N+12C  17 1,4 – 20  23 4He+12C  22 1,3 – 340  

11 13C+12C  7 1,3 – 50  24  3He+ 12C 20 2 – 150 

12 16O+9Be  23 0,9 – 18  25  4He+9Be  13 1,2 – 26 

13  12C+12C  45 1,1 – 200  26  2H+12C  23 2 – 135  

 
мінімумів в область більших q при великих та малих енергіях, була 
запропонована така енергетична залежність: 

)(
)()(

ER
iEq
d

i

απ +
= , (32) 

( )ErxER dd ⋅=)( , (33) 

( )
2
1,11)( 0 =

⋅
⋅

−−= n
E

VErEr bn
dd µ

γβ  (34) 

C

TP
b rx

ZZV
⋅
⋅

=
44,1

, (35) 

TP

TP

AA
AA

+
=µ  (36) 
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де i = 0 - 7 - номер максимуму (мінімуму); α - параметр положення (в одиницях 
π/Rd) першого максимуму (мінімуму), E - енергія налітаючого іона на нуклон, μ 
- приведена маса, bV  - кулонівський бар'єр, rC = 1,4 фм. Було протестовано 
декілька значень степеня n, і хоча дещо краще енергетична залежність 

  
Рис. 8. Кружечки (зафарбовані та незафарбовані) позначають q-координати 
максимумів диференціальних перерізів пружного розсіяння при взаємодії ядра-
мішені T з налітаючим іона P залежно від його енергії Е=Елаб./АР (пари 
взаємодіючих ядер P+T наведені у верхньому правому кутку кожного 
малюнка ), похибки в визначенні положень максимумів оцінені згідно формул 
(38)-(41). Суцільні лінії апроксимують хід енергетичної залежності за 
формулами (32)-(36) з параметрами  γ, α, rd

0
  і β, що знайдені для кожної пари 

ядер. Пунктирні лінії апроксимують енергетичні залежності положень 
максимумів розраховані згідно формул 32-36, 44-48 з набором параметрів  №6 
в таблиці 3. 
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описується при n = 0,2 ( а також при логарифмічній залежності ), нами було 
вибрано n=0,5 при якому параметр rd

0 не набував дуже великих значень.  
Формула (32) відповідає дифракційній моделі (для пружного розсіяння), в 

якій залежність перерізу від переданого моменту q виражається наступним 
чином 

( )2
1 )(

/dq
/dq

dd
R

qRqRJ
d
d

⋅∼ 
σ
σ

, (37) 

яка дає еквідистантні положення максимумів і мінімумів (за умови 
незалежності Rd від q) та значення параметра α = 0,766 для першого максимума 
і α = 1,22 для першого мінімума. 

Суцільні лінії на рис. 8 апроксимують хід енергетичної залежності за 
формулами (32 - 36). При пошуку параметрів γ, α, rd

0
  і β цих енергетичних  

залежностей похибка в визначенні положень максимумів (мінімумів) ΔqiЕ 
визначалась таким чином  

222
fEiE qqqq ∆+∆+∆=∆ θ , (38) 

де ΔqE виникає з систематичної відносної похибки у визначенні енергії пучка 
налітаючих іонів δE 

Eqq iE δ
2
1

=∆ , (39) 

Δqθ виникає з систематичної похибки у визначенні кута розсіяння Δθi в с.ц.м. 

i
ikq θθ

θ ∆⋅





=∆

2
cos , (40) 

T

P
labi A

A31+∆≈∆ θθ , (41) 

Δqf визначається як похибка положення максимума (мінімума) при апроксімації 
його параболою. Систематичні похибки у визначенні кута розсіяння Δθlab в 
лабораторній системі брались з робіт, де вони як правило наводяться разом з 
перерізами ПР або використовувались похибки для близьких енергій, якщо 
вони не наводились в роботі. Типові значення Δθlab від 0,20 до 10 при Е<5 МеВ 
на нуклон та від 0,020 до 0,20 при вищих енергіях. Систематичні похибки у 
визначенні енергії пучка налітаючих іонів δE наводяться значно рідше в 
роботах і становлять від 0.5 до 7%. Тому для всіхенергій налітаючих іонів та 
всіх пар ядер бралось δE=3%, це дає деякий внесок в ΔqiЕ тільки для великих qiЕ 
(3 - 4 fm-1). В любому випадку ΔqiЕ обмежувалось інтервалом від 0,01 fm-1 до 0,1 
fm-1. 

