
Національна Академія Наук України 

Інститут ядерних досліджень 

 

 

 

На правах рукопису 

УДК 539.172.17 

 

 

 

 

ПОНКРАТЕНКО Олег Анатолійович 

 

ЕНЕРГЕТИЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ВАЖКИХ ІОНІВ З 

ЛЕГКИМИ ЯДРАМИ 

 

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

доктора фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.04.16 -  

фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий консультант 

доктор фізико-математичних наук, 

професор РУДЧИК Адам Тихонович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2016 



 

2 

З М І С Т 

 

Вступ 

 

……………………………………….……………………….

.                 

6 

Розділ 1. Експериментальна методика дослідження ядерних 

процесів при взаємодії важких 

іонів………………..……. 

16 

1.1. Експериментальна установка АСТРА на Київському 

циклотроні У-240…………………………………………… 

16 

1.1.1. Геометрія експерименту та реакційна камера …………… 16 

1.1.2. Мішенно-детекторний комплекс ...………………………... 19 

1.1.3. Електронно-комп’ютерна система реєстрації, 

накопичення та аналізу спектрометричної інформації  ….. 

21 

1.1.4. Аналіз спектрометричної інформації, отримання і 

обробка  двовимірних та енергетичних спектрів 

………… 

23 

1.2. Експериментальна установка SYRENA на Варшавському 

циклотроні С-200Р …………………………………………. 

27 

1.2.1. Геометрія експерименту та реакційна камера …………… 27 

1.2.2. Методика вимірювань із спектрометрами з іонізаційною 

камерою 

……………………………………………………... 

31 

1.2.3. Е-Е-методика з кремнієвими детекторами ……………… 36 

1.3. Основні результати та висновки розділу 1  .…...………… 38 

Розділ 2 

 

Теоретичні методи дослідження взаємодії  важких 

іонів з ядрами……………………………………………… 

40 

2.1. Основні напрямки досліджень з важкими іонами ………… 40 

2.2. Оптична модель пружного розсіяння важких іонів.……. 41 



 

3 

2.3. Параметризація оптичного потенціалу та його 

енергетичної залежності…………………………………… 

45 

2.4. Потенціал подвійної згортки взаємодії ядер……………… 49 

2.5. Дисперсійне співвідношення між дійсною та уявною 

частинами потенціалу  ……………………………………… 

50 

2.6. Метод зв’язаних каналів реакцій ,...………………………... 51 

2.7. Непружне розсіяння іонів………………………………….. 53 

2.8. Реакції передач ……………………………………………....   55 

2.9. Обчислення спектроскопічних амплітуд нуклонів і 

кластерів 

……………………………………………………… 

56 

Розділ 3. Пружне та непружне розсіяння, дослідження 

взаємодій за участі важких іонів ................ 

59 

3.1. Вступ  ...................................................... 59 

3.2. Взаємодія іонів 
11

B з ядрами 
7
Li 60 

3.2.1. Пружне розсіяння ядер 
7
Li + 

11
B 60 

3.2.2. Непружне розсіяння ядер 
7
Li + 

11
B 64 

3.2.3. Енергетична залежність параметрів потенціалу взаємодії 

ядер 
7
Li + 

11
В  ................................ 

68 

3.3. Пружне розсіяння ядер 
7
Lі, 

7
Ве + 

9
Bе і потенціал 

8
Ве + 

9
Bе.. ............................... 

72 

3.4. Розсіяння ядер 
7
Li + 

16
О та 

7
Li + 

18
О………………. 80 

3.4.1. Пружне розсіяння ядер 
7
Li + 

16
О  80 

3.4.2. Енергетична залежність параметрів 
7
Li + 

16
О-потенціалу  83 

3.4.3. Пружне розсіяння ядер 
7
Li + 

18
О  …………………………. 85 

3.4.4. Непружне розсіяння ядер 
7
Li + 

18
О  ………………………. 90 

3.5. Розсіяння при взаємодії  
16, 18

О + 
12,14

С ……………… 94 

3.5.1. Пружне розсіяння іонів 
18

О ядрами 
12

С  94 



 

4 

3.5.2. Пружне розсіяння ядер 
12

С + 
16

О …………  97 

3.5.3. Енергетична залежність  
12

С + 
16, 18

О-потенціалів ………... 100 

3.5.4. Пружне розсіяння 
18

О +
14

С ……………………………. 105 

3.5.5. Пружне розсіяння 
16

О
  
+ 

14
С  ………………..  108 

3.5.6. Ізотопічні відмінності в розсіянні та взаємодії ядер 

12, 13, 14
С + 

16, 18
O …………………………. 

109 

3.6. Основні результати та висновки розділу 3  .…... 

………………………………………………………… 

111 

Розділ 4. Енергетична залежність положень та значень 

дифракційних максимумів та мінімумів в 

диференційних перерізах розсіяння важких іонів на 

легких ядрах 

112 

4.1. Данні по пружному розсіяння ядер та порівняння з 

розрахунками по ОМ.. 

112 

4.2. Енергетична залежність положень дифракційних 

максимумів та мінімумів...................................................... 

129 

4.3. Опис енергетичної залежності положень дифракційних 

максимумів та мінімумів апроксімуючою функцією з 

єдиними для всіх пар взаємодіючих ядер параметрами.  

147 

4.4. Енергетична залежність положень дифракційних  

максимумів та мінімумів перерізів непружного розсіяння 

та реакцій передач 

160 

4.5. Енергетична залежність значень перерізів в дифракційних 

максимумах та мінімумах  

171 

4.6. Основні результати та висновки розділу 4 ........................  180 

Розділ 5. Енергетична залежність потенціалу взаємодії ядер … 183 

5.1. Порівняння енергетичних залежностей ОП взаємодії 

різних пар взаємодіючих ядер. 

183 



 

5 

5.2. Опис енергетичної залежності положень дифракційцних 

максимумів та мінімумів пружного розсіяння значень 

перерізів в них за допомогою. енергетично-залежного 

ОП 

193 

5.3. Енергетично-залежний ОП для опису перерізів злиття 205 

5.4. Енергетично-залежний ОП для опису непружного 

розсіяння 

215 

5.5. Основні результати та висновки розділу   5................ 

................. 

227 

Основні результати та висновки  …………………………………… 229 

Список використаних джерел   234 

 



 

6 

 

В С Т У П 
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 поєднанні 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 би робити обґрунтовані передбачення для 

недосліджених ще експериментально умов, проводити розрахунки  

вимірюваних величин з прийнятною точністю. Роз’язання цієї важливої і 
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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 НАН 

України 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. реєстрація 

№ 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 

властивостей нестабільних ядер з використанням пучків важких іонів” 

(2012 - 2016 рр., ДР № 0112Ш05092). 

 

Mета і завдання дослідження 

Метою і завданням даної роботи було:  

1) отримання нових експериментальних даних диференційних 

перерізів пружного і непружного розсіяння ядер 7Li + 10,11B, 7Li + 18O, 
12С + 18O, 12С + 9Be, 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; 
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2) дослідження механізмів ядерних процесів при взаємодії важких 

іонів, визначення таких механізмів взаємодії, 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 шляхом аналізу 

експериментальних даних (більше 700 кутових розподілів перерізів 

пружного та непружного розсіяння) 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 дійсної частини потенціал ядро-ядерної взаємодії, отриманий з 

нуклон-нуклонного потенціалу методом подвійної згортки з густинами 

ядер, що зіштовхуються.  

Наукова новизна одержаних результатів 

1. Під науковим керівництвом автора та за його безпосередньої 

участі отримано нові експериментальні дані диференційних перерізів 

пружного і непружного розсіяння ядер 7Li + 10,11B, 7Li + 16,18O, 12С + 18O, 
12С + 9Be, 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.  

2. З теоретичного аналізу поміряних експериментальних даних 

отримано інформацію про структуру та взаємодію відповідних ядер при 
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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 непружного 

розсіяння ядер, задовольняючи при цьому дисперсійні співвідношення, що 

зв’язують енергетичні залежності дійсної та уявної частин оптичних 

потенціалів, у повному обсязі – 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-
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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 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 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. 
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Основний зміст роботи 

У вступі викладено обгрунтування дослідження за темою роботи, 

мета та завдання досліджень, новизна отриманих результатів, наукова і 

практича цінність роботи. 

Перший розділ містить опис методики 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. 

Застосована в експериментах ΔЕ-Е-методика забезпечувала надійну 

реєстрацію та ідентифікацію продуктів реакцій із зарядами Z = 2 – 8. 

Енергетична роздільна здатність методики обумовлювалась, в основному, 

розкидом енергії пучків іонів, який становив ~ 0,5 %.  
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Для опрацювання та аналізу спектрів використовувалась система 

власних спеціальних програм, програма накопичення та аналізу 

спектрометричної інформації SMAN. 

Другий розділ дисертації містить короткий огляд основних 

напрямків досліджень з використанням пучків важких іонів, наведено 

сучасні 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.  

Третій розділ містить нові експериментальні дані з пружного і 

непружного розсіяння та реакцій передач при взаємодії ядер 7Li + 10,11В, 
7Li + 18О, 12,13,14С+ 18О, 12,14С+ 14N, 9Be+ 12C та результати аналізу 

експериментальних даних за оптичною моделлю (ОМ) та методом 

зв’язаних каналів реакцій (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 – реорієнтація ядер 7Li і 11В. Виявлено 

ізотопічні ефекти в розсіянні ядер 7Li, 12,13,14С ізотопами 16О і 18О. 

Четвертий розділ містить інформацію 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 

( )2/sin2 θkq = , де θ – кут в системі центра мас, для q<4 фм-1 разом з 

розрахованими перерізами ПР по ОМ для кожної енергії окремо.  

На рисунках показано положення та значення перших восьми 

дифракційних максимумів та мінімумів (q<4 фм-1, θ<90o) в диференційних 

перерізах пружного розсіяння для 26 пар ядер в діапазоні енергій 
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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. Наведено 

апроксімуючу функцію від енергії та характеристик ядер (маса, заряд, 

енергія зв'язку) та параметри до неї, що задовільно описує положення цих 

максимумів та мінімумів в перерізах пружного розсіяння для всіх 26 пар 

ядер. Приведено значення параметра дифракційного радіуса для кожної з 

26 пар ядер та апроксімація його залежності від характеристик ядер, що 

взаємодіють. Для кожної з 26 пар ядер знайдено область енергій, в якій 

положення перших вісьми дифракційних максимумів та мінімумів не 

змінюється з енергією налітаючого іона (змінюється в межах 5%). Також 

знайдено апроксімуючу функцію та параметри до неї для 7 з цих 26 пар 

ядер (для яких перерізи поміряні в більш широкому діапазоні енергій), що 

добре описує енергетичну залежність перерізів ПР в перших чотирьох - 

п'яти дифракційних максимумах та мінімумах. 

Пя'тий розділ містить розрахунки по ОМ з різними типами та 

формами енергетичної залежності (ЕЗ) оптичного потенціалу (ОП), з 

врахуванням ДС, в різних діапазонах переданних імпульсів q для 26 пар 

ядер в діапазоні енергій 1 - 200 МеВ/нуклон Наведено порівняння 

експериментальних диференційних перерізів ПР та положень і значень 

дифракційних максимумів та мінімумів з розрахованими по ОМ з різними 

типами ЕЗ потенціалів, порівняно енергетично-радіальні залежності цих 

ЕЗ потенціалів. Для різних пар ядер на рисунках показано енергетичні 

залежності об’ємних інтегралів дійсних та уявних частини ЕЗ потенціалів, 

зроблено їх порівняльний аналіз. Крім диференційних перерізів ПР з ЕЗ 

потенціалом в рамках методу зв’язаних каналів (МЗК) проаналізовано для 

деяких пар ядер енергетичні залежності диференційних перерізів 

непружного розсіяння та перерізів злиття і реакцій.  

У висновках сформульовано основні результати роботи.  
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РОЗДІЛ  1  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЯДЕРНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ВАЖКИХ ІОНІВ 
 

1.1.  Експериментальна установка АСТРА на Київському 

циклотроні У-240 
 

1.1.1. Геометрія експерименту та реакційна камера  

Для вимірювання кутових розподілів ядерних процесів при взаємодії 

пучка іонів 14N при енергії  Елаб.(14N) = 116 MeB на мішенях 12,14C [6, 7, 35 –

 37, 39 – 42] та пучка іонів 12C при енергії Елаб.(12C) = 61 MeB на мішенях  12C 

[результати дослідження лягли в основу кандидатської роботи автора] 

використовувалась експериментальна  установка  АСТРА, розміщена в 

експериментальному приміщенні № 5 циклотрону У-240 ІЯД НАН України.  

Схема установки показана на рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1. Схема експериментальної установки АСТРА:  

1 і 2 ― щілинні (10 мм) перехресні діафрагми, 6 і 7 ― формуюча (∅ = 3 мм) і 
антирозсіювальна (∅ = 5 мм) діафрагми, 3 ― розподільний магніт, 4 і 
5 ― квадрупольні лінзи, 8 ― реакційна камера, 9 ― блок мішеней, 10 і 
11 ― детекторні платформи, 12 ― циліндр Фарадея. 

Прискорені циклотроном У-240 іони виходили в іонопровід й 

переміщувались за допомогою комплексу поворотних електромагнітів та 

електромагнітних лінз, встановлених в циклотронному  залі та лінзовому 
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коридорі, в  експериментальне приміщення №5. Електромагнітні лінзи 

фокусували  та формували пучок іонів для збереження його інтенсивності. З 

лінзового коридору пучок іонів здійснював поворот на 900 в горизонтальній 

площині особливим електромагнітом в експериментальне приміщення № 5, і 

при вході в іонопровід установки переріз пучка мав прямокутну форму 

шириною ∼50 мм [311]. Колімація пучка іонів в іонопроводі завдяки 

діафрагмам 1 і 2 (ширина 10 мм), 6 (∅=3 мм) і 7 (∅=5 мм)  істотно 

покращувала монохроматичність на мішені 9. Водночас інтенсивність пучка 

іонів на мішені знижувалась. 

Експерименти також продемонстрували, що при енергетичному 

розмитті пучка іонів на виході циклотрону ∼ 1%, на мішені енергія іонів 

відрізняється на ∼ 0,2%. Діафрагми 1 і 2 забезпечували початкове 

формування пучка іонів, діафрагма 6 забезпечувала основний ефект, а 

діафрагма 7 працювала як антирозсіювальна.  

В камері розсіяння 8 (рис. 1.1), схема якої представлена на рис. 1.2, 

розміщувались дві поворотні детекторні платформи 2 і 3. Кожна з платформ 

містила по три радіальні доріжки для встановлення спектрометрів 4 і 5, кут 

між сусідніми доріжками складав 12,5о. Під час експерименту поворотні 

платформи розміщувались по дві сторони від напряму пучка і могли 

обертатись, захоплюючи  кутовий діапазон — 4о – 175о. Поблизу платформ 

розміщувались прямокутні плитки, до яких були змонтовані електронні 

блоки попереднього підсилення сигналів з детекторів (передпідсилювачі). По 

центру камери на штоку 11 розташовувався диск з рамкою мішеней. Рух 

штоку у вертикальній площині та обертання диску з мішенями можливо було 

виконувати віддалено сигналами з вимірювального центру за допомогою 

спеціальної електроніки. Кожна мішень ідентифікувалась за своїм 

оригінальним двійковим номером — отворами на коловій доріжці на диску; 

диск обертався за допомогою крокового мікродвигуна. Номер мішені 
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ідентифікувалась фотоелементним пристрієм, змонтованим поблизу 

кріплення мішенного вузла та штоку. 

 
Рис. 1.2. Схема реакційної камери Астра: 

1 ― диск з набором мішеней, 2 і 3 ― детекторні платформи, 4 і 5 ― спектрометри, 
6 ― циліндр Фарадея, 7, 8, 9 і 10 ― вікна для візуальних спостережень, 11 ― шток 
мішенного вузла, 12 ― кремнієвий моніторний детектор. 

Імпульси з фотоелементів надходили до спеціальних електронних 

блоків, які визначали номер мішені, що перебувала в дани й момент на 

пучку.  

Розміщення детекторних платформ на визначений кут також 

виконувалось віддалено з вимірювального центру завдяки спеціалізованим 

електронним блокам, аналогічних до блоків налаштування мішеней.  

Пучок іонів по прольоті через мішень поглинався в циліндрі Фарадея 6, 

залишковий заряд якого надходив до інтегратора струму для моніторування 

струму пучка. Додаткове моніторування здійснювалось за допомогою 
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кремнієвого спектрометра 12, що був встановлений на фланець  

вікна огляду 8. 

Попередньо, до початку вимірювань діафрагми та спектрометри  

тестувались по центру іонопроводу за допомогою лазера. Під час 

експериментів контроль напряму пучка іонів до осі іонопроводу  

здійснювали, порівнюючи картину розсіяння іонів ядрами золота на малих 

кутах в праву та ліву сторону від напряму пучка. 

 

1.1.2. Мішенно-детекторний комплекс 

У вимірюваннях кутових розподілів ядерних процесів на установці 

АСТРА використовувалась ∆Е-Е-методика із застосуванням кремнієвих 

детекторів. Товщина ∆Е-детектора становила ∼ 30 – 40 мкм, а товстого Е-

детектора — 0,8 мм. ∆Е-Е-спектрометри монтувались на відстані ∼ 30 см від 

центру мішені. Схема ∆Е-Е-спектрометра наведена на рис. 1.3.  

 

Рис. 1.3. Схема ∆Е-Е-спектрометра з кремнієвими детекторами. 

1 ― детекторна платформа, 2 ― корпус ∆Е-Е-спектрометра, 3 ― трубка-коліматор, 
4 ― ∆Е-детектор, 5 ― Е-детектор, 6 ― визначальна діафрагма, 7 ― додаткова 
діафрагма, 8 ― гайка для вертикального переміщення спектрометра, 9 ― гвинт 
кріплення детекторів, 10 ― гвинт для кріплення спектрометра до платформи. 
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Перед ∆Е-детектором кожного спектрометра розміщувався латунний 

коліматор 3 в діаметрі 10 мм та довжиною 40 мм, а також діафрагма 6 з 

прямокутним отвором розмірами 5 х 3 мм. Такі параметри діафрагми давали 

можливість вимірювати кутові перерізи реакцій з мінімальним кроком 

зміщення кута ∼ 1о. Для стабілізації інтенсивності потоку реєстрованих 

продуктів реакцій в змонтованих у відмінні пази спектрометрах 

встановлювались різні діафрагми: ширшою діафрагмою колімувався більш 

віддалений від напряму пучка іонів спектрометр.  Тілесні кути спектрометрів 

складали ∼ 1,1×10-4 - 1,7×10-4 стер. Встановлені перед  ∆Е-детекторами 

латунні коліматори істотно знижували реєстрування фонових подій різного 

роду походження. 