За наступними формулами рахувались значення δj - середньоквадратичне 
відхилення положень максимумів від апроксимації (32-36) для пари ядер з 
номером j та - χ2

j- критерій, що мінімізується пошуком параметрів γ, α, rd
0

  і β 

( )
2/1

2

,
)(1











−= ∑ Eqq

N iiE
iEj

jδ , (42) 
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( )∑ ∆
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iiE
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j q

Eqq
N ,

2

2
2 )(1χ  , (43) 

де qi(Е) визначається формулами (32) - (36), Nj - кількість максимумів 
(мінімумів). 

Знайдено також апроксімуючу функцію від енергії та характеристик пари 
ядер (маса, заряд, енергія зв'язку) та параметри до неї, що задовільно описує 
положення цих максимумів та мінімумів перерізів пружного розсіяння для всіх 
26 пар ядер. Для цього введемо лінійну залежність параметрів rd

0, β, γ  від 
величин х, у, тобто 

),()(),( 00
OOrOOrOOdd yybxxaryxr −+−+=  (44) 

),()( OOOO xxax −+= βββ  (45) 
)(),(),( OOOOOO yybxxayx −+−+= γγγγ  (46) 

де  

2
1

22 /2
1

/2
1









+=

 TTPP

y
εµεµ

 (47) 

( ) ( )OOyyOOxx OOOO
16161616 , +≡+≡ . (48) 

В формулі (47) εP,T - енергії зв'язку в каналах розвалу нелітаючого іону (Р) 
або ядра-мішені (Т) з найменшим значенням μP,TεP,T, де μP,T  приведена маса двох 
кластерів в Р або Т. В таблиці 3 наведені 6 наборів параметрів до формул (32)-
(36), (44)-(48) для опису положень максимумів перерізів пружного розсіяння 
для всіх 26 пар ядер. Апроксимації з наборами параметрів № 4, 5, 6, віходячи з 
значень критерію χ2 та середньоквадратичного відхилення δ, добре описують 
енергетичні залежності положень максимумів для всіх пар ядер. На рис. 8  

 
Таблиця 3. Параметри апроксимацій для положеннь максимумів  

для 26 пар ядер 
 

№ γОО α OOdr
0

, 
фм 

βОО, 
МеВ-1/2 

aγ 
 

 

br 

1 0.380(5) 0.637(4) 1.502(3) 0.0263(2) 0 0 

2 0.478(9) 0.698(5) 1.455(4) 0.0184(5) 1.58(7)* 0 

3 0.493(7) 0.696(5) 1.480(4) 0.0198(5) 0.56(2) 0 

4 0.500(7) 0.693(5) 1.483(4) 0.0203(5) 0.55(2) 0.033(1) 

5 0.515(8) 0.692(5) 1.490(4) 0.0208(5) 0.47(2) 0.019(2) 

6 0.497(5) 0.701(5) 1.487(3) 0.0215(2) 0.54 0.0325 
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Продовження таблиці 3. 
 

 № 

 

ar, 
фм 

 

aβ 
МеВ-1/2 

 

bγ 
фм-1 

 

χ2 
 

δ, 
фм-1 

1 0 0 0 2.42 0.095 

2 -0.081(5) -0.0091(5) 0 1.59 0.080 

3 -0.031(6) -0.0068(5) 0 1.37 0.075 

4 0.007(6) -0.0059(5) 0 1.09 0.066 

5 -0.004(7) -0.0058(5) -0.080(9) 1.04 0.064 

6 0 -0.0045 0 1.10 0.066 

 
пунктирною лінією показані енергетичні залежності положень максимумів для 
8 пар ядер розраховані згідно формул (32)-(36), (44)-(48) з набором параметрів 
№ 6.  

На рис.9 точками показані значення параметра OOdr
0 отримані згідно 

формул (32)-(36) для кожної з 26 пар ядер окремо і лініями rd
0(х,у) згідно 

формулі (44) з наборами параметрів № 5, 6. На рис. 9 ( j = 1 – 26 ) можна 
побачити, що значення параметрів дифракційного радіуса rd

0 більше для тих 
пар ядер в яких хоча б одне ядро є слабозв'язаним: 9Ве, 6,7Li, 2Н. 

Також було проаналізовано експериментальні дані диференціальних 
перерізів непружного розсіяння та реакцій передач для деяких пар 
взаємодіючих ядер з 4 ≤ А ≤ 16 в діапазоні енергій налітаючого іона взаємодії 
1 ÷ 340 МеВ/нуклон. Для аналізу було відібрано ті пари ядер, для яких існує 
достатній набір експериментальних даних у широкому діапазоні енергій. На 
рис. 10 кружечками (зафарбованими та незафарбованими) показані q-
координати максимумів диференціальних перерізів непружного розсіяння та 
реакції передач для 8 процесів ядерної взаємодії залежно від енергії 
налітаючого іона. Знайдено апроксимацію енергетичної залежності положень 
перших восьми (або меньше) дифракційних максимумів і мінімумів у 
диференційних перерізах непружного розсіяння та реакції. Щоб описати зсув 
положень дифракційних максимумів і мінімумів в область більших q при 
великих та малих енергіях, була запропонована така ж енергетична залежність 
як і для пружного розсіяння (формули (32) - (36)). Суцільні лінії на рис. 10 
апроксимують хід енергетичної залежності положень максимумів перерізів 
непружного розсіяння та реакцій передач за цими формулами з відповідними 
параметрами. Штрихові лінії на рис. 10 апроксимують хід енергетичної 
залежності положень максимумів перерізів непружного розсіяння з 
глобальними параметризаціями (формули (44) - (48)), що отримані для кожного 
з збуджених рівнів 12C 2+ з Ex=4.44 МеВ та рівня 12C 0+ з Ex=7.65 МеВ. Для 
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реакцій передач штрихові лінії на рис. 10 є апроксімаціями положень 
максимумів перерізів відповідних пружних каналів 16O+12C та 12C+11B. 

 

 
 

 
Рис. 9. Залежність параметра rd

0 від номера пари ядер j (трикутники - одне ядро 
з пари є 9Ве, квадрати - одне ядро з пари є 6,7Li або 2Н, кружечки – інші пари ядер 
) зверху – для максимумів пружного розсіяння, знизу –. для мінімумів. Товстими 
та тонкими лініями показані rd

0(х,у) лінійно залежна від х та у згідно 
формули (44) з набором параметрів №6 та №5, відповідно, з таблииць 3 для 
максимумів та аналогічних  наборів параметрів для мінімумів. 
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На рис.11 кружечками та трикутниками показані значення диференційних 
перерізів в перщих п'ятьох (q < 2.6 fm-1)  максимумах кутових розподілів 
пружного розсіяння 16O + 16О у всій області досліджуваних енергій. Видно, що 
енергетична залежність значень цих перерізів для перших чотирьох максимумів 
має більш-менш плавний характер. 