Напівпровідникові кремнієві ∆Е- та Е-детектори було розроблено й 

вироблено у відділі радіаційної фізики ІЯД НАН України, і вони мали  

роздільну енергетичну здатність близько 1%. При викоpистанні ∆Е-Е 

методики пучок важких іонів втрачав в ∆Е-детекторі не більше 10% енергії,  

тому заявлена товщина ∆Е-детектора мала залежати від типу іонів та їхньої 

енергії. Товщина Е-детектора має бути достатньою для повного поглинання 

розсіяних іонів. Тестування детекторів за роздільною здатністю та шумовим 

фоном здійснювались на спеціалізованому стенді за спектрометричною 

картиною при вильоті альфа частинок при розпаді радію-226, а також перед 

початком вимірювань — в реакційній камері з використанням альфа-джерел 

та вимірювальної електроніки. Реєстрація легких частинок здійснювалась із  

застосуванням сцинтиляторів NaJ(Tl) з фотопомножувачами ФЭУ-31.  

Мішені визначеної товщини були виготовлені в лабораторії мiшеней 

нашого інституту способом напилення на нікелеєву підкладку (вуглець), як 

самопідтримні фольги або холодної прокатки в маслі (літій). Тонка товщина 

мішеней необхідна для забезпечення сепарації сигналів у спектрах від 

збуджених станів ядер. 
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 Переважно застосовувались товщини ~ 100 мкг/см2 (золото), до 500 

мкг/см2 (ізотопи бору та вуглецю, берилій),  до 800 мкг/см2 (літій). Чітка 

ідентифікація піків була можлива при інтервалі в ~0,4 – 0,5 МеВ між 

збудженими станами. При надто малих товщинах мішеней роздільна 

здатність поліпшувалась, при цьому час експозицій для накопичення 

достатньої сукупності подій ядерних процесів відповідно зростав. Зазвичай 

вибирався прийнятний оптимум. Тривалість експозицій залежала від позиції 

та складала від 10 хвилин до декількох годин, струм пучка на мішені міг 

змінюватись в межах декількох десятків наноампер. 

 

1.1.3. Електронно-комп'ютерна система реєстрації, накопичення та 

аналізу спектрометричної інформації 

Для отримання диференціальних перерізів ядерних процесів 

застосовувалась стандартна електроніка та  обчислювальна техніка. Схема 

електронної системи вимірювань наведена на рис. 1.4. 

Сигнали, згенеровані в ∆E- і E-детекторах частинками-продуктами 

реакцій, підсилювались в два етапи. Спершу були задіяні зарядочутливі 

підсилювачі слабких сигналів - передпісилювачі ПП, встановлені 

безпосередньо в реакційній камері біля детекторів. Вони давали покращення 

у відношенні сигнал-шум й компенсували втрати величини сигналів при їх 

проходженню до центру вимірювань, де і розташовувалась основна 

електроніка та обчислювальна техніка. В центрі імпульси зазнавали 

повторного підсилення за допомогою головних підсилювачів П, на виході 

яких отримувались по два сигнали з напругою до 10 В.  

Для селекції сигналів, згенерованих в ∆E- і E-детекторах при 

проходженні через них частинки, застосовувалась схема збігів СЗ, на входи 

якої подавались короткі прямокутні імпульси, сформовані диференційними 

дискримінаторами ДД від першої пари вихідних сигналів підсилювачів П ∆E- 

і E-трактів, а друга пара вихідних імпульсів надходила на лінійні ворота ЛВ, 
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що керувались вихідним сигналом від схеми збігів СЗ. Відібрані схемою 

збігів ∆E- і E-сигнали певного спектрометра К індексувались у блоці НС, 

змішувались з подібними парами сигналів від інших спектрометрів у блоці 

змішування сигналів ЗС й трансформувались в цифровий код аналого-

цифровими перетворювачами АЦП. Далі інформація у вигляді чисел (E, ∆E, 

K) потрапляла через інтерфейс в пам’ять персонального комп′ютера, де 

 

 

Рис. 1.4. Блок-схема спектрометричного тракту. 
ПП ― передпісилювачі, П ― основні підсилювачі, ДД ― диференційний 
дискримінатор, СЗ ― схема збігів, ЛВ ― лінійні ворота, Л ― лічильник, 
Р ― розгалуджувач, ІНТ ― інтегратор струму, ЦФ ― циліндр Фарадея, 
АЦП ― аналого-цифровий перетворювач, ЗС ― змішувач сигналів, НС ― блок 
номера спектрометра, БЛ ― блок лічильника. 
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накопичувались під час експерименту та відбиралась у формі спектрів 

E×∆E×N (N − число подій, що відповідають певній енергетичній конфігурації 

(E,∆E) комірки двовимірного спектру для визначеного спектрометра. 

Спектроскопічна інформація записувалась та відтворювалась на дисплеї 

комп’ютера у вигляді двовимірних спектрів. В експерименті 

використовувалась аналогова електроніка стандарту САМАС.  

Іони, які не провзаємодіяли з ядрами мішені або розсіялись  на невеликі 

кути,  адсорбувалися в циліндрі Фарадея ЦФ. Заряд, утворений в циліндрі 

Фарадея ЦФ, слугував для моніторування струму пучка. Електронний блок 

ІНТ трансформував порції заряду з ЦФ в імпульси, які підсилюючись, 

надходили до візуального лічильника ВЛ та в комп’ютер через блок 

лічильника БЛ.  

Додатково здійснювалось моніторування струму пучка спеціальним 

спектрометром-монітором, що був встановлений поза площиною розсіяння 

на виході камери під кутом θлаб = 17,5° до напряму пучка. В якості монітора 

використовувався товстий кремнієвий детектор з можливістю реєстрації 

важких та легких частинок. Події з монітора реєструвались ще одним 

візуальним лічильником ВЛ та через блок БЛ надходили до комп’ютеру.  

Система розроблених програм MANY  та DINA дозволяла не тільки 

спостерігати в режимі реального часу за накопиченням спектрів на дисплеї 

комп’ютера, але й здійснювати первинну обробку спектрометричної  

інформації. 

 

1.1.4. Аналіз спектрометричної інформації, отримання і обробка 

двовимірних та енергетичних спектрів 

Розділення та ідентифікація продуктів реакцій у двовимірні спектри 

N(E, ∆E), де N – кількість зареєстрованих частинок (число подій) 

здійснювалась за ∆E-E-методикою. Втрати енергії E і ∆E в Е- та ∆E-

детекторах  подавалися в цілочисельних одиницях – каналах, оскільки сигнал 
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був попередньо перетворений аналого-цифровим перетворювачем (АЦП) за 

формулою Бете-Блоха 

,~ 2AZEEk ∆×  (1.1) 

де Еk = E + ∆E – повна кінетична енергія частинки з числом нуклонів А і 

зарядом Z. Проекція двовимірного спектра  N(E, ∆E) на площину (E, ∆E)  має 

вид відповідно до формули 

EAZE /~ 2∆  (1.2) 

Типовий E×∆E-спектр продуктів реакцій 12C(14N,X), отриманий на 

експериментальній установці АСТРА за допомогою запропонованої 

методики, показано на рис. 1.5. Можна бачити, що дана методика дозволяла 

надійно ідентифікувати та розділити легкі продукти реакції із Z = 1.  

 

Рис. 1.5. Типовий двовимірний E×∆E-спектр легких продуктів реакцій 
12C(14N,X) для кута θлаб = 22,5° при енергії Елаб.(14N) = 116 МеВ. 
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Приклад E×∆E-спектра продуктів реакцій 12C(14N,X), отриманий за 

допомогою описаної вище методики, показано на рис. 1.5. Видно, що 

методика забезпечувала надійну ідентифікацію та розділення легких 

продуктів із Z = 1. 

Для продуктів із Z > 2 дана методика давала гіршу роздільну здатність. 

Відповідно до (1.2) енергетичні втрати частинки в ∆E-детекторі лінійно 

залежні від її маси  А. Із зростанням А роздільна здатність погіршується, тому 

на E×∆E-спектрі відносна відстань між сусідніми ізотопами стає меншою 

пропорційно до 1/А. Для розділення ізотопів за масами при Z > 2 

застосовують складніші часопролітні методики та магнітні спектрометри.  

Звичайні E×∆E-спектри мають такий же недолік, як в області високої 

енергії — елементні смуги звужуються і відстані між ними зменшуються, що 

ускладнює ідентифікацію продуктів реакцій. Більш раціональним для 

ідентифікації продуктів реакцій та отримання відповідних спектрів є 

одержання двовимірних спектрів N(Ек,AZ2) на основі співвідношення (1.1). 

Проектування даних спектрів (об'ємних гістограм) на площину (Ек,AZ2) є 

спрямленими ізотопно-елементними смугами. При цьому коефіцієнт 

переходу від каналів (відносних одиниць)  до абсолютних одиниць енергії 

майже однаковий для всіх локусів ізотопів. Ек×AZ2-спектри одержувались в 

процесі обробки (вже після вимірювань, в режимі off-line) особливим 

відбором величин {E, ∆E, K}, що були записані  під час експерименту на 

тверді носії. Для цього використовувалась система спеціальних програм 

SORT на основі наступних алгоритмів.  

1. З масиву тріад величин {E, ∆E, K} здійснювалась селекція подій 

для визначеного спектрометра K та обчислювався добуток  

,~)(])([),( 2
0

2 AZEEEcEZAY ∆×+∆×+=  (1.3) 

де 

.)( 0 kEEEcE =+∆×+  (1.4) 
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Ek – кінетична енергія частинки, с – параметр, що дорівнює співвідношенню 

підсилення сигналів Е та ∆E, Е0 – доданок, який відповідає втратам енергії 

частинки у вхідних та вихідних вікнах детекторів спектрометра.  

2. Для визначених розмірів LEK
, LAZ 2  осей (шкала каналів) 

двовимірного спектра Ex × AZ2 та мінімальних і максимальних значень 

EkEk
max,min  і Ymin, Ymax нормувались величини (1.3) і (1.4) коефіцієнтами  

.
)(

,
)( minmaxminmax

2

YY
LnEE

Ln
kk

AZ
kk

E
AZEk

−
=

−
=  (1.5) 

 

Рис. 1.6. Типовий двовимірний спектр Ek × AZ2 продуктів реакцій 12C(14N,X) при енергії 
Елаб.(14N) = 116 МеВ для кута θлаб = 12,5°. 
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3. За знайденими значеннями координат (nE⋅Ek, nAZ⋅Y) відліки 

відбирались та накопичувались у двовимірному спектрі Ek × AZ2 для 

визначеного спектрометра К. 

4. Після зазначених операцій Ek × AZ2-спектр зображався графічно. 

Спрямленість елементних локусів (Z-смуги) досягалась підгонкою 

параметрів с та ∆Е в (1.4). Повністю спрямлені Z-смуги  паралельні 

до осі Еk. 

Зразок Ek×AZ2– спектра продуктів реакцій  12C(14N,X)  при енергії 

Елаб.(14N) = 116 МеВ наведено на рис. 1.6. Видно, що локуси по продуктам 

реакцій для Z = 3 ÷ 8 добре розділені. 

Локус двовимірного спектра  Ek×AZ2 (для кожного знаяення Z) 

відділявся зверху та знизу кривими, й за допомогою спеціального 

програмного середовища PROJECT  розмежовувся з подальшим поканальним 

сумуванням подій вздовж осі AZ2. Таким чином одержувались одновимірні 

енергетичні спектри N(Ek) для  кожного ізотопу. 

 

1.2. Експериментальна установка SYRENA на Варшавському 

циклотроні 

С-200Р 

1.2.1. Геометрія експерименту та реакційна камера  

На циклотроні С-200P Лабораторії важких іонів Варшавського 

університету були виконані експерименти з використанням таких пучків 

іонів: 
11В при енергії Eлаб.(11В) = 44 МеВ на мішенях 7Li [3, 10, 24, 26, 38] та 12C [28];  
18О при енергії Eлаб.(18О) = 105, 114 МеВ на мішенях 6,7Li [5, 14, 46] та 12,13,14C 

[4, 8, 9, 16,17, 19, 33, 34];  
10В при енергії Eлаб.(10В) = 51 МеВ на мішені 7Li [1, 10, 21, 23]; 
12C при енергії Eлаб.( 12C) = 115 МеВ на мішені 7Li [13]; 



 

 

28 

 

Усі вимірювання зазначених ядерних процесів виконувались на 

експериментальній установці SYRENA [312], реакційна камера якої 

зображена на рис. 1.7. Камера мала циліндричну форму діаметром 800 мм і 

висотою 400 мм. У верхній та нижній її частинах розміщувались поворотні 

платформи 2 і 3 з можливістю дистанційного та ручного управління. 

Точність повороту платформ становила 10′. 

Розміщення детекторних платформ спостерігали за лімбами 8 і 9 через 

спеціальні оглядові вікна. 

 
Рис. 1.7. Реакційна камера: 

1 ― корпус реакційної камери, 2 і 3 ― верхня і нижня детекторні платформи, 
4 ― шток для кріплення мішеней, 5 ― набір мішеней, 6 ― оглядове вікно, 
7 ― шкала визначення кута повороту мішені відносно напрямку пучка іонів, 
8 і 9 ― лімби верхньої і нижньої детекторних платформ, 10 ― вікно для контролю 
вакуумної системи, 11 ― циліндр Фарадея. 
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У центрі камери на рухомому штоці 4 прикріплювалась рамка з 

мішенями 5. Для юстування пучка при його проходженні через камеру 

використовувалась латунна шайба-діафрагма з центральним отвором 3 мм, 

яка встановлювалась замість мішені на одній із вільних позицій на рамці. 

При потребі шток 4 можна було рухати вертикально, розміщуючи на 

визначеній висоті. 

Положення рамки з мішенями визначалось за шкалами 7, нанесеними 

на верхню кришку камери. 

Іони після прольоту через мішень поглинались у циліндрі Фарадея 11, 

Породжений заряд внаслідок цього знімався та реєструвався електронним 

лічильником інтегратора. Відліки інтегратора дозволяли визначити ток 

пучка, що в подальшому було необхідним  для отримання диференціальних 

перерізів ядерних процесів. 

 

 
Рис. 1.8. Схема розміщення експериментальної установки на іонопроводі 

Варшавського циклотрону С-200P: 
1 ― елементи квадрупольної лінзи, 2 ― телекамера, 3 ― система діагностики 
пучка, 4 ― шибери, 5 ― шток антифонової діафрагми, 6, 7 ― вентилі напуску 
повітря, 8 ― антифонова діафрагма, 9 ― формуюча діафрагма, 
10 ― антирозсіювальна діафрагма, 11 ― реакційна камера, 12 ― циліндр Фарадея. 
Відстані подано у міліметрах. 
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Шість ∆Е-Е-спектрометрів для ідентифікації ядерних продуктів 

встановлювались горизонтально на вертикальних підставках у радіальні пази 

поворотних платформ. Таким чином було можливим переміщувати 

спектрометри на визначену відстань від центра камери, підбираючи бажані 

тілесні кути для реєстрації продуктів реакцій. 

Встановлення експериментального обладнання для експерименту та 

подальше налагодження у реакційній камері було можливо тільки при 

відкритій верхній кришці. 

Під час вимірювань в експериментальній  установці забезпечувався 

високий вакуум порядку 10-6 атм.  

Схема розміщення установки на іонопроводі Варшавського циклотрону 

С-200Р показана на рис. 1.8. Формування пучка в іонопроводі при вході в 

реакційну камеру 11 здійснювалось за допомогою  за допомогою 

квадрупольної лінзи 1 та діафрагмами 8 – 10. 

 

Рис. 1.9. Розміщення спектрометрів та  діафрагмування пучка іонів 
у реакційній камері . 

 

Обмеження перерізу пучка діаметром 10 мм забезпечувалось спершу 

антифоновою діафрагмою 8 та основною формуючою діафрагмою (від 9 до 
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3 мм) на другому етапі. Антирозсіювальна діафрагма діаметром ∼ 5 мм 

забезпечувала поглинання іонів, які  розсіювались на краях формуючої 

діафрагми 9. 

Схему розташування трьох спектрометрів нижньої платформи у 

реакційній камері зображено на рис. 1.9. Спектрометр складався з двох 

частин — іонізаційної камери (∆Е-детектор) та кремнієвого детектора 

(Е-детектор). Кут між вхідними вікнами іонізаційної камери (спектрометрів) 

становив 9,5о [312].  

Додатково до циліндра Фарадея, для відстежування току пучка іонів 

застосовувався спектрометр (монітор) з кремнієвим детектором, який 

розташовувся на стінці реакційної камери над циліндром Фарадея під 

кутом 15° до напряму пучка іонів. Співвідношення відліків інтегратора до 

монітора слугували  тестером стабільності роботи протягом усіх вимірювань. 

До верхньої поворотної платформи монтувались ΔE-E-спектрометри з 

кремнієвими ΔE- і E-детекторами. 
 

1.2.2. Методика вимірювань із спектрометрами з іонізаційною 

камерою 

В експериментах на циклотроні  С-200Р для дослідження ядерних 

процесів при взаємодії ядер , як вже зазначалось, застосовували два типи ∆E-

E-спектрометрів. На рис. 1.10 продемонстрована схема ∆Е-Е1-Е2-

спектрометрів, в яких в якості ∆Е-детекторів служила трисекційна 

іонізаційна камера (ІК). Такі спектрометри ефективно забезпечували 

реєстрацію продуктів реакцій із зарядами Z > 4. Головною підставою 

використання іонізаційної камери як ∆Е-детектора була потреба в низьких 

втратах енергії для важких продуктів реакцій, що є особливо важливим в 

експериментах ядерних реакцій при низьких енергіях. Налаштування 

товщини такого детектора здійснювалось за рахунок зміни тиску робочого 

газу в ІК. При цьому використання детектору даного типу дозволяло 
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здійснювати вимірювання без погіршення роздільної здатності ∆Е-детектора, 

що неможливо у випадках роботи з кремнієвими детекторами товщиною до 

20 мкм. 

В наших експериментах в іонізаційній камері використовувався аргон; 

потік даного газу при тиску ∼ 200 мм рт. ст. можна було регулювати. Витрати 

газу в іонізаційній камері становили  ∼1 л на годину. Енергетичні втрати 

продуктів реакцій ∆Е в іонізаційній камері були близькі до аналогічних втрат 

при прольоті частинок в кремнієвому детекторі товщиною ∼ 15 мкм.  

На виході з іонізаційної камери були встановлені кремнієві Е1- і Е2-

детектори з товщинами ∼ 500 мкм та ∼ 2 мм, відповідно. В ∆Е-Е1-

спектрометрі задовільно ідентифікувались заряджені частинки із зарядами 

 
Рис. 1.10. Схема іонізаційної камери ІК. 