Була запропонована для опису цієї залежності наступна апроксимація 

  

Рис. 10 Кружечки (зафарбовані та незафарбовані) позначають q-
координати максимумів диференціальних перерізів непружного розсіяння 
та реакцій передач залежно від енергії налітаючого іона. Суцільні лінії 
апроксимують хід енергетичної залежності за формулами (32) - (36) з 
параметрами, що знайдені для відповідного процесу. Пунктирні лінії 
пояснюються в тексті.  
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σ
σ

⋅±+⋅= , (49) 

де qi визначається формулою (32)- (36), знак “+” перед останім членом формули 
(49) відповідає значенням перерізв в максимумах, знак “-“ - в мінімумах, 

( )EqpqpEppqEq iFNiFNFNFN
n
iiFN lnlnexp),( )(4)(3)(2)(1)( +++=⋅σ , (50) 

де степінь n=0 для індекса N, n=2 для індекса F. Вісім параметрів pkN(F) ( k=1,4 ) 
підгоняються, щоб найкраще описати енергетичну залежність значень перерізів 
для перщих п'ятьох максимумів, ця залежність показана на рис. 4.30 
суцільними лініями. В таблиці 4 наведені параметри pkN(F) для пружного 
розсіяння 16O + 16О, 16O + 12С та 12С + 12С. 

 

 

 
Рис. 11. Значення диференціальних перерізів пружного розсіяння 16O + 16О в 
перших 5 максимумах у залежності від енергії налітаючого іона,суцільні лінії 
результат апроксимації формулою (49)-(50) з параметрами з табл.4. 
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Таблиця 4. Параметри апроксимації (4.27) для перерізів в 
максимумах 

Система 
ядер p1N p2N p3N p4N p1F p2F p3F p4F 

16O+16O' -4.87(6) 1.33(8) 1.90(4) -0.40(2) -1.25(4) -0.56(3) -0.14(1) -0.94(2) 
16O+ 12C -3.52(2) 1.23(1) 1.59(6) -0.46(3) -1.31(1) -0.61(2) -0.20(1) -1.09(1) 
12С+12С -3.69(5) 1.37(2) 0.84(4) -0.29(2) -0.81(2) -0.77(2) -0.35(1) -0.91(3) 

Пя'тий розділ містить розрахунки по ОМ з різними типами та формами 
енергетичної залежності (ЕЗ) оптичного потенціалу, з врахуванням  

  
Рис. 12. Експериментальні диференційні перерізи пружного розсіяння ядер 
16O + 16O  зліва, починаючи згори Eлаб(16O) = 92.4, 98.6, 115.9, 124, 145, 250, 
350, 480, 704, 1120 МеВ та ядер 6Li + 28Si справа, починаючи згори Eлаб(28Si) = 
27, 34, 76, 99, 135, 154, 210, 240, 318, 350 МеВ. Кожний розподіл помножений 
на коефіцієнт 10-2n+2, де n – порядковий номер розподілу, починаючи згори. 
Суцільні криві – розрахунки за ОМ з енергетично-залежними потенціалами 
OOWa12 та LiSiWb27, відповідно. 
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дисперсійних співвідношень, в різних діапазонах переданних імпульсів q для 26 
пар ядер в діапазоні енергій 1 - 200 МеВ/нуклон. На рис. 12 показано 
порівняння експериментальних диференційних перерізів пружного розсіяння 
ядер 16O + 16O та 6Li + 28Si з розрахрваними за ОМ з енергетично-залежними  

 
Рис. 13. Кружечки та трикутники (зафарбовані та незафарбовані) позначають q-
координати  максимумів і мінімумів диференціальних перерізів пружного розсіяння 
16O + 16О в залежності від енергії налітаючого іона. Товста та тонка лінії – 
розрахунки за ОМ, використовуючи енергетично залежний потенціал WS2 та DF 
для дійсною частини,відповідно. 
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потенціалами. На рис. 13, 14 наведено порівняння експериментальних 
положень і значень дифракційних максимумів та мінімумів пружного розсіяння 
ядер 16O + 16O з розрахованими по ОМ з різними типами ЕЗ потенціалів, товста 
та тонка лінії - WS2 та DF форми для дійсною частини потенціалу, відповідно. 

 
Рис. 14. Кружечки та трикутники (зафарбовані та незафарбовані) позначають 
перерізи в максимумах і мінімумах диференціальних перерізів пружного розсіяння 
16O + 16О в залежності від енергії налітаючого іона. Порядок  максимумів зверху 
донизу відповідає зростанню переданого імпульсу q. Товста та тонка лінії – 
розрахунки за ОМ, використовуючи енергетично залежний потенціал WS2 та  DF 
для дійсною частини,відповідно. 
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Положення максимумів та мінімумів, а також значень перерізу в максимумах 
добре описуються обома енергетично залежними потенціалами.  

Для різних пар ядер показано енергетичні залежності об’емних 
інтегралів (14), (15) дійсних та уявних частини ЕЗ потенціалів (на рис. 15 для 
чотирьох пар ядер), зроблено їх порівняльний аналіз. Крім диференційних 
перерізів ПР з ЕЗ потенціалом в рамках МЗКР проаналізовано для деяких пар 
ядер енергетичні залежності диференційних перерізів непружного розсіяння 
перерізів злиття і реакцій. 

 
Рис. 15. Залежність від енергії налітаючого іона об’ємного інтеграла дійсної 
(зверху) та уявної (знизу) частин енергетично-залежного потенціалу 
(DF+WS) взаємодії ядра 12С з ядром: 16О - суцільна товста лінія; 12С -  
суцільна тонка; 14N - пунктирна тонка; 11В - пунктирна товста.  
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ВИСНОВКИ 

1. Отримано нові експериментальні дані диференційних перерізів 
пружного і непружного розсіяння ядер 7Li + 10,11B, 7Li + 18O, 12С + 18O, 12С + 9Ве, 
12,14С + 14N при енергіях Елаб.(11B) = 44 МеВ, Елаб.(10B) = 51 МеВ, 
Елаб.(12C) = 61 МеВ, Елаб.(14N) = 116 МеВ, Елаб.(18О) = 114 МеВ (дані внесені в 
базу даних EXFOR). Дані отримано в результаті вимірювань, проведених на 
Київському та Варшавському циклотронах У-240 та C-200P у 1989 – 2005 
роках. 

2. Поміряні дані проаналізовано в рамках оптичної моделі та методу 
зв’язаних каналів реакцій, отримано великий об’єм інформації про взаємодію і 
структуру досліджуваних ядер: 

a)  розраховано внески можливих механізмів реакцій, встановлено 
найбільш важливі з них;  

b) визначено параметри оптичних потенціалів взаємодії вказаних пар 
ядер при відповідних енергіях;  

c)  визначено довжини деформації δ λ ядер 7Li, 11В, 12,14С, 14N і 18О в 
основних та збуджених станах; 

d) в рамках трансляційно-інваріантної моделі оболонок розраховані 
спектроскопічні амплітуди нуклонів і кластерів в досліджуваних ядрах; 

e)  проведено порівняльний аналіз отриманих оптичних потенціалів з 
оптичними потенціалами тих самих систем при інших значеннях енергії 
зіткнення, отриманими іншими авторами, в результаті чого продемонстровано 
загальні тенденції зміни параметрів оптичних потенціалів взаємодії легких ядер 
при зміні енергії; 

f) досліджено ізотопічні особливості потенціалів взаємодії та 
розподілу ядерної речовини, продемонстровано характерні зміни потенціалу 
при зміні кількості нуклонів у взаємодіючих ядрах. 

3. Успішність застосованого модельного аналізу в багаточисленних і 
різноманітних комбінаціях взаємодіючих пар ядер і енергій зіткнення виразно 
демонструє застосовність та адекватність підходу оптичної моделі та методу 
зв’язаних каналів реакцій для опису взаємодії легких ядер в діапазоні енергій 
налітаючої частинки від 1 до 200 Мев на нуклон. 