1 ― корпус, 2 ― верхня стінка камери, 3 ― коліматор, 4 ― гніздо кремнієвого 
детектора, 5 ― анод, 6 ― катод, 7 ― сітка Фріша, 8 ― вхідне вікно камери, 
9 ― кремнієвий детектор, 10 ― ВЧ контактні гнізда анодів іонізаційної камери, 
11 ― ВЧ контактне гніздо катода, 12 ― ВЧ контактне гніздо сітки Фріша, 
13 ― ВЧ контактні гнізда кремнієвих детекторів.  
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Z > 2, тоді як для частинок із зарадом Z > 3 використовували Е1-Е2 ≡ ∆Е2-Е2-

спектрометр. Тому сигнали з каналу ∆Е-Е1 пропускались на реєстрацію лише 

у випадках відсутності сигналу з Е2-детектора. Така процедура зменшувала  

завантаження в даному каналі від сигналів легких іонів. 

 

Рис. 1.11. Блок-схема електронної системи вимірювань. 
ΔЕ ― сигнал з іонізаційної камери, Е ― сигнал з детектора повного 
поглинання, Е1 ― сигнал з тонкого детектора, ІГ ― імпульсний генератор, 
А ― атенюатор, ПП-і ― зарядочутливі передпідсилювачі, ГП-і ― головні 
підсилювачі, ШП-і ― швидкі підсилювачі, ЛЗ-і ― лінії затримки, ДСС-
і ― дискримінатори сталої складової, ЛВ-і ― лінійні ворота, СШЗ ― схема 
швидких збігів, Л-і ― лічильники, Ін ― інтерфейс, ПК ― комп’ютер, 
АЦП ― аналого-цифровий перетворювач. 

В експерименті використовувалась електроніка стандарту CAMAC. 

Схема електронної системи вимірювань представлена на рис. 1.11. Імпульси з 

∆Е- і Е-детекторів підсилювались блоками первинного підсилення ПП-1 - 

ПП-3 (блоки Polon-1001), розміщеними поряд з реакційною камерою, і 
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надсилались у вимірювальний центр на входи головних підсилювачів ГП-1 - 

ГП-4 (блоки ORTEC-452) та швидких підсилювачів ШП-1 - ШП-4 (блоки 

ORTEC ETO 420 або Polon Logic Shape and Delay) відповідно.  

Підсилені швидкі сигнали поступали на дискримінатори сталої 

складової (блоки ORTEC CF4000), де формувалисть десятинаносекундні 

(10 нс) сигнали прямокутної форми, які після проходження через лінії 

затримки ЛЗ-2 і ЛЗ-3, ЛЗ-6 і ЛЗ-7 (блоки Polon Delay Amplifier) поступали на 

входи дискримінаторів ДСС-1 - ДСС-4 (блоки ORTEC CF4000). Тут 

відтиналась їх стала компонента, і вихідні імпульси стандарту NIM з цих 

дискримінаторів поступали на схему швидких збігів (СШЗ). Результуючі 

сигнали з СШЗ (стандарт TTL, тривалістю 2,5 мкс) керували проходженням 

імпульсів E- і ∆E-трактів через лінійні ворота ЛВ-1 - ЛВ-4 (блоки Polon Line 

Gate 1105) на входи аналого-цифрових перетворювачів АЦП (блоки Polon 

ADC-712). Час проходження сигналів у E- і ∆E-трактах визначався лініями 

затримки ЛЗ-8 і ЛЗ-9 (блоки Polon Delay Amplifier). Через інтерфейс Ін (блок 

Polon PC-111) сигнали з АЦП надходили до персонального комп’ютеру ПК, 

роботу якого забезпечував програмний комплес SMAN [110]. 

Водночас даний комплекс SMAN передбачав можливість керування 

аналізом спектрометричної інформації. На рис. 1.12 відображений знімок 

дисплею в процесі роботи SMAN. Завдяки командам (“Clear”, “Spe”, …, 

“Print”) виконувались такі базові операції:  

1) візуалізіція одного спектру (одновіконний режим) та декількох 

спектрів одночасно (багатовіконний режим). На рис. 1.12 показано 

роботу комплексу SMAN в режимі багатьох вікон, де відображена 

карта подій від кожного з трьох ∆Е-Е-спектрометрів при вимірюванні 

реакцій 9Be(11B,X); 

2) записування спектрів у файли з можливістю запуску, зупинки та 

перезапуску експозицій в реальному часі;  

3) опція управління візуалізацією спектрів;  
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4) початкова обробка спектрів в одновіконному режимі (виділення 

окремих ділянок спектрів (подій), їх розділення за допомогою стандартних 

алгоритмів на основі методу найменших квадратів, сумування подій у 

виділених ділянках спектрів, тощо). 

Інші опції комплексу SMAN ґрунтовно наведені в інструкції [11 1.14]. 

 
Рис. 1.12. Вигляд екрану дисплея при роботі системи SMAN в 

багатовіконному режимі (реакція 9Be(11B,X) при енергії 45 МеВ). 

Опрацьована спектрометрична інформація також зберігалась на 

персональному комп′ютері у вигляді двовимірних ∆Е(Е1)- і Е1(Е2)-спектрів 

розміром 256 × 256 каналів; її графічне представлення наводиться на 

рис. 1.13 - 1.14.  

Як видно із зазначених рисунків, експериментальна методика якісно 

забезпечувала розділення продуктів реакцій. На рисунку 1.13 представлено 

двовимірний ∆Е(Е)-спектр продуктів реакцій (розсіяння) в результаті взаємодії 

іонів 11В з енергією 49 МеВ та ядер 12С. Наявне чітке розділення локусів від літію 

до фтору. Для ілюстрації ламаними лініями виділено смугу ізотопів азоту – 

продуктів реакцій 12С(11В, N)Be. Знизу рисунку паралельно Е-шкалі наявна 

область легких продуктів, значною мірою породжені від багаточастинкових 

реакцій типу 12С(11В, 10B)n11С, 12С(11В, 10В)ααt, тощо. 
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Рис. 1.13. Типовий двовимірний ∆Е(Е)-спектр продуктів реакцій 12С(11В, Х) при 
енергії Елаб.(11В) = 49 МеВ [1, 8]. 

 

1.2.3. ∆Е-Е-методика з кремнієвими детекторами 

У вимірюваннях по вивченню ядерних процесів для реєстрації та 

ідентифікації продуктів реакцій використовувалась Δ E-E-методика. Так у 

роботі з вивчення розсіяння кисню  18О ядрами літію 7Li були задіяні три ΔE-

E-спектрометри з кремнієвими ΔE-детекторами товщинами 30 мкм, 40 мкм і 

67 мкм та трьома E-детекторами однаковою товщино ~ 1 мм, відповідно. Як 

видно з рисунку 1.14 спектрометр з кремнієвим ∆Е-детектором товщиною 

67 мкм забезпечував  надійне розділення важких продуктів реакцій від літію 

до кисню не лише за зарядами, але й за масами — локуси ізотопів 16,17,18,19О, 
14,15,16,17N, 12,13,14C, 10,11,12B, 9,10Be та 6,7,8Li. Це дозволило вивчати реакції з 

виходом як стабільних, так і нестабільних ядер, і в подальшому 

використовувати для отримання відомостей про структуру та взаємодію 

нестабільних (екзотичних) ядер. 
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Рис. 1.14.  Типовий  ∆E(E)-спектр продуктів реакцій 7Li(18O, Х) при енергії 

Елаб.(18O) = 114 МеВ для кута θлаб. = 9,5º.  

На прикладі продуктів кисню (рис. 1.15) продемонстровано розділення 

окремих локусів ізотопів кисню. Подальше поканальне проектування подій в 

локусах 
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дозволяло отримувати одновимірні енергетичні спектри N(Ei). 

В результаті аналізу одновимірних енергетичних Е-спектрів для різних 

кутів отримувались диференціальні перерізи різних ядерних процесів. В 

роботі основна увага була присвячена вивченню процесів пружного та 

непружного розсіяння ядер, яке є першим та обов’язковим етапом для 

подальшого вивчення нестабільних ядер у ядерних реакціях. 
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Рис. 1.15. Виділення лініями локусів кисню 16, 17, 18 , 19O в ΔЕ(Е)-спектрі 

продуктів реакцій 7Li(18O, О). 
 

 
1.3.  Основні результати та висновки розділу 1 

Для вивчення ядерних процесів при розсіянні важких іонів на легких 

ядрах на експериментальних установках Київського циклотрону У-240 та 

Варшавського С-200Р було виконано ряд заходів: 

1. Здійснено комплекс робіт з встановлення, налагодження, підготовки до 

вимірювань спектрометрів, мішеней та тестування реєструючої та 

записуючої апаратури з можливістю можливість отримання великої 

кількості спектрів з високою роздільною здатністю по кутах та 

енергіях. 

2. Проведено вимірювання кутових розподілів продуктів ядерних реакцій 

процесів при взаємодій важких іонів з легкими ядрами. 

3. Представлено багатоканальну методику реєстрації ∆Е-Е спектрів 

продуктів ядерних процесів та описано систему експрес-обробки 

експериментальної інформації, що дозволяла в режимі реального часу 
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слідкувати за процесом накопичення інформації та записувати на 

тверді носії. 

4. Накопичену у вимірюваннях спектрометричну інформацію оброблено в 

режимі off-line за допомогою спеціальних розроблених програм з 

подальшим отримання диференціальних перерізів процесів пружного 

та непружного розсіяння та ядерних реакцій. 

За оцінюванням одержаної спектроскопічної інформації, можна 

стверджувати, що експериментальна методика, запропонована для 

вимірювань, підтвердила свою ефективність та надійсність. 
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РОЗДІЛ  2  

ТЕОРЕТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ  ВАЖКИХ 

ІОНІВ З ЯДРАМИ  

 

2.1. Основні напрямки досліджень з важкими іонами 

Пучки важких іонів у ядерній фізиці середніх енергій, в основному, 

використовуються для  

− дослідження колективних збуджених станів ядер (особливо 

високоспінових) та визначення параметрів деформації ядер; 

− отримання відомостей про структуру стабільних та нестабільних 

ядер (з надлишком нейтронів або протонів); 

− вивчення кластерної структури ядер; 

− дослідження надважких ядер; 

− визначення параметрів потенціалів взаємодії стабільних і 

нестабільних ядер; 

− отримання радіоактивних ядер для прикладних цілей тощо.  

Реакції важких іонів з ядрами є одним із ефективних засобів 

дослідження властивостей ядер у широкому діапазоні мас. Вони особливо 

важливі для дослідження властивостей нестабільних ядер з малим часом 

життя, коли неможливо утворити вторинні пучки нестабільних іонів для 

безпосереднього вимірювання перерізів ядерних процесів (так звані прямі 

експерименти). Застосування ядерних реакцій для вивчення властивостей 

нестабільних ядер як альтернативи прямим експериментам потребує 

одночасного вимірювання перерізів реакцій з виходом нестабільних 

продуктів та пружного й непружного розсіяння іонів первинного пучка з 

метою визначення параметрів потенціалів взаємодії ядер у вхідному каналі 

реакції. Аналізуючи експериментальні дані з перерізів реакції за методом 

деформованих хвиль (МДХ) або методом  зв’язаних каналів реакцій (МЗКР), 

можна визначити параметри потенціалу взаємодії ядер у вихідному каналі 
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методом підгонки теоретичних перерізів до експериментальних даних. При 

цьому структурні особливості ядер вхідного й вихідного каналів реакції 

проявляються у величинах спектроскопічних амплітуд переданого в реакції 

нуклона або кластера. Отже, вивчення пружного ядро-ядерного розсіяння для 

визначення параметрів потенціалу вхідного каналу є обов’язковим першим 

етапом для методу вивчення властивостей нестабільних ядер за допомогою 

ядерних реакцій.  

Ядро-ядерне розсіяння важливе і як самостійний предмет дослідження  

залежностей потенціалів від заряду Z, маси А та енергії взаємодіючих ядер, 

від проявів оболонкової, кластерної та гало-структури у значеннях 

параметрів цих потенціалів, залежності ядро-ядерних потенціалів від 

розподілу нуклонів у ядрах. Пружне й непружне розсіяння є також 

ефективним засобом вивчення макроструктурних параметрів ядер (форми, 

деформації, середнього радіуса, дифузності поверхонь ядер тощо). З аналізу 

експериментальних даних непружного ядро-ядерного розсіяння визначається 

природа збуджених станів ядер (колективна, частинкова, змішана). 

Дослідження всіх цих аспектів пружного й непружного розсіяння ядер і є 

предметом даної дисертаційної роботи.  

 

2.2.  Оптична модель пружного розсіяння важких іонів 

У цьому підрозділі описано основні процедури розрахунків за 

оптичною моделлю, що використовувалась у даній роботі для теоретичного 

аналізу експериментальних даних. Нижче були прийняті такі позначення для 

ядерних процесів: Т + Р - взаємодія іона Р з ядром Т мішені; Т(Р, Х)Y – 

бінарна реакція з реєстрацією в вихідному каналі ядра Х – продукту реакції, 

Y – нереєстрований продукт реакції. 

Взаємодія ядер Т + Р зумовлюється взаємодією нуклонів, що належать 

цим ядрам. Сумарна сила нуклон-нуклонної взаємодії цих ядер у теорії 

ядерних процесів характеризується потенціалом ядро-ядерним потенціалом 
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U(r) та кулонівською взаємодією VC(r), залежними від відстані r між їхніми 

центрами мас. Рух ядер описується хвильовою функцією Ψ(r), що 

задовольняє рівнянню Шредінгера  

)()( rrH EΨΨ =  (2.1) 

з оператором Гамільтона  

)()()(Η rrr UVC ++= Τ


, (2.2) 

де )(rΤ


 - оператор кінетичної енергії ядер; Е – повна кінетична енергія ядер у 

системі центра мас: 

P
PT

T E
AA

AE
+

= , (2.3) 

де АТ  і АР – маси ядра мішені Т та іона Р відповідно, ЕР – кінетична енергія 

іона Р у лабораторній системі координат. 

Кулонівська та ядерна взаємодії є, в основному, центральними. Такий 

же характер мають і відповідні їм потенціали VC(r) і U(r). Тому у сферичній 

системі координат (r, θ, φ) гамільтоніан H представляють: 

)()(
2

-)()()( 22

2

2

22

rrLrrrH UV
rdr

dUVT CC ++







+=++=




µ
, (2.4) 

де )AA/(AA PTPT +=µ  – зведена маса ядер, L2 – оператор квадрата 

орбітального моменту, власними функціями якого є сферичні функції 

),( ϕθm
lY : 

),()1(),( 22 ϕθϕθ m
l

m
l YllY += L  (2.5) 

А хвильова функція Ψ(r) розкладається за сферичними функціями ),( ϕθm
lY : 

Ψ(r) = ),()(1 ϕθχ Yri m
l

lm lr
l∑ , (2.6) 
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де χl(r) –– радіальні компоненти хвильової функції Ψ(r), що задовольняють 

таке рівняння: 

0)()()()1(1)(
22

2

=







−−

+
−+ ρχρρ

ρρ
ρχ

l
Cl

E
U

E
Vll

d
d , (2.7) 

де ρ = kr, EEk µµ 218728,02
2 ==


 - хвильове число (Е - в одиницях МеВ).  

Для розрахунків диференційних перерізів пружного розсіяння ядер Т + Р з 

використанням комплексного оптичного потенціалу U(r) у рамках 

одноканального наближення (враховується тільки один вихідний канал Т + Р, 

ідентичний вхідному) розв’язується рівняння (2.7) одним із числових 

методів, інтегруючи від r = 0 до Rзш. ≈ RV + 10аV, де значеннями ядерного  

потенціалу можна знехтувати і де розв’язками рівняння (2.7) є регулярна 

Fl(ρ) та нерегулярна Gl(ρ) кулонівські функції, які при ρ → ∞ мають такі 

асимптотичні значення: 

),2/)2ln(cos()(
),2/)2ln(sin()(
ll

ll
lG

lF
ωπρηρρ

ωπρηρρ
+−−→

+−−→   (2.8) 

де EZZ TP /157454,0 µη ⋅=  (Е у МеВ) ; lω  - кулонівський зсув фази хвильової 

функції χl.  

Згідно теорії розсіяння за межами ядерної взаємодії  в точці Rзш. розв’язки 

рівняння (2.7)  

)]()([)()([)( зш.зш.зш.зш.зш. RiGRFS]RiGRFR llllll  −  +  +  ∼ χ   (2.9) 

та їх похідні 

, −  +  +  ∼ )](')('[)(')('[)(' зш.зш.зш.зш.зш. RiGRFS]RiGRFR llllllχ  (2.10) 

де li
l eS δ2=  - матричний елемент розсіяння, δl – ядерні зсуви фаз хвильових 

функцій χl.  
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На основі співвідношень (2.9) і (2.10) маємо рівняння для парціальних хвиль 

χl 

 
 −  +  + 
 −  +  + 

= 
)]()([)()([
)](')('[)(')('[

)(
)('

зш.зш.зш.зш.

зш.зш.зш.зш.

зш.

зш.

RiGRFS]RiGRF
RiGRFS]RiGRF

R
R

lllll

lllll

l

l

χ
χ , (2.11) 

з цих рівнянь визначаються матричні елементи Sl через відповідні 

кулонівські функції та їх похідні, числові методи розрахунків яких добре 

розроблені і легко реалізуються у програмах розрахунків диференціальних 

перерізів ядерних процесів.  

На основі матричних елементів Sl та кулонівських зсувів фаз lω  згідно 

теорії пружного розсіяння іонів обчислюються диференційні перерізи:  

2

0

)(2
2 )(cos)1)(12(

2
1)(10)(

0∑ −++=
∞

=

−

l
ll

i
c PSle

i
f

kd
d

l θθ
Ω
θσ ωω  (мб/ср),  (2.12) 

де 

2
sin2

2
sinlnexp
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2

2

θ

θηη
θ















−⋅

−=
i

fc  - кулонівська амплітуда розсіяння, на 

основі якої визначаються диференційні перерізи кулонівського розсіяння 

іонів: 
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==

θηθ
Ω

θσ
k

f
d

d
C

R   (мб/ср при Е у МеВ);. (2.13) 

∑=−
=

l

n
l n1

0 arctgηωω  - різниця кулонівських фаз; (2.14) 

Pl(cosθ) – поліноми Лежандра. 