4. В результаті систематичного аналізу великого масиву 
експериментальних даних з пружного розсіяння ядер масами від 2 до 40 а.о.м. 
продемонстровано регулярний дифракційний характер взаємодії легких ядер у 
всьому діапазоні енергій зіткнення від 2-3 до 200 МеВ/нуклон та переданих 
імпульсів від 0 до 3-4 фм-1. Встановлено кількісні характеристики поведінки 
диференційних перерізів розсіяння в дифракційному діапазоні, побудовано 
відповідні апроксимаційні функції, що дозволяє робити обґрунтовані прогнози 
для перерізів розсіяння при таких значеннях енергії взаємодії, або навіть для 
таких пар ядер, для яких не було проведено експериментальних вимірювань. 
Зокрема: 
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a) виконано систематичний аналіз літературних даних диференційних 
перерізів пружного розсіяння при взаємодії ядер 1р-оболонки та деяких ядер з 
поза її меж в діапазоні енергій налітаючого іона від 1 до 200 Мев на нуклон; 
всього проаналізовано понад 500 кутових розподілів для 26 пар ядер з 
масовими числами 2≤А≤40; 

b) показано, що для всіх досліджуваних пар ядер в досліджуваному 
інтервалі енергій та переданого імпульсу (q<4 фм-1, θ<90o) взаємодії 
спостерігається еквідистантність положень перших восьми максимумів і 
мінімумів в шкалі переданого імпульсу q; в інтервалі енергій налітаючої 
частинки від 4 до 30 МеВ/нуклон положення максимумів і мінімумів не 
змінюються, а при менших чи більших енергіях їх положення зсуваються в 
область більших переданих імпульсів, зберігаючи при цьому еквідистантність; 

c) побудовано параметричні функції, що адекватно апроксимують 
енергетичну залежність положень дифракційних максимумів та мінімумів 
диференційних перерізів пружного розсіяння та значень цих перерізів у 
відповідних максимумах та мінімумах; для всіх 26 пар взаємодіючих ядер, що 
аналізувалися, знайдено параметри таких апроксимацій, що забезпечують 
якісний загальний опис поведінки експериментальних даних; 

d) знайдено апроксимаційну функцію, залежну від енергії налітаючого 
іона та характеристик взаємодіючих ядер (масове число, заряд, енергія зв'язку), 
що задовільно описує енергетичну залежність положень дифракційних 
максимумів та мінімумів перерізів пружного розсіяння всіх досліджуваних пар 
ядер з масами від 2 до 40 а.о.м., використовуючи один універсальний набір з 
восьми параметрів. 

5. Проведено дослідження енергетичної залежності експериментальних 
диференційних перерізів непружного розсіяння ядер 16O+12С, 12С +12С, 6Li+12С, 
4He+12С зі збудженням рівнів ядра 12С, а також реакцій передач при взаємодії 
ядер 16O та 11В з ядрами  12С. Встановлено регулярний дифракційний характер 
поведінки таких перерізів в області переданих імпульсів q<4фм-1 з кількісними 
характеристиками близькими до характеристик пружного розсіяння.  

6. Спираючись на великий масив експериментальної інформації з 
пружного розсіяння, виходячи з відомих властивостей енергетичної еволюції 
оптичних потенціалів, як тих, що спостерігаються в емпіричних результатах, 
так і таких, які прямо витікають з фундаментальних фізичних принципів, 
зокрема з принципу причинності, що накладає обмеження на потенціали 
взаємодії у вигляді дисперсійних співвідношень між дійсною і уявною 
частинами потенціалу, побудовано енергетично-залежні потенціали взаємодії 
ядер 12С + 16O, 16O + 16O, 12C + 12C, що забезпечують задовільний опис 
експериментальних даних пружного розсіяння в діапазоні значень енергії 
зіткнення від 1 до 200 МеВ/нуклон. Отримані оптичні потенціали вперше 
задовольняють дисперсійні співвідношення в повному обсязі – при кожному 
значенні радіусу r. 

7. Розроблено оригінальну методику побудови енергетично-залежних 
оптичних потенціалів взаємодії легких ядер масами від 2 до 40 а.о.м. при 
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енергіях зіткнення в діапазоні від 1 до 200 МеВ на нуклон. Розроблену 
методику перевірено при побудові потенціалів взаємодії ядер  4He + 12C,  
4He + 40Ca, 6Li + 12C, 6Li + 28Si та інших з 26 пар, що були розглянуті. Отримано 
задовільний опис експериментальних даних пружного розсіяння у повному 
досліджуваному енергетичному діапазоні. Встановлено універсальні тенденції 
впливу на потенціали загальних характеристик взаємодіючих ядер: заряду, 
кількості нуклонів, енергії зв’язку. 