Вважається, що об’ємна частина зумовлює відтік густини потоку 

імовірності з каналу пружного розсіяння у канал злиття (утворення компаунд 

ядра), а поверхнева – у канали прямих процесів. При такій інтерпретації 

уявного потенціалу переріз злиття ядер виражається формулою [57]: 
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)()(2 ++−= αα χχ

υ
σ Sf W


,  (2.15) 

а переріз реакцій: 

)()(2 ++ +−= αα χχ
υ

σ DSr WW


, (2.16) 

де ),()( rk +
αχ  – хвильова функція відносного руху розсіяних частинок. При 

розкладі цієї функції за парціальними хвилями 

( ) ∑ += −+

L
LL

L rkPrkLikrrk )ˆ,ˆ(),()12(),( 1)( χχα

  (2.17) 

отримаємо 

( )∑ +=
L

Lf TL
k

122

πσ ,  (2.18) 

де  

∫
∞

=
0

2 )(),(8 drrWrkT SLL χ
υ

. (2.19) 

Розрахунки за оптичною моделлю потенціального розсіяння ядер 

проводились за допомогою програми SPI-GENOA [59] та FRESCO [60], які 

забезпечували також підгонку параметрів  V, rV, aV, WS, rW, aW, WD, rWD, aWD 

потенціалу Вудса-Саксона U(r) методом мінімізації величини 

∑
−

=
=

N

i i

ii

N 1

2

.exp

.exptheor.2

)(
)()(1

θσ∆
θσθσ

χ , (2.20) 

де )(),( .exptheor. ii θσθσ  і )(.exp iθσ∆  - теоретичні та експериментальні 

диференціальні перерізи і похибки експериментальних перерізів, відповідно; 

N – число експериментальних точок. 

 

2.3.  Параметризація оптичного потенціалу та його енергетичної 

залежності 

У підході оптичної моделі та методу зв’язаних каналів реакцій 

потенціал взаємодії ядер мішені (Т) та пучка (Р) складається з трьох 
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компонент: дійсної V(r) та уявної W(r) частин оптичного ядерного 

потенціалу, а також кулонівського потенціалу VC(r): 

)()()()( rVriWrVrU C++= , (2.21) 

для кулонівської взаємодії використовується потенціал VC(r) рівномірно 

зарядженої кулі:  
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де ZP і ZT  – зарядові числа  ядер Р і Т, відповідно, e – заряд протона, 

)( 3/13/1
TPCC AArR += , (2.23) 

rC - параметр радіуса кулонівської взаємодії ядер, АP і АT – масові числа ядер 

Р і Т: 

У потенціалі взаємодії ядер Т + Р дійсна частина вибирається у формі 

Вудса-Саксона (WS) 

)()( 0 VV , ar, Rf V rV = , (2.24) 

або у формі квадрата функції Вудса-Саксона (WS2) 

)()( 2
0 VV , ar, Rf V rV = , (2.25) 

або розраховується згідно моделі подвійної згортки (фолдінг-потенціал DF): 

),()( ErVNrV DFR= , (2.26) 

де NR  – нормуючий множник.  

Уявна частина вибирається у формі Вудса-Саксона (WS), або у формі 

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

)()()(
DD WWDWWS , ar, R giW, ar, R f iW rW += ,  (2.27) 

де  
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aRrg ii
( i = WD ) (2.29)  

V0, WS і WD – параметри глибин дійсної та уявних частин оптичного 

потенціалу U(r), 

)AA(rR /
P

/
Tii

3131 += ,  (i = V, WS, WD). (2.30) 

 ri і ai – параметри радіуса і дифузності поверхні дійсної та уявної частин 

потенціалу. Оскільки ядерні сили є притягальними та враховуючи 

збереження потоку частинок, параметри V та Wi мають від’ємні значення. 

Як показали численні аналізи пружного розсіяння важких іонів ядрами 

за оптичною моделлю, опис експериментальних диференційних перерізів 

теоретично розрахованими перерізами мало залежить від значень потенціалу 

у внутрішній області, а залежить в основному від поведінки в периферійній 

області взаємодії. 

Енергетична залежність параметрів уявної частини ОМ-потенціалу 

WDWDDWSWSSVVRi aRWaRWaRNVp ,,,,,,,,,0=  була параметризована такими 

функціями [12, 30, 32]: 

параметризація трьома параметрами 
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або чотирма параметрами 
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або кусково-лінійна параметризація 
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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 потенціалу поки що не існує успішних 

мікроскопічних підходів. Ці потенціали визначаються лише у результаті 

пошуку їх параметрів для досягнення задовільного опису експериментальних 

даних відповідними теоретичними величинами. 

Для порівняння оптичних потенціалів з різною енергією (або з такою ж 

самою) використовуються значення об’ємних інтегралів дійсної та уявної 

частин потенціалу: 

∫
∞

−=
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2),(4)( drrErV
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EJ
TP

V

π ,    (2.34) 

∫
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−=
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2),(4)( drrErW
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W

π .    (2.35) 

Оскільки на розсіяння в основному впливає тільки поверхнева частина 

потенціалу, іноді краще порівнювати модифіковані об’ємні інтеграли [77] 

дійсної GV і уявної GW його частин: 
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∞

−=
0

2),()(4)( drrErVrg
AA

EG
TP

V

π , (2.36) 

∫
∞

−=
0

2),()(4)( drrErWrg
AA

EG
TP

W

π , (2.37) 

( )









 −
−= 2

2

2
exp)(

g

g

a
Rr

rg , (2.38) 

тут g(r) – ваговий множник, який відображає поверхневий характер взаємодії 

двох ядер, параметри Rg і ag визначаються аналізом впливу на переріз 

розсіяння варіацій поверхневої частини потенціалу (Rg = 5-7 фм, ag = 1 фм 

для пар взаємодіючих ядер, що розглядаються у цій роботі). 
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2.4.  Потенціал подвійної згортки взаємодії ядер 

У моделі подвійної згортки (DF-double folding) оптичний потенціал 

взаємодії важких іонів розраховується шляхом інтегрування нуклон-

нуклонної взаємодії за розподілами нуклонів в ядрах, що зіштовхуються. У 

цій моделі дійсний потенціал VDF(r,E) складається з прямої та обмінної 

частин [55, 56, 62]: 

),(),(),( ErVErVErV EXDDF += , (2.39) 

∫= TPDTTPPD rdrdEErV 33),,()()(),( srr ρυρρ , (2.40) 

∫ 







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

µ
ρυρρ srkssrrsrr , (2.41) 

rrrs +−= TP , (2.42) 

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) – локальний 

імпульс відносного руху, що визначається як  

[ ])()(2)( ..2
2 rVrVErk cDFmc −−=



µ ,    (2.43) 

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 (2.4) 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 . (2.44) 

Також ми використовували залежний від густини ефективний потенціал 

нуклон-нуклонної взаємодії DDM3Y1 Рейда, в який входить нуклон-

нуклонний потенціал з прямою та обмінною компонентами [55]. Розрахунки 

фолдінг-потенціалу здійснювались за допомогою програми DFMSPH [56]. 
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2.5.  Дисперсійне співвідношення між дійсною та уявною частинами 

потенціалу 

Енергетична залежність дійсної частини ОМ-потенціалу визначалась 

головним чином дисперсійним співвідношенням [57, 58] між енергетично 

залежними дійсною та уявною частинами потенціалу в усьому діапазоні 

енергій. Дійсна частина енергетично залежного потенціалу є сумою двох 

доданків: 

),(),(),( 0 ErVErVErV ∆+= , (2.45) 

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
.  (2.46) 

Тут Р означає головне значення інтеграла. Якщо ж припустити, що нам 

відомий вигляд функції ΔV(r,Es) при певній реперній енергії Es, то формула 

(2.46) набуває вигляду: 

∫ ′
−′−′

′
Ρ−+∆=∆ Ed

EEEE
ErWEEErVErV

s
ss ))((

),()(1),(),(
π

. (2.47) 

Доданок Δ V(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 (2.26) з нормуючим множником: 

),(),(0 ErVNErV DFR= , (2.48) 

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 представлений у вигляді WS2 (2.25) з незалежними або 

залежними від енергії параметрами. 
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Для обчислення інтеграла в (2.47) область інтегрування ділиться на m 

ділянок, в межах яких W(r, E) береться лінійно залежним від енергії [1]: 

( )iii EEbWErW −+=),(        для Еi<E< Еi+1 ,  (2.49) 

де 
ii

ii
i EE

WWb
−
−

=
+

+

1

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

m

m

i
is SSEVErV ++∆=∆ ∑

−

=

1

1
)(),( , (2.50) 

де 

( )( ) ( )( )
is

is
iisi

i

i
iiii EE

EEWEEb
EE
EEWEEbS

−
−

+−−
−
−

+−= ++ 11 ln1ln1
ππ

, (2.51) 

EE
EEWS

m

sm
mm −

−
= ln1

π
. (2.52) 

 

2.6.  Метод зв’язаних каналів реакцій 

До непружних відносять усі процеси, що :  

- змінюють внутрішню енергію взаємодіючих ядер Т + Р при сталому їх 

протон-нейтронному складі – непружне розсіяння ядер Т + Р; 

- змінюють нуклонний склад ядер Т , Р – реакції прямих передач та 

перезарядки Т + Р →X + Y або Т(Р, X)Y;  

- відбуваються через утворення проміжних систем – компаунд-ядер С, Т + Р 

→ С → X + Y; 

- призводять до утворення більше двох ядер у вихідному каналі – 

багаточастинкові реакції, наприклад, розвал ядра Р, що налітає, або ядра-

мішені Т. 

Згідно із загальною теорією методу деформованих хвиль у борнівському 

наближенні [63] перерізи непружних процесів Т(Р,Х)Y визначаються 

матричними елементами 
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 (2.53) 

де ΨP+T(rPT) і ΨX+Y(rXY) – хвильові функції (2.6), що описують рух ядер Р + Т і 

Х + Y у потенціальних полях UP+T(rPT) + VC(P+T)(rPT) і UX+Y(rXY) + VC(X+Y)(rXY) 

відповідно;  

φТ(ξT), φP(ξP), φX(ξX), φY(ξY) – хвильові функції внутрішнього стану 

відповідних ядер;  

),( PrrV X  - оператор непружного процесу; 

>=< )()(),()()(),('; TTPPPXYYXXXPV ξϕξϕξϕξϕαα rrVrr . (2.54) 

На основі Т(Р,Х)-матриць, що залежать також від спінів ядер JT, JP, JX, JY та 

їх проекцій  MT, MP, MX, MY, визначаються диференціальні перерізи 

непружних процесів: 

2
),(

),( )(
)12)(12(

11)(
∑

++
=

YXPT MMMM
XP

PTP

X

XP

XP T
JJk

k
EEd

d
θ

Ω
θσ

. (2.55) 

Для обчислення Т(Р,Х)-матриці використовується розклад хвильових 

функцій ΨP+T(rPT) і ΨX+Y(rXY) за сферичними функціями ),( ϕθY m
l

 та 

парціальними хвильовими функціями χl(P+T)(rPT) і χl(X+Y)(rXY) згідно із 

співвідношенням (2.6). χl(P+T)(rPT) і χl(X+Y)(rXY) є розв’язками рівняння 

Шредінгера (2.7).  

У розрахунках реакції Т(Р, Х)Y в методі деформованих хвиль 

враховується, лише один канал реакції, а вплив інших каналів враховується 

лише через потенціал поглинання у вхідному каналі. Міжканальні зв’язки в 

реакціях з важкими іонами, як правило, дуже сильні. Тому при аналізі 

експериментальних даних таких реакцій краще користуватись методом 
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зв’язаних каналів реакцій (МЗКР) [60], в якому для знаходження хвильових 

функцій χα(rk) розв’язується система неоднорідних рівнянь 

,)(),()()(

)()]()()([

0
;

,0,
; kk

R

kk
kk

LL
kk

LL
kkkkCkkkLk

drrrrVirrVi

rrUrVrTE
m

′′′′
≠′′

−′

>′
′′

−′ ∫∑∑ +=

=−−−

ααα
αλα

α
λ

αα

α

χχ

χ


 (2.56) 

де індексами α і α’ позначаються набори квантових чисел каналів k і k’ 

відповідно;  

)( kkL rT


 – оператор кінетичної енергії k-каналу;  

Uk(rk) і VCk(rk) – ядерний та кулонівський потенціали k-каналу;  

Еk – кінетична енергія k-каналу; 

)(; krV λ
αα ′  - матричний елемент непружного розсіяння зі збудженням стану 

ядра λ-мультипольності;  

),(; kk rrV ′′αα  - матричний елемент реакції передач. 

 

2.7.  Непружне розсіяння іонів 

При непружному розсіянні нуклонний склад ядер не змінюється, а 

змінюється лише внутрішня енергія ядер, ядра збуджуються за рахунок 

зменшення їх кінетичної енергії. Розрізняють моделі колективних та 

частинкових збуджень ядер.  

У моделях колективного збудження ядро розглядається як єдине ціле 

(крапельна модель). 

До колективних моделей збуджень ядер належать ротаційна модель 

(обертання деформованих ядер) та вібраційна модель (коливання поверхні 

ядра) [64, 65]. Низькоенергетичні збудження ядер, як правило, мають 

колективну природу.  

Форму аксіально-симетрично деформованого ядра представляють у 

вигляді 
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∑

≥
+=∆+=

2

0
0 ())(

λ
λλ θδ )YRR(RR o rr , (2.57) 

де )(0 θλY  - сферичні функції, δλ – довжини деформації ядра λ-

мультипольності. Тоді для ротаційних збуджень деформованого ядра із 

передачею кутового моменту λ радіальна частина (форм-фактор) матричного 

елемента  

>′=<′ αα λ
λ

αα |)(|)(; kk rVrV  (2.58) 

обчислюється наступним чином 

k

k
k r

rUrV
d

)(d)( λλ δ−= , (2.59) 

де U(rk) – ядерний потенціал взаємодії ядер у k-каналі.  

Для вібраційних збуджень параметр δλ виражає амплітуду коливань 

ядра, і радіальна частина матричного елемента (2.59) співпадає з ротаційною 

моделлю, в той час як кутова частина матричного елемента (2.58) може 

відрізнятися.  

Крім ротаційних переходів >< π
λ

π JErVJE kexex ,|)(|,*  із зміною енергії 

внутрішнього стану ядер, у схему зв’язку каналів долучались також 

дозволені правилами відбору ротаційні переходи без зміни енергії 

внутрішнього стану ядер, але із зміною орієнтації спіну одного з ядер (якщо 

спін цього ядра не менший 1, бо λ в колективних моделях не може бути 

меншим за 2) – це так звана реорієнтація:  

>=< π
λ

πλ
ππ JErVJErV kkJJ

,|)(|,)(
;

. (2.60) 

Процес реорієнтації ядер, а також вплив його зв’язку (2.56) з іншими 

каналами, виявився одним із домінуючих при розсіянні на великі кути ядер 

(якщо спін одного з ядер не менший 1).  
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2.8. Реакції передач 

В реакції Т(Р, р)t при передачі кластера х із системи Р = p + х до 

системи t = Т + х матричний елемент оператора переходу має такий вигляд: 

TPkktpkk rrVrrV φφφφαα ),(),(; ′′′ = , (2.62) 

де φP(ξР), φT(ξТ), φp(ξр) та φt(ξt) є хвильовими функціями внутрішнього стану 

ядер Р, Т, р, та t відповідно.  

Хвильові функції φP(ξP), φt(ξt) внутрішніх станів систем P = p + x і 

t = T + x можна розкласти таким чином:  

)()()()( pxpxxxpp
x

P
xPP rS ϕξφξφξφ ∑= , (2.63) 

∑=
x

TxTxxxTT
t
x rStt

)()()()( ϕξφξφξφ , (2.64) 

де φx(ξx) – хвильова функція внутрішнього стану кластера х, ϕpx(rpx), ϕTx(rTx) – 

хвильові функції відносного руху кластера х в системах Р = p + х та t = Т + х. 

Величини SS t
x

P
x ,  є спектроскопічними амплітудами кластера х у системах 

Р = p + х і t = Т + х, відповідно. З виразів (2.63) та (2.64) можна отримати такі 

вирази для спектроскопічних амплітуд: 

S P
x  = <φpφxϕpx|φP>, (2.65) 

St
x  = <φTφxϕTx|φt>. (2.66) 

Враховуючи ортогональність хвильових функцій внутрішнього стану 

ядер та підставляючи в (2.62) розклади хвильових функцій (2.63) та (2.64), 

маємо  

)(),()(),(; kpxkkkTx
t
x

P
xkk rrrVrSSrrV ϕϕαα ′′′′ = , (2.67) 

де rk’ ≡ rTx і rk ≡ rpx. 

Хвильові функції відносного руху ϕpx(rk), ϕTx(rk’) зв’язаних станів 

кластера х у системах Р = p + х і t = Т + х обчислювались рішенням 
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відповідних рівнянь Шредінгера за допомогою підгонки параметрів дійсних 

потенціалів Вудса-Саксона Vpx(rk) і VTx(rk’) для опису значень енергії зв’язку 

кластерів у цих системах.  

У даній роботі для розрахунків диференціальних перерізів ядерних 

процесів за методом зв’язаних каналів реакцій використовувалась відома 

програма FRESCO [60]. 

 

2.9. Обчислення спектроскопічних амплітуд нуклонів і кластерів 

Як видно із виразу (2.62), для МЗКР-розрахунків необхідно знати 

спектроскопічні амплітуди (СА) кластерів. Загальної теорії обчислення 

спектроскопічних амплітуд довільних кластерів у ядрах не існує. Відомі 

лише методи розрахунків спектроскопічних амплітуд окремих типів 

кластерів  для обмеженого класу ядер. У даній роботі спектроскопічні 

амплітуди обчислювались за допомогою програми DESNA [67 - 69], 

основаній на методах розрахунків спектроскопічних амплітуд кластерів у 

ядрах 1р-оболонки в рамках трансляційно-інваріантної моделі оболонок 

(ТІМО) [70 - 72]. Далі наведемо основні розрахункові вирази та алгоритми 

обчислення спектроскопічних амплітуд кластерів у ядрах 1р-оболонки, що 

реалізовані в програмі DESNA. 

Розглянемо спектроскопічну амплітуду кластера х у системі А = С + х в 

рамках осциляторної ТІМО. Хвильові функції ΨА, ΨС і Ψх ядра А, кора С і 

кластера х відповідно мають такі квантові характеристики: 

>= TA LSTJMMfAN )]([| λµΨ , (2.68) 

>=
1111111111 )]([| TC MMJTSLfCN µλΨ , (2.69) 

>=
2222222222 )]([| Tx MMJTSLfxN µλΨ , (2.70) 

де N, N1, N2 – числа осциляторних квантів енергії ћω ядер А, С, х, відповідно; 

[f], [f1], [f2] – схеми Юнга ядер А, С, х, відповідно, що характеризують 

симетрію відповідних хвильових функцій 1s-1p-оболонки; 
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(λμ), (λ1μ1), (λ2μ2) – символи Елліота, які виражають симетрію хвильових 
функцій нуклонів в 1р-оболонці, що мають такий зв’язок із схемою Юнга: [fр] 
= [fр

1 fр
2 fр

3]: λ = fр
1 - fр

2,  μ = fр
2 - fр

3; 
L, S, T, J, M, MT – орбітальний момент, спін, ізоспін, повний момент, проекція 
повного моменту та проекція ізоспіну ядра А; аналогічні квантові числа 
хвильових функцій для ядер С і х. 