8. Характерними особливостями потенціалів, побудованих за 
розробленою методикою є: 

a) врахування дисперсійних співвідношень для залежних від радіусу 
потенціалів, тобто при кожному значенні радіусу r; 

b) істотна зміна форми потенціалу зі зміною енергії, як дійсної так і 
уявної його частин; 

c) використання фолдінг-потенціалу (подвійної згортки) в якості бази 
потенціалу взаємодії ядер, що в перспективі дає шанс на побудову реалістичних 
енергетичнозалежних оптичних потенціалів для взаємодії радіоактивних (чи 
навіть нестабільних) ядер, для яких існує дуже обмежений об’єм 
експериментальних даних, доступних для використання в процесі побудови; 

d) наявність додавання компонент, залежних від кутового моменту 
відносного руху L, для опису так званих квазімолекулярних процесів взаємодії, 
із збереженням повного виконання дисперсійних співвідношень; 

e) оскільки побудовані потенціали задовольняють теоретичні обмеження 
на енергетичну залежність і забезпечують задовільний опис наявних 
експериментальних даних у повному діапазоні енергій взаємодії 1-200 
МеВ/нуклон, вони можуть бути використані для обґрунтованих розрахунків 
перерізів ядерних процесів при значеннях енергій, що істотно відрізняються від 
тих, які досліджені експериментально. 

9.  Проведено аналіз властивостей побудованих енергетично-залежних  
потенціалів при описі непружного розсіяння ядер, а також злиття (на прикладі 
злиття  ядер 16O + 12С). Встановлено адекватність і універсальність таких 
потенціалів. Зокрема, спираючись на експериментальні дані з наукової 
літератури досліджено енергетичну залежність взаємодії ядер 16O + 12С, 
12C + 12C, 6Li + 12C,  4He + 12C при непружному розсіянні із збудженням рівня 2+ 
(4.44 МеВ) ядра 12C в діапазоні енергій 2-100 МеВ/нуклон. Аналіз проводився в 
рамках методу зв’язаних каналів реакцій, вперше з врахуванням дисперсійних 
співвідношень між дійсною та уявною частинами як оптичних потенціалів так і 
формфакторів переходу. Виявлено вплив зв’язку між каналами пружного та 
непружного розсіяння на енергетичну залежність потенціалів взаємодії ядер. 
Встановлено, що для всіх чотирьох пар ядер довжина деформації енергетично-
залежного потенціалу, змінюється з енергією незначно. Знайдено значення 
довжин деформації для взаємодії 12C з ядрами 16O, 12С, 6Li, 4He, що 
забезпечують задовільний опис експериментальних даних у всьому діапазоні 
енергій зіткнення, що розглядався. 
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АНОТАЦІЇ  
Понкратенко О. А.  
Енергетична залежність взаємодії важких іонів на легких ядрах. – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. 
01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій.  
Інститут ядерних досліджень Національної академіє наук України. Київ, 2017. 

В дисертації представлено результати дослідження ядерних процесів при 
взаємодії ядер 10,11B, 18O, 12C, 14N з ядрами 7Li  та 12,14C. Отримані нові 
експериментальні дані диференціальних перерізів пружного та непружного 
розсіяння ядер та реакцій передач проаналізовано за оптичною моделлю та 
методом зв′язаних каналів реакцій. Отримано набори параметрів оптичних 
потенціалів взаємодії ядер у вхідних та вихідних каналах реакцій, їх 
енергетичні і (А, Z)-залежності, параметри деформації ядер, відомості про 
механізми ядерних процесів.  