У системі А = С + х спектроскопічна амплітуда Sx кластера х 
визначається таким чином: 

0

2/1

,| Jn
x
A

S xCAx ΛΨΨΨ







= , (2.71) 

де φСх = |nΛJ0> - хвильова функція руху кластера х і кора С, що 
характеризується осциляторним головним квантовим числом  

n = N – N1 – N2,  (2.72) 
та головним спектроскопічним числом 

nс = (n – Λ+2)/2;  (2.73) 
де Λ - орбітальний і J0 - повний моменти відносного руху: 

Λ = L – L1 - L2,       J0 = J – J1,       J0 = Λ + J2.  (2.74) 
Квантові характеристики хвильових функцій і самі хвильові функції, 

що входять у вираз спектроскопічних амплітуд (2.71), зв’язані між собою 
відповідними правилами складання моментів з векторними коефіцієнтами 
[73]:  

Клебша-Гордана - jm
mjmjC

2211
 ≡ (j1j2m1m2|jm),  

Рака - U(abed; cf) = )12)(12( ++ fc W(abed; cf) і  

Фано (9j-символи) - 
















jhg
fed
cba

, 

а для прямих добутків схем Юнга - [f] = [f1] × [f2] та символів Елліота  
(λμ) = (λ1μ1) × (λ2μ2) – за допомогою відповідних коефіцієнтів SU(3) і SU(4) 
груп. 

Вираз, на основі якого обчислюються спектроскопічні амплітуди у 
програмі DESNA [68, 74, 75], має такий вигляд: 
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де позначки ~ і - над  схемою Юнга вказують на їх транспонування. 
Наприклад, для схеми Юнга [f] = [432] транспонованою є така схема Юнга 

]~[ f = [3321].  

Коефіцієнти Клебша-Гордана із )(λµ -схемами, що належать до SU(3)-

групи, у програмі DESNA обчислюються на основі методів та алгоритмів 
робіт [68, 76]. Коефіцієнти Рака і 9v-символи із схемами Юнга, що належать 
до SU(3)-групи, обчислюються на основі відповідних залежностей від 
коефіцієнтів Клебша-Гордана SU(3)-групи [68]. 

Схеми Юнга ядер 1р-оболонки, необхідні для розрахунків за 
програмою DESNA, визначались на основі таблиць Бояркіної [310]. 

Для спін-ізоспінових коефіцієнтів Клебша-Гордана SU(4)-групи у 
програмі DESNA використовуються їх табличні дані із робіт [72, 309], 
оскільки поки що немає зручних загальних методів їх обчислення. 
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РОЗДІЛ  3  

ПРУЖНЕ ТА НЕПРУЖНЕ РОЗСІЯННЯ, ДОСЛІДЖЕНЯ 

ВЗАЄМОДІЙ ЗА УЧАСТІ ВАЖКИХ ІОНІВ 

3.1. Вступ. 

При зіткненнях ядер серед різноманітних ядерних процесів особливо 

важливими є процеси пружного та непружного розсіяння. Перш за все 

експериментальні дані з розсіяння є базовими для знаходження параметрів 

потенціалів ядерної взаємодії, визначення форми ядер та природи 

збуджень ядер. Крім цього, канали пружного та непружного розсіяння є 

найбільш інтенсивними серед ядерних процесів, а тому ці канали 

необхідно обов’язково включати у схему зв’язку каналів при аналізі за 

методом звязаних каналів реакцій (МЗКР) експериментальних даних для 

будь-якого вихідного каналу ядерних реакцій з причини сильних 

міжканальних зв’язків.  

Останнім часом прямі ядерні реакції також активно застосовуються 

для вивчення властивостей нестабільних ядер з аномальною різницею 

числа протонів і нейтронів (екзотичних ядер). Експериментальні дані 

реакцій з утворенням таких ядер аналізуються за методом звязаних 

каналів реакцій, і таке дослідження, очевидно, не є можливим без знання 

потенціалів взаємодії у вхідному каналі. Знаючи ж потенціали для вхідного 

каналу реакції з пружного розсіяння ядер пучка і мішені, можна занйти 

параметри потенціалу взаємодії ядер вихідного каналу методом підгонки 

МЗКР-перерізів до експериментальних даних реакції.  
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3.2. Взаємодія іонів 
11

B з ядрами 
7
Li 

3.2.1. Пружне розсіяння ядер 
7
Li + 

11
B 

Диференційні перерізи пружного розсіяння ядер 
7
Li + 

11
B при енергії  

Елаб.(
11

В) = 44 МеВ [3] та Елаб.(
7
Li) = 34 МеВ було проаналізовано спочатку 

за оптичною моделлю, використовуючи оптичний потенціал типу Вудса-

Саксона (1.24, 1.25, 1.27) із обмеженнями (1.31) – (1.33) та кулонівський 

потенціал рівномірно зарядженої кулі (1.21). При цьому основна увага 

приділялась задовільному опису даних на кутах θс.ц.м. < 90
o
, де домінує 

потенціальне розсіяння.  

Досягнутий в рамках оптичної моделі опис експериментальних 

даних ОМ-перерізами можна бачити на рис. 3.1 та рис. 3.2. Криві <ОМ> 

відповідають кутовим розподілам, отриманим з розрахунків за оптичною 

моделлю. Видно, що потенціальне розсіяння ядер задовільно описує 

експериментальні дані пружного розсіяння лише на кутах θс.ц.м. ≤ 60
o
, а на 

більших кутах спостерігається істотна відмінність ОМ-перерізів від 

експериментальних даних. Це може бути спричинене тим, що значні 

внески в переріз пружного розсіяння ядер 
7
Li і 

11
B на цих кутах можуть 

давати непружні процеси: реорієнтація спінів ядер та реакції передач. 

Врахування спін-орбітальної взаємодії в оптичному потенціалі, як 

показали численні дослідження, не дає значних наслідків для перерізів, 

розрахованих за оптичною моделлю. 

Для врахування внесків процесів реорієнтації спінів та реакцій 

передач у диференційні перерізи пружного розсіяння ядер 
7
Li і 

11
B були 

проведені розрахунки за методом зв’язаних каналів реакцій. У схему 

зв’язку включались процеси пружного, непружного розсіяння цих ядер, 

процесів їх реорієнтації та найбільш ймовірні реакції передач. При цьому 

вважалось, що збудження ядер 
7
Li і 

11
B до відповідних рівнів мають 
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колективну природу – ротаційну або вібраційну. Діаграми одно- та 

двоступінчатих передач, включених у схему зв’язку, показано на рис. 3.3.  

 

Рис. 3.1.  Диференційні перерізи пружного розсіяння ядер 
7
Li + 

11
В при 

енергії Елаб.(
11

B) = 44 МеВ. Криві – розрахунки за оптичною моделлю (криві 

<ОМ>) та методом зв’язаних каналів реакцій, що враховували 
потенціальне розсіяння ( <ОМ>), реорієнтацію ядер 

7
Li та 

11
В (<reor>) 

та процеси передач нуклонів і кластерів (криві <назва>). Суцільні криві – 

когерентні суми МЗКР-перерізів основних процесів. 
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Необхідні для відповідних розрахунків спектроскопічні амплітуди 

кластерів і окремих нуклонів в досліджуваних ядрах, розраховувались  

в рамках трансляційно-інваріантної моделі оболонок за допомогою 

програми DESNA [67]. Отримані числові значення спектроскопічних 

амплітуд наведені у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1. Спектроскопічні амплітуди Sx нуклонів і кластерів x в системах A = C 

+ x 

A C x nLj Sx  A C x nLj Sx 

7Li 6He p 1P3/2  0,805  11B*
4,445 

7Li  2D2 -0,049a 
7Li*0,478 6He p 1P1/2  0,805     1G4 -0,192a 
7Li 6Li n 1P1/2 -0,657  11B*

5,020 
7Li  3S0 -0,638 

   1P3/2 -0,735a     2D2 -0,422 
8Li 7Li n 1P1/2  0,478  11B*

6,743 
7Li  2D2  0,104 

8Be 7Li p 1P3/2  1,234a     1G4  0,124 
8Be 7Li*0,478 p 1P1/2  0,873a  11B*

6,793 
7Li  2D2  0,596a 

9Be 7Li d 2S1 -0,226a  11B*
7,286 

7Li  2D2 -0,049a 

   1D1  0,111a     1G4 -0,192a 

   1D3  0,624a  11B 8Li 3He 1P1/2  0,160a 
10Be 7Li t 2P3/2  0,392a     1F5/2  0,218a 
10B 7Li 3He 1P3/2  0,419     1F7/2  0,214 

   1F5/2  0,104a  11B 8Be t 2P3/2  0,641 
   1F7/2  0,347  11B 9Be d 2S1 -0,607a 

11B 7Li  3S0 -0.638     1D1 -0,109a 

   2D2 -0,422     1D3  0,610a 
11B 7Li*0,478  2D2 -0,422a  11B 10Be p 1P3/2  0,699 
11B 7Li*4,63  2D2  0,362  11B*

2,125 
10Be p 1P1/2  0,699 

   1G4  0,429  11B 10B n 1P3/2 -1,347a 
11B 7Li*6,68  2D2  0,148a  12B 11B n 1P1/2 -0,142a 
   1G4  0,575a     1P3/2 -0,127 
11B 7Li*9,67

 
 2D2  0,362  12C 11B p 1P3/2 -1,706a 

   1G4  0,429  12C 11B*
2,125 p 1P1/2 -1,206a 

11B 7Li*9,85
 

 3S0 -0,638  12C 11B*
5,020 p 1P3/2 -1,706a 

   2D2 -0,422  12C 11B*
6,793 p 1P1/2 -1,206a 

11B*
2,125

 7Li  2D2  0,596a       

xx

JjJ

FRESCO

a SSS AC 


(-1)   

 

На рис. 3.1 та 3.2 когерентна сума внесків від процесів реорієнтації ядер 

7
Li та 

11
B в основних станах показана кривими <reor>. Видно, що цей 

процес домінує  у пружному 
 7
Li + 

11
B розсіянні на великі кути. Когерентна  
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Рис. 3.3. Діаграми одно- та двоступінчастих передач у розсіянні  

ядер 
7
Li + 

11
B. 

 

 

Рис. 3.2. Диференційні перерізи пружного розсіяння ядер 
7
Li + 

11
В при 

енергії Елаб.(
7
Li) = 34 МеВ]. Позначення кривих аналогічне рис. 3.1. 
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сума потенціального розсіяння та реорієнтації цих ядер задовільно описує 

експериментальні дані в усьому кутовому діапазоні, як видно на рисунках. 

Таким чином, основний внесок у пружне розсіяння ядер 
7
Li + 

11
B 

вносять потенціальне розсіяння на малих кутах (до θс.ц.м. ≈ 60
о
) та процес 

реорієнтації ядер у діапазоні середніх та великих кутів.  Дуже подібним 

виявляється механізм взаємодії при розсіянні ядер 
7
Li + 

10
B при енергії 

пучка Елаб.(
10

B) = 51 МеВ, дослідження якого було також виконане нами на 

циклотроні С-200Р Лабораторії важких іонів Варшавського університету 

[10,23,24]. 

3.2.2. Непружне розсіяння ядер 
7
Li + 

11
B 

Разом з даними для пружного 
7
Li + 

11
B-розсіяння при енергії 

Елаб.(
11

В) = 44 МеВ поміряно також диференціальні перерізи непружного 

розсіяння для  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 

11
В і збуджених станів 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 

7
Li. Для аналізу енергетичної залежності потенціалу 

7
Li + 

11
B-взаємодії отримані нами експериментальні дані (17,11 МеВ у 

с.ц.м.) можна порівняти з даними при енергії Елаб.(
7
Li) = 34 МеВ 

(20,78 МеВ у с.ц.м.) – єдиними даними такого розсіяння, відомими раніше.  

Канали непружного розсіяння ядер 
7
Li + 

11
В для енергій Елаб.(

11
В) = 

44 МеВ було включено у схему зв’язку каналів разом із каналами 

пружного розсіяння цих ядер. Прицьому параметри потенціалу Вудса-

Саксона підбирались для кожного вихідного каналу так, щоб задовільно 

описати експериментальні дані відповідного непружного каналу. У МЗКР-

розрахунках, як вказувалось вище, вважалось, що досліджувані збуджені 

стани ядер мають, в основному, колективну природу. 
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МЗКР-перерізи непружного розсіяння ядер 
7
Li + 

11
В при енергії 

Елаб.(
11

В) =  44 МеВ представлено на рис. 3.4, а для енергії Елаб.(
7
Li) = 

34 МеВ – на рис. - 3.5. Крім перерізів ротаційних (чи вібраційних) 

переходів, на даних рисунках показано також МЗКР-перерізи для реакції 

передачі α-кластера (криві <α>).  

 

Рис. 3.4. Диференційні перерізи непружного розсіяння ядер 
7
Li + 

11
В при 

енергії Елаб.(
11

В) = 44 МеВ для переходів на збуджені рівні 0,478 МеВ (1/2
-
) 

ядра 
7
Li та 2,125 МеВ (1/2

-
) і 5,02 МеВ (3/2

-
) ядра 

11
В. Штрихові криві – 

МЗКР-перерізи ротаційних переходів та процесу передачі α-кластера 
(криві <α>). Cуцільні криві  -  когерентні суми перерізів обох процесів. 
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Рис. 3.5. Диференційні перерізи непружного розсіяння ядер 
7
Li + 

11
В при 

енергії Елаб.(
7
Li) = 34 МеВ для переходів на збуджені рівні ядер 

7
Li та 

11
В. 

Позначення кривих аналогічне рис. 3.4.  

Видно, що внески цього процесу у повний переріз непружного 

розсіяння неістотні для всіх досліджених переходів у збуджені стани ядер. 

Лише на великих кутах перерізи α-передачі інколи порівнювані до 

перерізів ротаційних збуджень ядер 
7
Li і 

11
В. Суцільними кривими на 

рис. 3.2 показано когерентну суму МЗКР-перерізів ротаційних збуджень 

ядер та α-передач. 
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У підсумку можна стверджувати, що основним механізмом 

непружного розсіяння ядер 
7
Li + 

11
В є колективні процеси – ротаційне  

збудження. Роль реакцій передач у непружному розсіянні цих ядер 

неістотна. З цієї причини експериментальні дані непружного розсіяння 

ядер 
7
Li + 

11
В є надійною основою для визначення деформації ядер та 

взаємодії у збуджених станах, як це було зроблено нами шляхом підгонки 

диференційних перерізів розрахованих в рамках МЗКР до 

експериментальних кутових розподілів. Отримані значення параметрів 

деформації ядер наведено в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. Параметри деформації  і  ядер 7Li і 11B 

Ядра Езб.,  

МеВ 
J  , 

фм 


* Літ. 

7Li 0,0 3/2- 2 2,0 0,84 [18] 

 0,478 1/2- 2 2,0 0,84 [18] 
 4,630 7/2- 2 2,0 0,84 [2, 3, 9] 
   4 1,0 0,42 [2, 3, 9] 

 6,680 5/2- 2 2,0 0,84 [2, 3, 9] 
   4 1,0 0,42 [2, 3, 9] 
 7,460 5/2- 2 2,0 0,84 [2, 3, 9] 

   4 1,0 0,42 [2, 3, 9] 
 9,670 7/2- 2 2,0 0,84 [2, 3, 9] 

   4 1,0 0,42 [2, 3, 9] 
 9,850 3/2- 2 2,0 0,84 [2, 3, 9] 

11B 2,125 1/2- 2 1,2 0,43 [48] 
 4,445 5/2- 2 1,2 0,43 [48] 
   4 1,0 0,36 [48] 
 5,020 3/2- 2 1,2 0,43 [48] 
 6,743 7/2- 2 1,2 0,43 [48] 
   4 1,0 0,36 [48] 
 6,792 1/2+ 1 1,0 0,36 [48] 
 7,286 5/2+ 1 1,0 0,36 [48] 
   3 1,2 0,43 [48] 
 7,978 3/2+ 1 1,0 0,36 [48] 
   3 1,2 0,43 [48] 
 8,560 3/2- 2 1,8 0,65 [48] 
 8,920 5/2- 2 1,2 0,43 [2, 3, 9] 
   4 1,0 0,36 [2, 3, 9] 

* = /R, R = 1,25A1/3 фм. 
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3.2.3. Енергетична залежність параметрів потенціалу 

взаємодії ядер 
7
Li + 

11
В 

Отримані з аналізу експериментальних даних пружного і непружного 

розсіяння ядер 
7
Li + 

11
В набори параметрів {Xi} = {V0, rV, aV, WS, rW, aW} 

потенціалу взаємодії ядер 
7
Li + 

11
В в основних та збуджених станах 

представлено представлено у табл. 3.3 (пружне розсіяння  відповідає 

набору Аi - для 44 МеВ). 

 

Рис. 3.6. Енергетична залежність параметрів потенціалу взаємодії ядер 
7
Li + 

11
В в основних та збуджених станах. Для порівняння  показана 

також аналогічна залежність параметрів потенціалу взаємодії ядер 
7
Li + 

14
N. 
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На рис. 3.6 ці значення відповідних параметрів для відповідних 

енергій взаємодії представлені точками. Показані на рис. 3.6 похибки 

параметрів Хі оцінювались на основі критерію, згідно з яким мінімальна 

Таблиця 3.3. Параметри оптичного потенціалу взаємодії ядер 7Li + 11B 

Система Набір Ес.ц.м., 

МеВ 

V0, 

МеВ 

rv, 

фм 

av, 

фм 

WS, 

МеВ 

rw, 

фм 

aw, 

фм 

7Li*9,850 + 11B 
А16 7,26 105,3 0,865 0,579 4,5 1,341 0,533 

В16 10,93 143,6 0,830 0,614 6,4 1,299 0,574 

7Li*9,670 + 11B 
А15 7,44 107,0 0,863 0,580 4,6 1,340 0,535 

В15 11,11 145,5 0,828 0,616 6,5 1,297 0,576 

7Li + 11B*
8,920  

А14 8,19 114,3 0,856 0,587 4,9 1,331 0,542 

В14 11,86 153,4 0,822 0,624 6,9 1,289 0,586 

7Li + 11B*
8,560

 А13 8,55 118,0 0,852 0,590 5,1 1,327 0,546 

В13 12,22 157,0 0,819 0,628 7,1 1,286 0,590 

7Li + 11B*
7,978

 А12 9,13 124,1 0,847 0,595 5,4 1,320 0,552 

В12 12,80 162,6 0,815 0,634 7,4 1,281 0,597 

7Li*7,467 + 11B 
А11 9,64 129,5 0,842 0,601 5,7 1,314 0,558 

В11 13,31 167,2 0,812 0,639 7,7 1,277 0,603 

7Li + 11B*
7,286

 А10 9,82 131,5 0,840 0,602 5,8 1,311 0,560 

В10 13,49 168,8 0,811 0,641 7,8 1,275 0,604 

7Li + 11B*
6,793

 А9 10,31 136,8 0,835 0,608 6,1 1,306 0,566 

В9 13,98 172,8 0,808 0,645 8,1 1,272 0,609 

7Li + 11B*
6,743

 А8 10,36 137,4 0,835 0,608 6,1 1,305 0,567 

В8 14,03 173,2 0,808 0,645 8,1 1,272 0,610 

7Li*6,680 + 11B 
А7 10,43 138,1 0,834 0,609 6,1 1,304 0,568 

В7 14,10 173,7 0,807 0,646 8,1 1,271 0,611 

7Li + 11B*
5,021

 А6 12,09 155,7 0,820 0,627 7,1 1,287 0,588 

В6 15,76 184,3 0,800 0,658 8,9 1,263 0,625 

7Li*4,630 + 11B 
А5 12,48 159.6 0,817 0,631 7,3 1,283 0,593 

В5 16,15 186,2 0,799 0,660 9,0 1,261 0,627 

7Li + 11B*
4,445

 А4 12,66 161,3 0,816 0,633 7,4 1,282 0,595 

В4 16,33 187,0 0,798 0,661 9,1 1,261 0,628 

7Li + 11B*
2,125

 А3 14,98 179,9 0,803 0,653 8,5 1,266 0,619 

В3 18,65 192,1 0,793 0,671 9,8 1,255 0,639 

7Li*0,478 + 11B А2 16,63 188,2 0,797 0,663 9,2 1,260 0,630 

В2 20,30 191,1 0,792 0,674 10,1 1,253 0,644 

7Li + 11B А1 17,11 189,8 0,796 0,665 9,4 1,258 0,633 

В1 20,78 191,1 0,792 0,675 10,2 1,252 0,644 
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відносна різниця між величинами 2
(Хі ± Хі) і 2

(Хі)  (див.(3.21)) 

становила  50 %: 

5,0
)(

)}()(),()(min{
2
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Функціональна залежність параметрів потенціалу взаємодії ядер 
7
Li + 

11
В в 

основних та збуджених станах від енергії зіткнення наближувалась 

параметричними функціями [5.9, 5.10] 
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{
iXH } = {

ii XXii EEXX ,,, maxmin } - параметри енергетичної залежності. 

Для глибини V дійсної частини потенціалу додатково враховувався її  

звязок з глибиною W уявної частини, що виникає завдяки дисперсійним 

співвідношенням: 

(r, E)V (r, E)  VV(r, E) W 0 , (3.4) 

де  
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  (3.5) 

(Р вказує на головне значення інтеграла). Цей інтеграл обчислювався 

методом, в якому для W(0, Е) ≡ W(Е) ≡ WS(Е) використовувалось 

наближення  
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Лінія (3.6) проходить через точку 
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Отримані енергетичні залежності параметрів оптичного потенціалу 

взаємодії ядер 
7
Li + 

11
В показано на рис. 3.6 суцільними кривими. 

Штриховими лініями на малюнку також показано дві компоненти дійсної 

частини оптичного потенціалу відповідно до розділення (3.4).  Ці криві 

отримано при значеннях параметрів функцій (3.2) і (3.4) 

{
iXH } = {

ii XXii EEXX ,,, maxmin }, представлених у табл. 3.4.  

Таблиця 3.4. Параметри енергетичної залежності потенціалу взаємодії 
ядер 

7
Li + 

11
В 

 

iXH  
Хі 

V0, 

MeB 

WS, 

MeB 

rV, 

фм 

rW, 

фм 

aV, 

фм 

aW, 

фм 

  min
iX   93,1  6,7 0,792 1,250  0,554  0,501 

  max
iX  289,3 10,7 0,899 1,412  0,679  0,649 

  
iXE , МеВ  11,1 13,9 9,044 8,970 11,162 11,014 

  
iXE , МеВ   3,4  1,9 1,490 1,633  2,900  2,920 

 

На рис. 3.6 для порівняння з енергетичними залежностями параметрів 

7
Li + 

11
В-потенціалу показано аналогічні залежності параметрів глибини 

дійсної та уявної частин для 
7
Li + 

14
N-потенціалу  (пунктирні криві 

14
N і 

значки ). Видно, що поглинання (WS) при взаємодії ядер 
7
Li + 

14
N значно 

сильніше, ніж при зіткненні ядер 
7
Li + 

11
В. Крім того, для 

7
Li + 

14
N-

взаємодії криві енергетичної залежності цих параметрів зміщені відносно 

відповідних кривих 
7
Li + 

11
В взаємодії в напрямку збільшення енергії 

зіткнення, що можна пояснити різницею потенціальних барєрів 

кулонівської взаємодії цих пар ядер. 
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3.3. Пружне розсіяння ядер 
7
Lі, 

7
Ве + 

9
Bе і потенціал 

8
Ве + 

9
Bе    

Найкращий спосіб емпіричного визначення оптичного потенціалу 

взаємодії двох ядер – це дослідження пружного розсіяння. Але це не 

завжди можна реалізувати. Наприклад ядро 
8
Be є незв’язаним вже в 

основному стані, а тому виготовити мішень із вмістом таких ядер, чи 

навіть сформувати з них пучок є неможливим. В такому випадку 

залишається досліджувати взаємодію такого ядра з іншими ядрами у 

вихідних каналах бінарних реакцій  [27,28]. Дослідженням такого типу 

була також наша робота [1], де вивчалась реакція 
7
Li(

10
B, 

9
Bе)

8
Be. Дуже 

корисно при проведенні такої роботи порівнювати отримані потенціали з 

потенціалами взаємодії близьких ядер, що підтверджує адекватність 

отриманих потенціалів, а також дає можливість виявити ознаки 

характерних відмінностей структури досліджуваних ядер. З цієї точки зори 

дуже цікавим виглядає дослідження пружного розсіяння ядер 
7
Li + 

9
Bе і 

7
Bе + 

9
Bе [11] та відповідних оптичних потенціалів, визначених на основі 

даних цього розсіяння. 

 Експериментальні дані пружного розсіяння ядер 
7
Li + 

9
Bе та 

7
Bе + 

9
Bе при енергіях Елаб.(

7
Li) = 15,75; 24 і 30 МеВ 24 МеВ і 34 МеВ та 

Елаб.(
7
Ве) = 17, 19 і 21 МеВ  було проаналізовано за ОМ та МЗКР з 

використанням ядерних потенціалів типу Вудса – Саксона (2.24) та 

кулонівських потенціалів рівномірно зарядженої кулі (2.21). 

У схему зв’язаних каналів в розрахунках за МЗКР включались 

канали пружного й непружного розсіяння ядер для низькоенергетичних 

збуджень ядер до енергії ~ 9 МеВ, механізми реорієнтації спінів ядер, і 

найбільш важливі реакції передач 
9
Bе(

7
Li, Х) і 

9
Bе(

7
Ве, Х).  

Отримані в результаті набори параметрів оптичних потенціалів для 
 

взаємодії 
7
Li + 

9
Bе  та 

7
Ве + 

9
Bе представлено в табл. 3.5. Розраховані за 
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МЗКР з використанням цих потенціалів перерізи пружного розсіяння ядер 

7
Li + 

9
Bе і 

7
Ве + 

9
Bе при різних енергіях показано на рис. 3.7 -  3.9. 

На рис. 3.7 показано перерізи  пружного розсіяння ядер 
7
Li + 

9
Bе при 

енергії Елаб.(
7
Li) = 34 МеВ. Кривими відображені відповідні розрахунки за 

ОМ (крива <ОМ>) і МЗКР для передачі дейтрона (крива <d>), послідовних 

обмінів нейтронами й протонами (криві <nn> і <pp> відповідно), n + p і 

p + n передач (крива <np>) та реорієнтації ядер 
7
Li і 

9
Bе (крива <reor> 

показує когерентну суму перерізів реорієнтацій обох ядер). Як видно, 

потенціальне розсіяння домінує на малих кутах, передача дейтрона – на 

великих кутах, а на середніх кутах – потенціальне розсіяння, передача 

дейтрона та процеси реорієнтації ядер 
7
Li і 

9
Bе. Двоступінчасті  

 

 

Рис. 3.7. Диференціальні перерізи пружного розсіяння ядер 
7
Li + 

9
Bе при 

енергії Елаб.(
7
Li) = 34 МеВ.Позначення кривих аналогічне до рис. 3.1. 
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Таблиця 3.5. Параметри 
7
Li + 

9
Be- і  

7
Be + 

9
Be-потенціалів 

Система Eлаб.., Ec.ц.м.., V0, rV, aV, WS, rW, aW, 
ядер MeВ MeВ MeВ Фм фм MeВ фм фм 

7
Li + 

9
Be 15,75 8,86 170,0 0,900 0,710 9,4 1,410 0,710 

 24,0 13,50 195,4 0,851 0,760 13,0 1,320 0,760 

 30,0 16,88 178,0 0,789 0,780 12,8 1,250 0,780 

 34,0 19,13 170,3 0,789 0,780 15,8 1,310 0,780 

7
Be + 

9
Be

 
17,0 9,56 174,6 0,901 0,732 10,1 1,391 0,732 

 19,0 10,69 184,1 0,878 0,741 11,1 1,367 0,741 

 21,0 11,81 189,4 0,856 0,750 12,1 1,344 0,750 

реакції передач нуклонів р + р, n + n та n + p не відіграють суттєвої ролі у 

пружному розсіянні ядер 
7
Li + 

9
Bе при даному значенні енергії іонів 

7
Li. 

Когерентна сума МЗКР-перерізів усіх вищезгаданих процесів (крива Σ), як  

 

Рис. 3.8. Те саме, що на рис.3.7, але при енергіях  Елаб.(
7
Li) = 15,75; 24 і 

30 МеВ (точки) і 24 МеВ (трикутники) відносно кулонівського розсіяння.  
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видно з рис. 3.7, задовільно описує експериментальні дані пружного 

розсіяння ядер 
7
Li та 

9
Bе при енергії Елаб.(

7
Li) = 34 МеВ. 

На рис. 3.8 представлено експериментальні диференціальні перерізи 

пружного розсіяння ядер 
7
Li + 

9
Bе при енергіях Елаб.(

7
Li) = 15,75; 24 і 

30 МеВ  як відношення до кулонівського розсіяння разом з відповідними 

ОМ- та МЗКР-перерізами для основних механізмів. При даних значеннях 

енергії, як і в випадку Елаб.(
7
Li) = 34 МеВ, на малих кутах основний внесок 

вносить потенціальне розсіяння, а на великих кутах – передача дейтрона та 

реорієнтація ядер 
7
Li і 

9
Bе. В області середніх кутів важливі всі три 

процеси. Когерентна сума перерізів цих трьох механізмів (криві Σ) 

задовільно описує експериментальні дані, а двоступінчасті передачі не 

грають істотної ролі. Цікаво, що при всіх енергіях МЗКР-розрахунки 

прогнозують зростання перерізів пружного розсіяння ядер 
7
Li + 

9
Bе 

відносно кулонівського розсіяння на великих кутах. 

На рис. 3.9  представлено експериментальні дані пружного розсіяння 

ядер 
7
Ве + 

9
Bе при енергії Елаб.(

7
Ве) = 21 МеВ та відповідні розрахунки за 

ОМ (крива <ОМ>) і МЗКР для передачі динейтрона (крива <2n>), 

послідовних обмінів нейтронами й протонами (криві <nn> і <pp> 

відповідно) та реорієнтації ядер 
7
Ве і 

9
Bе (крива <reor> показує когерентну 

суму перерізів реорієнтацій обох ядер).Видно, що основну роль у даному 

пружному розсіянні відіграє потенціальне розсіяння,  а великих кутах – 

процеси реорієнтації ядер. Реакції передач, як цілого кластера так і 

динейтрона та послідовних передач нуклонів, мають другорядне значення.  

Отримані в результаті підгонок параметри потенціалів взаємодії 
7
Li + 

9
Bе і 

7
Ве + 

9
Bе (табл. 3.5) показано на рис. 3.8 Ес.ц.м темними та 

світлими кружечками, відповідно. Енергетична залежність параметрів цих 

оптичних потенціалів апроксимувалась параметричними функціями (3.2) і 

(3.3), а під час підгонки параметрів } , , ,{ maxmin

ii XXiii EXXY   враховувались 

дисперсійні співвідношення для оптичних потенціалів. 
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Таблиця 3.6. Параметри енергетичної залежності потенціалів взаємодії 
ядер 

7
Li + 

9
Bе  та 

7
Ве + 

9
Bе   

 
Yi 

Xi 

V0, WS, rV, rW, aV, aW, 

MeB MeB фм фм фм фм 

Xi
min

 100,0    5,0 0,790  1,280    0,700    0,700 

Xi
max

 230,0  16,0 0,990  1,470    0,775    0,775 

EXi, MeВ    7,0  10,0 10,100  10,300  10,200  10,200 

ΔXi, MeВ     2,0    3,0 2,400  2,200    2,300    2,300 

 

 

Рис. 3.9. Диференціальні перерізи пружного розсіяння ядер 
7
Ве + 

9
Bе при 

енергії Елаб.(
7
Ве) = 21 МеВ. Криві – розрахунки за ОМ та МЗКР. 



 

 

77 

Значення параметрів } , , ,{ maxmin

ii XXiii EXXY   енергетичної залежності 

7
Li(

7
Ве) + 

9
Bе-потенціалів, отримані в результаті підгонки, наведено в 

табл. 3.6.  На рис. 3.10 суцільними кривими показано графіки відповідних 

функцій для параметрів 
7
Li, 

7
Bе + 

9
Bе-потенціалів. Спостерігається 

непогане узгодження між енергетичними залежностями параметрів 

7
Li + 

9
Bе-  і 

 7
Bе + 

9
Bе-потенціалів. На цьому ж рис. 3.8 штриховими 

кривими для порівняння показано також енергетичну залежність 

параметрів 
8
Ве + 

9
Bе-потенціалу [1]. Видно, що 

8
Ве + 

9
Bе-потенціал має  

істотно іншу енергетичну залежность ніж  
7
Li(

7
Ве) + 

9
Bе-потенціали. 

 

Рис. 3.10. Енергетичні залежності параметрів 
7
Li(

7
Ве) + 

9
Bе-потенціалів 

(точки та суцільні криві) у порівнянні з відповідними залежностями 
параметрів 

8
Ве + 

9
Bе-потенціалу (криві <

8
Be>). 
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Рис. 3.11 . Потенціали взаємодії ядер 
7
Li(

7
Bе) + 

9
Bе та 

8
Ве + 

9
Bе при 

енергії Ес.ц.м. = 31,6 МеВ. 
 

На рис. 3.11 ці потенціали порівнюються явно при енергії 

Ес.ц.м. = 31,6 МеВ. Видно, що в периферійній області уявні частини 

оптичних потенціалів взаємодії ядер 
8
Ве + 

9
Bе та 

7
Li(

7
Ве) + 

9
Bе 

відрізняються значно. Можливо, це обумовлено істотно різною 

структурою ядер 
7
Li(

7
Ве) та 

8
Ве. 

Певні висновки про залежність дійсних частин 
7
Li(

7
Bе) + 

9
Bе-  і 

8
Ве + 

9
Bе-потенціалів від структури взаємодіючих ядер можна  зробити з 

порівняння фолдінг-потенціалів взаємодії цих пар ядер. Таке порівняння 

показано на рис. 3.12. При обчисленні потенціалу V(r) взаємодії ядер 

7
Li(

7
Be) + 

9
Be використовувались розподіли нуклонів, одержані з розподілу 

заряду в ядрах 
7
Li і 

9
Be [5.20], а в розрахунках V(r) для 

8
Be + 

9
Be-

потенціалу - розподіл густини нуклонів у 
8
Be, отриманий на основі α-α-

потенціалу [5.21]. При цьому вважалось, що розподіли нуклонів у ядрах 
7
Li 

і 
7
Be однакові, а значить, тотожними є і фолдінг-потенціали взаємодії ядер 
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7
Li + 

9
Be і 

7
Be + 

9
Be. Також на рис. 3.10 показана дійсна частина оптичного 

7
Li + 

9
Be-потенціалу, отриманого із підгонки експериментальних даних 

пружного розсіяння цих ядер при енергії Елаб.(
7
Li) = 34 МеВ [5.17]. Видно, 

що на малих відстанях взаємодії ядер ці потенціали відрізняються слабо. 

Дійсна частина емпіричного 
7
Li + 

9
Be-потенціалу та відповідного фолдінг-

однакові аж до відстані r = 6 фм, що значно перевищує радіус компаунд-

ядра Rкомп. = 3,15 фм. На великих відстанях фолдінг-потенціал спадає 

швидше, ніж оптичний потенціал отриманий з підгонки. Проте обчислені 

за обома потенціалами МЗКР-перерізи пружного розсіяння ядер 
7
Li + 

9
Be 

відрізняються несуттєво.  

 

 

Рис. 3.10. Фолдінг-потенціали V(r) взаємодії ядер 
7
Li + 

9
Be і 

8
Be + 

9
Be 

(штрихові криві) та дійсна частина оптичного 
7
Li + 

9
Be-потенціалу при 

енергії Ес.ц.м. = 19,1 МеВ, отриманого з аналізу експериментальних даних.  
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3.4. Розсіяння ядер 
7
Li + 

16
О та 

7
Li + 

18
О 

Нами проводились дослідженя взаємодії ядер літію 
7
Li з ізотопами 

бору 
11

B та 
10

B [1,3,10,21,23,24,26], ізотопами берилію 
9
Be та 

8
Be  [11,27], 

ядрами вуглецю 
12

С [13],  але особливо цікавими об’єктами для 

дослідження  ізотопічних ефектів у розсіяння ядер є ізотопи кисню. На 

нашу думку, ізотопічні ефекти найбільш яскраво можуть проявлятись у 

розсіянні магічних (
16

О) та сусідніх до них немагічних (
18

О) ізотопів. Крім 

того, ядро 
18

О за своєю структурою (
18

О = 
16

О + 2n) може належати до 

гало-ядер. Ця обставина ще більш підсилила цікавість до порівняльного 

аналізу  
7
Li + 

16
О- та 

7
Li + 

18
О-розсіяння.  