З аналізу великого масиву експериментальної інформації з пружного 
розсіяння для 26 пар ядер з масами від 2 до 40 а.о.м знайдено енергетично-
залежні потенціали їх взаємодії в діапазоні значень енергій зіткнення від 1 до 
200 МеВ/нуклон з врахуванням дисперсійних співвідношень між дійсною і 
уявною частинами потенціалу. 

Ключові слова: атомне ядро, ядерна реакція, кутовий розподіл, 
диференціальний переріз, оптичний потенціал, метод зв’язаних каналів, 
енергетична залежність, параметри деформації, дисперсійні співвідношення.  
 
Понкратенко О. А.  
Энергетическая зависимость взаимодействия тяжелых ионов с легкими 
ядрами. – Рукопись.  
Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических 
наук. 
01.04.16. – физика ядра, элементарных частиц и высоких энергий.  
Институт ядерных исследований Национальной академии наук Украины. Киев, 
2017.  

В диссертации представлены результаты исследования ядерных 
процессов при взаимодействии ядер 10,11B, 18O, 12C, 14N с ядрами 7Li  и 12,14C. 
Полученые новые экспериментальные данные по диференциальным сечениям 
упругого и неупругого рассеяния и реакций передач были проанализированы в 
рамках оптической модели и метода связанных каналов. Получены наборы 
параметров оптических потенциалов взаимодействия ядер во входных и 
выходных каналах реакций, их энергетические и (А, Z)-зависимости, параметры 
деформации ядер, сведения о механизмах ядерных процессов.  

Разработана оригинальная методика получения энергетически-зависимых 
оптических потенциалов взаємодействия ядер с массами от 2 до 40 а.о.м. при 
энергиях столкновения в интервале от 1 до 200 МэВ на нуклон впервые с 
учетом диссперсионных соотношений между энергетическими зависимостями 
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мнимой и действительной частью потенциала. На основе этой методики и 
анализа большого массива экспериментальной информации по упругому 
рассеянию ядер получены энергетически-зависимые потенциалы 
взаємодействия ядер  12С + 16O, 16O + 16O, 12C + 12C, 4He + 12C,  4He + 40Ca, 
6Li + 12C, 6Li + 28Si и еще 19 пар ядер для канала упругого рассеяния. Также на 
основе экспериментальнх данных по неупругому рассеянию с возбужением 
уровня 2+  (4.44 МеВ) ядра 12С получены энергетически-зависимые потенциалы 
взаємодействия ядер 16O + 12С, 12C + 12C, 6Li + 12C, 4He + 12C для каналов 
упругого и неупругого рассеяния. 

Ключевые слова: атомное ядро, ядерная реакция, угловое 
распределение, дифференциальное сечение, оптический потенциал, метод 
связанных каналов, энергетическая зависимость, параметры деформации, 
дисперсионные соотношения. 
 
Ponkratenko O.А. Energy dependence interaction of heavy ion with light nuclei. 
– Manuscript.  
Thesis for the Doctor’s degree (Physics and Mathematics) 
01.04.16 – Physics of Nucleus, Elementary Particles and High Energies.  
Institute for Nuclear Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 
2017. 

The thesis includes the results of studies of nuclear processes caused by the 
heavy ion collisions with light nuclei. New experimental data of the elastic and 
inelastic scattering of 10,11B, 18O, 12C, 14N on the 7Li  and 12,14C  were obtained. The 
results of the analysis the measured data as well as the data, known from the 
literature, within the optical model and coupled-reaction-channels method are 
presented. The sets of the potential parameters for nucleus-nucleus interactions in the 
entrace and exit channels, their energy and (А, Z)-dependences, deformation 
parameters as well as reaction mechanism were obtained.  

Energy dependence interaction potential of 26 nuclei pairs with atomic mass 
from 2 to 40 for energy region 1 - 200 MeV/nucleon were obtained. Dispersion 
relaton between energy dependence of the real and imaginary parts of interaction 
potential were included. 

Keywords: atomic nucleus, nuclear reaction, angular distribution, differential 
cross sectons, optical potential, coupled-reaction-channels method, energy 
dependence, deformation parameter, dispersion relaton.  
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