3.4.1. Пружне розсіяння ядер 
7
Li + 

16
О 

Для визначення параметрів 
7
Li + 

16
О-потенціалу при різних 

значеннях енергії взаємодії було проаналізовано [2,25] за ОМ та МЗКР 

відомі з літературних джерел експериментальні дані пружного розсіяння 

ядер 
7
Li + 

16
О при енергіях Елаб.(

7
Li) = 9 і 13 МеВ; 20 МеВ; 34 МеВ; 

36 МеВ; 42 МеВ; 50 МеВ та Елаб.(
16

О) = 36 МеВ, що відповідає Ес.ц.м. = 

6,26 – 34,78 МеВ. В ОМ- та МЗКР-розрахунках для вхідного і вихідних 

каналів використовувався потенціал типу Вудса-Саксона. Спочатку 

експериментальні дані аналізувались за ОМ, а потім отримані набори 

параметрів 
7
Li + 

16
О-потенціалу уточнювались у МЗКР-розрахунках (в 

основному, значення параметра WS) з врахуванням внесків інших 

механізмів взаємодії. Отримані у результаті МЗКР-аналізу 

експериментальних даних значення параметрів 
7
Li + 

16
О-потенціалу 

представлені у табл. 3.7.  Крім пружного розсіяння у МЗКР-розрахунках у 

схему зв’язку каналів реакцій включались непружне 
7
Li + 

16
О-розсіяння із 

переходами ядра 
7
Li у збуджені стани та реорієнтація ядра 

7
Li в основному 

і збуджених станах. Обчислювались також перерізи одно- і 
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двоступінчастих передач нуклонів і кластерів, які, як виявилось, не вносять 

істотного вкладу в процес пружного розсіяння. 

 

Досягнута якість опису експериментальних даних диференційних 

перерізів пружного розсіяння подано на рис. 3.13. Видно, що у пружному 

7
Li + 

16
О -розсіянні при середніх енергіях Ес.ц.м. = 6,26 – 34,78 МеВ на кутах 

θс.ц.м. < 60
o
 основну роль відіграє потенціальне розсіяння (криві <OM>), а 

на великих кутах – реорієнтація 
7
Li (криві <reor>). Кривими <Аі> та <Ві> 

представлено когерентні суми потенціального розсіяння та реорієнтації 
7
Li 

для Аі-наборів параметрів 
7
Li + 

16
О-потенціалу (отримані нами) та для  Ві-

наборів (містяться у цитованих працях (табл. 3.7)).   

Таблиця 3.7. Параметри потенціалу розсіяння ядер 
16

O + 
7
Li  

Eлаб., 
MeВ 

Eс.ц.м., 
MeВ 

На-
зва 

V0, 
МеВ 

rv, 
фм 

av, 
фм 

WS, 
МеВ 

rw, 
фм 

aw, 
фм 

rC, 
фм  

cV  cW  

9 6,26 A1 59,0  0,980  0,651  4,5  1,250  0,651  1,25  10,75  10,02 

13 9,04 A2 86,2  0,980  0,673  6,0  1,220  0,673  1,25  10,91  9,83 
15 10,43 C1 87,3  0,903  0,658  5,3  1,331  0,658  1,25  10,55  10,63 
36

с
 10,96 A3  95,6  0,802  0,648  4,5  1,250 0,648 1,25 10,05  10,06 

  B3 10,5  0,848  0,658  3,4  0,848 0,658  0,56 8,06  6,94 
20 13,91 A4  154,3  0,970  0,690  11,3  1,283  0,690 1,25 11,27  10,67 

  B4  33,1  0,980  0,850  10,3
b
 1,063  0,720 1,42  8,61  7,88 

30,3 21,07 C2  195,9  0,805  0,696  14,8  1,204  0,696 1,25  10,40  10,36 

34 23,17
а
 A5 181,0  0,860  0,730  15,4  1,300  0,730 1,25  10,42  10,63 

  A15  181,0  0,802  1,000  15,4  1,300  1,000 1,25  8,75  8,50 

34 23,65 A6 180,7  0,802  0,700  15,4  1,206  0,700 1,25  10,28  10,37 
  B6 240,6  0,676  0,730  16,3  1,182  0,710 0,74  9,59  10,17 

34 23,65 C3  188,8  0,803  0,698  15,5  1,201  0,698 1,25  10,34  10,37 
36 25,04 A7 179,6  0,807  0,700  15,6  1,203  0,700 1,25  10,30  10,37 

  B7 189,5  0,688  0,743  21,3  1,137  0,821 0,74  9,35  9,20 
38 26,43 C4  182,9  0,802  0,699  15,8  1,200  0,699 1,25  10,30  10,37 
42 29,22 A8 175,1  0,802  0,700  16,0  1,200  0,700 1,25  10,24  10,37 

50 34,78 A9 170,8  0,802  0,700  16,5  1,200  0,700 1,25  10,22  10,38 
  B9 170,3  0,688  0,777  11,4  1,194  0,951 0,74  9,06  8,00 

9, 20, 36  B10 195,0  0,680  0,740  55,0
b
 0,680  0,740 0,68  9,35  8,08 

а
 Набір параметрів для 

7
Li0.478 + 

16
О-потенціалу.  

b
 Потенціал поверхневого поглинання. 

с
 Енергія пучка іонів 

16
О. 
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Рис. 3.13. Диференційні перерізи пружного розсіянні ядер 
16

O + 
7
Li при 

енергіях Ес.ц.м. = 6,26 – 34,78 МеВ. Криві <Ai> та <Bi> - когерентні суми 

потенціального розсіяння та реорієнтації 
7
Li, обчислені при наборах 

параметрів  Ai та Bi відповідно (табл. 3.7). 
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Криві <OM> та <reor> презентують ОМ- і МЗКР-розрахунки для Аі 

наборів параметрів. Розбіжності між МЗКР- перерізами для Аі- і Ві-наборів 

параметрів спостерігаються, в основному, на великих кутах, де відсутні 

експериментальні дані. Цікаво відмітити, що кутовий інтервал 

домінування процесу реорієнтації 
7
Li збільшується із ростом енергії. При 

малих енергіях цей процес важливий лише для самих великих кутів. 

3.4.2. Енергетична залежність параметрів 
7
Li + 

16
О-

потенціалу  

Значення параметрів потенціалу 
7
Li + 

16
О-розсіяння, наведені у табл. 3.7 

(Аі-набори), у залежності від кінетичної енергії в с.ц.м. показано на 

рис. 3.14 точками. Як і у випадку 
7
Li + 

11
В-розсіяння, енергетична 

залежність цих параметрів {Xi} = {V0, rV, aV, WS, rW, aW} наближувались 

параметризованими функціями (3.2), (3.3). Отримані у результаті підгонки 

параметри енергетичної залежності {
iXH } = {

ii XXii EEXX ,,, maxmin } подано 

у табл. 3.8, а на рис. 3.14 суцільними кривими показано відповідні 

параметричні енергетичні залежності.  

Таблиця 3.8. Енергетична залежність параметрів потенціалу 
7
Li + 

16
O-

розсіяння 

 

iXH  
Хi 

V0, WS, rV, rW, aV, aW, 

МеВ МеВ фм фм фм фм 

Хi
min

   92,6   5,0   0,802   1,200   0,587   0,587 

Хi
max

 262,7 16,0   1,160   1,360   0,703   0,703 

iXE , МеВ   13,0 13,0 13,400 12,400 10,100 10,100 

iXE , МеВ    3,9   3,0   2,600   0,958   2,100   2,100 
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Рис. 3.14. Енергетична залежність параметрів потенціалу
 7

Li + 
16

O-
розсіяння (точки і суцільні криві) у порівнянні з аналогічними 

залежностями параметрів потенціалів 
7
Li + 

11’
В- (пунктирні криві) та 

7
Li + 

14
N-розсіяння (штрихові криві). 

 

 

Видно, що при енергіях Ес.ц.м. > 20 МеВ всі параметри 
7
Li + 

16
О-

потенціалу, за винятком V, мають практично сталі значення:  

aV  = aW = 0,703 фм; rV = 0,802 фм; rW = 1,2 фм; WS = 16 МеВ, (3.10) 

а значення параметра V з ростом енергії зменшується. При більш 

детальному розгляді енергетичних залежностей параметрів 
7
Li + 

16
О-
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потенціалу виявлено, що в інтервалі енергій від 0 до  40 МеВ значення 

параметрів V(Е) і WS(Е) задовільно апроксимуються такими лінійними 

функціями: 











МеВ, 20  при        0,8· - 200,0

МеВ, 20  при       2,9825  
(

EE

EE
EV  (3.11) 











МеВ, 20  при                     016

МеВ, 20  при       3701,5 
(S

E,

EE
EW  (3.12) 

де Е = Ес.ц.м..  

3.4.3. Пружне розсіяння ядер 
7
Li + 

18
О 

Нашою експериментальною групою були отримані та проаналізовані 

за оптичною моделлю та методом зв’язаних каналів реакцій дані пружного 

і непружного розсіяння ядер 
18

O + 
7
Li при енергії Елаб.(

18
O) = 114 МеВ 

(31,92 МеВ у с.ц.м.) [5].  

Пружне 
18

O + 
7
Li-розсіяння спочатку аналізувалось за ОМ, з 

використанням в якості початкових значень для 
18

O + 
7
Li-потенціалу 

значень параметрів 
16

O + 
7
Li-потенціалу, обчислених за їх енергетичною 

залежністю для енергії Ес.ц.м. = 31,92 МеВ. Ці значення містяться у табл. 3.9 

під назвою В1-набору. Такий набір параметрів 
18

O + 
7
Li-потенціалу не 

забезпечив задовільного опису експериментальних даних 
18

O + 
7
Li-

розсіяння на кутах θс.ц.м. < 90
o
, і тому було проведено додаткову підгонку 

цих параметрів. У результаті отримано А-набір параметрів 
18

O + 
7
Li-

потенціалу, який забезпечив задовільний опис в рамках ОМ 

експериментальних даних на кутах θс.ц.м. < 90
o
,  що видно на рис. 3.15 

(крива <OM>). 

Задовільного опису експериментальних даних 
18

O + 
7
Li-розсіяння у 

повному кутовому діапазоні досягнуто у рамка МЗКР. У схему зв’язку 

каналів включались пружне і непружне розсіяння, реорієнтації ядер 
7
Li і 
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18
O в основних і збуджених станах, а також найбільш важливі реакції 

передач. При цьому вважалось, що збуджені стани ядер мають переважно 

колективну природу (ротаційні та вібраційні). Відповідно у МЗКР-

розрахунках для переходів ядер у збуджені стани і для процесів 

реорієнтації використовувались форм-фактори типу (2.59) з параметрами 

деформації δλ ядер 
7
Li і 

18
O.  

 

Таблиця 3.9. Параметри 
18

O + 
7
Li-потенціалу 

Ядра Eзб., J

 

Eс.ц.м., Набори V0, rV, aV, WS, rW, aW, 

 МеВ МеВ парам. МеВ фм фм МеВ фм фм 

7
Li,

 18
O 0,0 3/2−, 0

+
 31,92 A 174,5 0,806 0,90 13,0 1,470 0,90 

    B1 172,9 0,802 0,66 14,9 1,250 0,66 

7
Li

* 
0,478 1/2− 31,44 B2 173,3

 

0,802 0,66
 

14,8 1,250 0,66 

 4,652 7/2− 27,29 B3 176,7 0,804 0,66 14,5 1,250 0,66 

 6,604 5/2− 25,24 B4 178,3 0,807 0,66 14,2 1,250 0,66 

 7,454 5/2− 24,45 B5 178,9 0,808 0,66 14,1 1,250 0,66 

18
O

* 
1,982 

12  29,94 B6 174,5 0,803 0,66 14,7 1,250 0,66 

 3,555 4+ 28,36 B7 175,8 0,803 0,66 14,6 1,250 0,66 

 3,634 0
+ 

28,28 B8 174,3 0,803 0,66 14,8 1,250 0,66 

    A2n   77,0 1,050 0,95 29,6 0,878 0,81 

 3,920 
22  28,00 B9 176,1 0,804 0,66 14,6 1,250 0,66 

 4,456 1−
 

27,46 B10 176,6 0,804 0,66 14,5 1,250 0,66 

 5,098 3− 26,82 B11 177,1 0,805 0,66 14,5 1,250 0,66 

 5,255 
32  26,66 B12 177,2 0,805 0,66 14,4 1,250 0,66 

 



 

 

87 

 

Необхідні для розрахунків реакцій спектроскопічні амплітуди Sx 

кластерів (нуклонів) x у системах A =C + x обчислювались у рамках 

трансляційно-інваріантної моделі оболонок (ТІМО) [69] за допомогою 

програми DESNA [67. 

На рис. 3.13. показано ОМ- і МЗКР-перерізи для потенціального 

розсіяння (криві <OM>), реорієнтації 
7
Li (криві <reor>), передач кластерів 

 

Рис. 3.15. Диференцйні перерізи пружного розсіяння ядер 
7
Li + 

18
O при 

енергії Eлаб.(
18

O) = 114 МеВ [5]. Позначення кривих такі ж, як на рис. 3.11. 

Когерентні суми МЗКР-перерізів потенціального розсіяння та 
реорієнтації 

7
Li обчислені з А- та  В1-наборами параметрів 

7
Li + 

18
O-

потенціалу відповідно. 
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чи нуклонів (криві <
11

B>, <nn>, <pp> і <2n>). Відповідні перерізи 

обчислено з використанням параметрів 
7
Li + 

18
O-потенціалу позначеного в 

табл. 3.9 як А-набір. Варто відмітити  неістотну різницю між ОМ- і МЗКР-

перерізами розсіяння –спостерігається лише незначні відмінності у формі 

осциляцій.  

Як видно, потенціальне розсіяння домінує в 
7
Li + 

18
O-розсіянні на 

малі кути, у розсіяння на великі кути провідна роль належить процесу 

реорієнтації 
7
Li в основному стані. Реакції передач не відіграють суттєвої 

ролі у пружному 
7
Li + 

18
O-розсіянні при енергії Елаб.(

18
O) = 114 МеВ. 

Суцільними кривими рис. 3.15 показано когерентну суму МЗКР-перерізів 

потенціального розсіяння та реорієнтації 
7
Li з А-набором параметрів, яка 

задовільно описує експериментальні дані в усьому кутовому діапазоні.  

Когерентну суму потенціального 
7
Li + 

18
O-розсіяння та реорієнтації 

7
Li було обчислено також і з набором параметрів , який отримано на основі 

енергетичної залежності параметрів потенціалу пружного розсіяння ядер 

7
Li + 

16
O (В1-набір у табл. 3.9). На рис. 3.13 відповідні перерізи 

представлені кривими <B1>. Як видно вони істотно відрізняються від 

експериментальних даних. Тобто В1-набір параметрів 
7
Li + 

16
O-потенціалу 

не забезпечує опису 
7
Li + 

18
O-розсіяння. Задовільний опис 

7
Li + 

18
O-

розсіяння забезпечує 
7
Li + 

18
O-потенціал з А-набором параметрів. Ці два 

набори, в основному, відрізняються значеннями параметрів  



















набору.-В для   MeB 9,14

набору,-А для   MeB 0,13

набору,-В для   фм 25,1

набору,-А для   фм 47,1

набору,-В для   фм 66,0

набору,-А для   фм 90,0

1

1

1

S

W

WV

W

r

aa

 (3.13) 

На рис. 3.16 цю різницю між 
7
Li + 

18
O-потенціалами з А- чи В1-наборами 

параметрів можна спостерігати більш наочно. Видно, що абсолютні 
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значення дійсної та уявної частин
 7

Li + 
18

O-потенціалу з А-набором 

параметрів на великих відстанях (поза радіусом взаємодії) більші за 

відповідні значення цих величин при В1-наборі параметрів, тобто ядерні 

процеси при взаємодії ядер 
7
Li + 

18
O на великих відстанях є більш 

інтенсивними відносно прогнозованої їх імовірності, виходячи із 
7
Li + 

16
O-

розсіяння. В силу більшої інтенсивності непружних процесів, 

диференційні перерізи пружного 
7
Li + 

18
O-розсіяння розраховані з А-

набором  
7
Li + 

18
O-потенціалу , виявляються у діапазоні середніх кутів 

менші за прогнозовані при В1-наборі, що і спостерігається на рис.3.15 

(суцільні і штрихові <В1> криві).  

 

Рис. 3.16. Дійсна V(r) та уявна W(r) частини потенціалу пружного 

розсіяння ядер 
7
Li + 

18
O при Ес.ц.м. = 31,92 МеВ: A-набір параметрів 

(суцільні криві VA і WA), отриманий із підгонки до експериментальних 

даних 
7
Li + 

18
O-розсіяння,  B1-набір параметрів (криві VB1 

і WB1 
) 

7
Li + 

16
O-

потенціалу, обчислені при Ес.ц.м. = 31,92 МеВ з основі енергетичної 

залежності параметрів
 7
Li + 

16
O-потенціалу.  

Зауважимо, що А і В1 є фактично наборами параметрів 
7
Li + 

18
O- і 

7
Li + 

16
O-потенціалів. Вважаючи, що ці потенціали, пов’язані зі 

структурою (розподілом нуклонів) ядер 
18

O і 
16

O, спираючись на (3.13) 
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можна дійти висновку, що ядро 
18

O у порівнянні з 
16

O має більш дифузний 

(розмитий) край. Це добре узгоджується з передбаченнями оболонкової 

моделі для цих ядер. А саме: ядро 
16

O має магічне число  протонів і 

нейтронів, по 8 (різкий край), а ядро 
18

O можна розглядати як системи 

18
O(0

+
) = 

16
O(0

+
) + n + n, 

18
O(0

+
) = 

17
O(5/2

+
) + n, 

18
O(0

+
) = 

16
O(0

+
) + 2n(0

+
) із 

двома нейтронами у 2s1/2-1d5/2-оболонці. Той факт, що згідно (3.13) 

значення параметра rW для 
7
Li + 

18
O-потенціалу на 0,22 фм більше за 

відповідне значення цього параметра для 
7
Li + 

16
O-потенціалу, свідчить 

про те, що у зазначених системах два нейтрони рухаються поза кором 
16

O, 

утворюючи так зване нейтронне гало (нейтронну оболонку). 

3.4.4. Непружне розсіяння ядер 
7
Li + 

18
О 

Для непружного 
7
Li + 

18
О-розсіяння поміряно диференційні перерізи 

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 
18

О 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 [5]. 

Експериментальні та розраховані в раках МЗКР перерізи непружного 

розсіяння ядер 
7
Li + 

18
O при енергії Елаб.(

18
O) = 114 МеВ показано на 

рис. 3.17 і 3.18.  Як зазначалось вище, в МЗКР-розрахунках у схему зв’язку 

каналів включались переходи до збуджених станів ядер 
7
Li та 

18
O і процеси 

реорієнтації цих ядер. Вважалось, що досліджувані збуджені стани цих 

ядер мають, в основному, колективну природу (ротаційну або вібраційну).  

Виявилось, що немає потреби підбирати відмінні від А-набору 

параметри 
7
Li + 

18
O-потенціалу для вихідних каналів для отримання  

задовільного опису експериментальних даних непружного 
7
Li + 

18
O-

розсіяння. Як видно на рис. 3.17 і 3.18, МЗКР-перерізи, обчислені з А-
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набором параметрів 
7
Li + 

18
O-потенціалу (криві <A>), задовільно описують 

експериментальні дані у повному кутовому діапазоні. 

 

Рис. 3.17. Диференційні перерізи непружного розсіяння ядер 
7
Li + 

18
O 

при енергії Eлаб.(
18

O) = 114 МеВ [5] для  переходів ядра 
7
Li у збуджені 

стани 0,478 МеВ (1/2
-
); 4,63 МеВ (7/2

-
); 6,68 МеВ (5/2

-
); 7,467 МеВ (5/2

-

) та ядра 
18

O у збуджений стан 4,456 МеВ (1
-
). Криві –  МЗКР-

розрахунки з наборами параметрів А (криві<А>) та Ві (криві <Ві>) 
7
Li + 

18
O-потенціалу. Крива Σ – некогерентна сума МЗКР-перерізів для 

переходів ядер 
7
Li і 

18
O  у збуджені стани 4,63 МеВ (7/2

-
) (

7
Li) + 

4,456 МеВ (1
-
) (

18
O).
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Рис. 3.18. Диференційні перерізи непружного розсіяння ядер 
7
Li + 

18
O 

при енергії Eлаб.(
18

O) = 114 МеВ[5.33] для переходів ядра 
18

O у збуджені 
стани 1,982 МеВ (2

+
);  3,555 МеВ (4

+
) + 3,635 МеВ (0

+
); 3,92 МеВ (2

+
); 

5,098 МеВ (3
-
); 5,26 МеВ (2

+
). Криві –  МЗКР-розрахунки з наборами 

параметрів А (криві<А>) та Ві (криві <Ві>) 
7
Li + 

18
O-потенціалу. Крива 

Σ - некогерентна сума ротаційного переходу до збудженого стану 
3,555 МеВ (4

+
) ядра 

18
O (крива<А>) та 0

+
 → 0

+ 
переходу ядра 

18
O у 

стан 3,635 МеВ (0
+
) через збудження 2n-кластера (крива <B8,A2n >). 
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Диференційні перерізи для переходів ядра 
7
Li на збуджений стан 

4,63 МеВ (7/2
-
) та ядра 

18
O у стан 4,456 МеВ (1

-
) в експерименті на малих 

кутах вимірялись у сумі.  Суцільна крива (Σ) на рис. 3.17 показує 

некогерентну суму відповідних МЗКР-перерізів. Як видно, ця крива 

задовільно описує експериментальні дані. Вклади обох переходів у 

сумарний МЗКР-переріз виявились рівнозначними.  

Переходи ядра 
18

O у збуджені стани 3,555 МеВ (4
+
) та 3,635 МеВ (0

+
) 

(переходи 0
+
 → 4

+
 та 0

+
 → 0

+
 відповідно ) були також нероздільними в 

експерименті. МЗКР-розрахунки для переходу 0
+
 → 4

+
 проводились в 

рамках ротаційної моделі (крива <A>), а перехід 0
+
 → 0

+
 розглядався як 

збудження 2n-кластера у системі 
18

O = 
16

O + 2n (частинкове збудження). 

При розрахунках МЗКР-перерізів переходу 0
+
 → 0

+
 використовувались В8- 

і А2n-набори параметрів (табл. 3.9) для 
7
Li + 

16
O- і 

7
Li + 2n-потенціалів 

відповідно. Вважалось, що 
7
Li + 2n-потенціал близький до 

7
Li + d-

потенціалу з набором параметрів А2n. Результати таких розрахунків 

показано на рис. 3.18 кривою <B8,A2n>. Видно, що вклади цих обох 

переходів в експериментальні кутові розподіли подібні, а їх некогерентна 

сума (суцільна крива Σ) задовільно описує ці дані. На двох зазначених 

рисунках кривими <Bі> показані теоретичні розрахунки перерізів 

7
Li + 

18
O-розсіяння, отримані в результаті використання параметрів 

7
Li + 

16
O-потенціалу, знайденого з аналізу енергетичної залежності.  Видно, 

що ці МЗКР-перерізи не пояснюють експериментальні дані непружного 

7
Li + 

18
O-розсіяння, а також істотно відрізняються від відповідних 

перерізів з А-наборами параметрів, які описують експериментальні дані. 

Цей факт можна інтерпретувати як прояв ізотопічного ефекту у 

непружному розсіянні ядер 
7
Li + 

16
O і 

7
Li + 

18
O. 

Варто відзначити, що подібні ізотонічні ефекти спостерігаються при 

взаємодії ізотопів 
16

O та 
18

O з ядрами 
6
Li [15,14]. 
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3.5. Розсіяння  при взаємодії  
16, 18

О + 
12,14

С 

Загальні риси енергетичної залежності параметрів оптичних 

потенціалів, а також характерні ізотопічні ефекти, що спостерігаються у 

взаємодії ізтопів літію з різними ізотопами кисню, бору, берилію, вуглецю 

мають досить таки універсальний характер, оскільки проявляються у 

розсіянні багатьох інших легких ядер. Нашою групою проведено 

дослідження взаємодії ізотопів вуглецю 
12

С та 
14

С з ядрами азоту 
14

N [6,7], 

а також ізотопів вуглецю 
12

С,
 13

С та 
14

С з ізотопами кисню 
16

O та 
18

O 

[4,8,9,16-20], де подібні характерні риси ядро-ядерної взаємодії 

проявляються досить виразно. 

3.5.1. Пружне розсіяння іонів 
18

О ядрами 
12

С 

Пружне розсіяння іонів 
18

О ядрами 
12

С досліджувалось при енергіях 

Елаб.(
18

О) = 32,25 ÷ 140 МеВ, а непружне розсіяння цих ядер раніше 

експериментально не досліджувалось. Тому нашою експериментальною 

групою було отримано на Варшавському циклотроні С-200Р нові 

експериментальні дані диференційних перерізів пружного й непружного 

12
С + 

18
О-розсіяння при енергії Елаб.(

18
О) = 105 МеВ [9,19]. Зазначені кутові 

розподіли диференційних перерізів пружного розсіяння ядер 
12

С + 
18

O при 

енергії Елаб.(
18

О) = 105 МеВ  представлено на рис. 3.19 точками. 

З метою визначення параметрів ядро-ядерного потенціалу та 

енергетичної залежності цих параметрів, параметрів деформації ядер 
12

С і 

18
О, а також дослідження ізотопічних відмінностей потенціалів взаємодії 

ядер 
12

С + 
16, 18

О ці дані, а також дані отримані іншими авторами при інших 

енергіях були нами проаналізовані в рамках ОМ та МЗКР. На рис 3.19 

кривими показано розрахунки за МЗКР з використанням ядерного 

потенціалу типу Вудса - Саксона з об’ємним і поверхневим поглинаннями  

(2.24) - (2.28) та кулонівського потенціалу рівномірно зарядженої кулі 

(2.22). 
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Розрахунки за ОМ та підгонка параметрів 
12

С + 
18

O-потенціалу 

проводились за допомогою програми SPI-GENOA [59], а для розрахунків 

за МЗКР використовувалась програма FRESCO.  

На рис. 3.19 штриховими кривими показано МЗКР-перерізи для 

потенціального розсіяння (крива <pot>) та двоступінчастих передач 

нейтронів (крива <nn>), протонів (крива <рр>), тритонів (крива <tt>), 

2n + α- і α + 2n-кластерів (когерентна сума, крива <2n’α>) та 
6
Не-кластера. 

 

  

 

 

Рис. 3.19. Диференціальні перерізи пружного розсіяння ядер 
12

С + 
18

О при 
енергії Елаб.(

18
О) = 105 МеВ. Криві – розрахунки за ОМ та МЗКР 

(пояснення в тексті). 
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Таблиця 3.10. Параметри потенціалу взаємодії ядер 
12

С + 
18

О 

Елаб., Eсцм, Пара

-а- 

V0, rV, aV, WS, 
SWr , 

SWa

, 

WD

, 

DWr , 
DWa

, MeВ

ВВВ

ВВ 

MeВ

В 

метр

и 

MeВ фм фм MeВ

В 

фм фм Meв

вВ 

фм фм 

32,2

5 

12,9 А1 119,

0 

0,89

0 

0,68

0 

2,5 1,34

7 

0,68

0 

   

35 14,0 А2 121,

0 

0,87

5 

0,68

0 

3,3 1,34

0 

0,68

0 

   

66,1

2 

26,4

5 

А3 233,

0 

0,82

0 

0,68

0 

9,0 1,25

0 

0,35

0 

1,0

0 

1,40

0 

0,35

0 70 28,0 А4 233,

0 

0,82

0 

0,68

0 

9,0 1,25

0 

0,35

0 

1,0

0 

1,40

0 

0,35

0 85 34,0 А5 268,

3 

0,85

0 

0,68

0 

14,

9 

1,24

5 

0,42

0 

1,0

0 

1,40

0 

0,35

0 100 40,0 А6 265,

0 

0,80

4 

0,68

0 

14,

9 

1,24

0 

0,42

0 

1,0

0 

1,40

0 

0,40

0 105 42,0 А7 259,

3 

0,82

0 

0,68

0 

14,

9 

1,20

0 

0,45

0 

1,0

0 

1,40

0 

0,35

0   В7 263,

1 

0,89

9 

0,61

9 

16,

2 

1,11

9 

0,13

1 

3,1

0 

1,37

6 

0,38

6 120 48,0 А8 259,

0 

0,80

0 

0,68

0 

15,

0 

1,22

0 

0,45

0 

1,0

0 

1,40

0 

0,40

0 140 56,0 А9 252,

0 

0,79

2 

0,68

0 

15,

0 

1,15

0 

0,45

0 

1,0

0 

1,40

0 

0,40

0 

  

Рис. 3.20. Диференційні перерізи пружного розсіяння ядер 
12

С + 
18

О при 
енергіях Елаб.(

18
О) = 32,25 і 35 МеВ, 66,12, 85, 100 і 120  МеВ, 70 і 140 МеВ. 

Криві – розрахунки за МЗКР. 
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Крива <tr> – когерентна сума реакцій передач, Σ – когерентна сума 

всіх процесів.  Видно, що в розсіянні на кути θс.ц.м.< 90
o
 основну роль 

відіграє потенціальне розсіяння. Внески передач 
6
Не-кластера, тритонів, 

2n- і α-кластерів у канал пружного розсіяння ядер 
12

С + 
18

O незначні. 

Внески ж обмінів нуклонами в цей канал у розсіянні на великі кути 

важливі.  

На рис. 3.20 проілюстровано результати ОМ- і МЗКР-аналізу 

літературних експериментальних даних пружного 
12

С + 
18

O-розсіяння при  

енергіях Ес.ц.м. = 12-56 МеВ. Отримані набори параметрів потенціалу 

взаємодії ядер 
12

С + 
18

O подано у табл. 3.10. Видно, що в 
12

С + 
18

O-

розсіянні в широкому діапазоні кутів домінує потенціальне розсіяння 

(криві <pot>). У розсіянні ж на великі кути важливу роль відіграють реакції  

передач (криві <tr>) і їх роль з підвищенням енергіх зростає. 

3.5.2. Пружне розсіяння ядер 
12

С + 
16

О 

Для дослідження відмінностей між потенціалами взаємодії в системі  

12
С + 

16
O та 

12
С + 

18
O проведено також аналіз за ОМ і МЗКР відомих з 

літератури експериментальних даних пружного розсіяння ядер 
12

С + 
16

O 

при багатьох значеннях енергії Елаб.(
16

О) = 20 ÷ 315 МеВ. На рис. 3.21 - 3.22 

представлено досягнуту якість опису експериментальних даних, а в 

табл. 3.11 подано визначені шляхом підгонки набори параметрів 
12

С + 
16

O-

потенціалу при відповідних енергіях. 

На цих рисунках криві <ОМ> і <pot> показують розрахунки 

потенціального розсіяння за ОМ і МЗКР, криві <tr> – когерентну суму 

перерізів всіх реакцій передач, а криві Σ – суму всіх процесів. Видно, що 

МЗКР-перерізи задовільно описують усі особливості кутової залежності 

диференційних перерізів 
12

С + 
16

O-розсіяння при всіх енергіях. Варто 

відзначити, що у 
12

С + 
16

O-взаємодії, аналогічно до випадку 
12

С + 
18

O-
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розсіяння, при низьких енергіях основну роль відіграє потенціальне 

розсіяння, а з ростом енергії збільшується роль реакцій передач.  

 

 

 

 Таблиця 3.11. Параметри потенціалу взаємодії ядер 
12

С + 
16

О 

Елаб(16О) Ec.ц.м., V0, rV, aV, WS, SWr , 
SWa , WD, 

DWr , 
DWa , 

MeВ MeВ MeВ фм фм MeВ фм фм MeВ фм фм 

20 8,57 109,0 1,100 0,560 1,9 1,350 0,100 0,50 1,650 0,100 

24 10,29 109,0 0,980 0,620 2,1 1,345 0,100 1,10 1,620 0,250 

27 11,57 111,0 0,970 0,620 2,2 1,340 0,100 1,30 1,610 0,150 

31,9 13,67 131,4 0,960 0,700 4,1 1,330 0,100 1,40 1,590 0,150 

35 15,00 152,0 0,985 0,620 1,9 1,260 0,100 1,40 1,580 0,200 

40,32 17,28 156,0 0,970 0,620 3,0 1,260 0,100 1,50 1,570 0,200 

42 18,00 161,0 0,950 0,620 4,2 1,260 0,100 1,50 1,530 0,200 

48,51 20,79 184,0 0,950 0,620 5,5 1,230 0,100 1,50 1,490 0,200 

53,25 22,82 213,0 0,952 0,620 7,3 1,150 0,100 1,50 1,470 0,200 

62 26,57 221,0 0,940 0,620 12,6 1,130 0,100 2,30 1,465 0,200 

75 32,14 251,0 0,920 0,620 14,0 1,110 0,100 2,30 1,450 0,250 

80 34,29 256,0 0,910 0,620 14,5 1,110 0,110 2,40 1,440 0,270 

94,8 40,63 261,0 0,911 0,620 16,5 1,110 0,110 2,40 1,440 0,300 

100 42,86 268,0 0,905 0,620 16,5 1,110 0,150 2,50 1,440 0,400 

115,9 49,67 268,5 0,900 0,620 16,5 1,110 0,150 3,00 1,390 0,450 

124 53,14 272,0 0,900 0,620 16,5 1,110 0,120 4,00 1,350 0,450 

132 56,57 274,0 0,900 0,620 16,5 1,110 0,150 4,30 1,330 0,500 

139 59,57 271,0 0,840 0,620 16,5 1,110 0,180 4,50 1,230 0,550 

140 60,00 270,0 0,830 0,620 16,5 1,110 0,180 4,50 1,230 0,550 

170 72,86 255,0 0,825 0,620 16,5 1,110 0,260 6,50 1,160 0,600 

200 85,71 255,0 0,820 0,620 16,5 1,110 0,270 7,80 1,200 0,610 

218 93,43 255,0 0,815 0,620 16,5 1,110 0,280 8,30 1,100 0,620 

230 98,57 255,0 0,825 0,620 16,5 1,110 0,290 10,3 1,090 0,620 

260 111,43 262,0 0,816 0,620 16,5 1,190 0,300 10,3 1,065 0,620 

315 135,0 249,0 0,816 0,620 16,5 1,190 0,400 10,3 1,050 0,620 
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Рис. 3.21. Диференційні перерізи пружного розсіяння ядер 
12

С + 
16

О при 
енергіях Елаб.(

16
О) = 20, 24, 35 і 42 МеВ, 27 і 32 МеВ, 40,32, 48,51 і 53,25 МеВ, 

62 МеВ. Криві –і розрахунки за ОМ та МЗКР. 
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Рис. 3.22. Те ж саме, що на рис.3.21, але при енергіях Елаб.(
16

О) = 75, 80, 94,8, 
100, 115,9, 124 МеВ, 132 і 170 МеВ, 139 МеВ і 140 МеВ. 

 

3.5.3. Енергетична залежність  
12

С + 
16, 18

О-потенціалів 

Значення параметрів потенціалів взаємодії ядер 
12

С + 
16, 18

О (див. 

табл. 3.10 і 3.11), отримані з аналізу експериментальних даних пружного 

розсіяння ядер 
12

С + 
18

О та 
12

С + 
16

О при енергіях Ес.ц.м. = 12,9 ÷ 56 МеВ і 

8,57 ÷ 135 МеВ відповідно показано на рис. 3.23 в залежності від енергії 

Ес.ц.м.. Параметри Yi = {
ii XX

max
i

min
i E,E,X,X  } енергетичної залежності 

потенціалів взаємодії ядер
 12

С + 
18

О та 
12

С + 
16

О визначені методом 

підгонки подано в табл. 3.12 і 3.13 відповідно, а на рис. 3.23 кривими 
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показано отримані функціональні залежності Xi(Е). В енергетичних 

залежностях обох потенціалів спостерігається ріст параметрів глибини 

потенціалів V0, WS, WD зі збільшенням енергії від низьких до порогових 

значень, при яких ці параметри досягають максимальної величини. Цей 

ріст параметрів може бути пов’язаний зі збільшенням числа відкритих 

каналів реакції та зі збільшенням числа нуклонів, що включаються у 

взаємодію ядер та непружні процеси. Про це свідчить також ріст 

параметрів дифузностей поверхонь ядер aV, 
SWa , 

DWa  зі збільшенням 

енергії, які досягають максимальних значень при різних порогових 

енергіях. 

 

Таблиця 3.12. Параметри Е-залежності потенціалу взаємодії 
12

С + 
18

О 

 ядер 
12

С + 
18

О  

Yi 

Xi 

V0, rV, aV, WS, 
SWr , SWa , WD, 

DWr , 
DWa

, MeB фм фм MeB фм фм MeB фм фм 

Xi
min

 101   0,793   0,680   1,6   1,12   0,00   1,0   1,4   0,0 

Xi
max

 314   0,920   0,680 15,6   1,35   0,45   1,0   1,4   0,4 

EXi, 

MeВ 

  21 19,800 13,066 25,6 20,00 20,00 25,1 20,0 20,0 

ΔXi, 

MeВ 

    6   5,200   2,915   5,4   5,00   5,00   4,9   5,2   5,0 

 

Таблиця 3.13. Параметри Е-залежності потенціалу взаємодії 
12

С + 
16

О  

12
С + 

16
О  

Yi 

Xi 

V0, 
rV, aV, WS, SWr , SWa , WD, DWr , 

DWa , 

MeB фм фм MeB фм фм MeB фм фм 

Xi
min

 113,9   

0,789 

0,500    1,7   

1,119  

  

0,093 

  0,9   0,9    0,10 

Xi
max

 333,9   

0,961 

0,619  16,5   

1,361  

  

0,411 

10,4   2,2    0,62 

EXi, 

MeВ 

  20,9 30,00

0 

9,800  25,7 18,47

6  

77,96

8 

60,1 20,0  40,00 

ΔXi, 

MeВ 

    7,9 20,00

0 

1,800    3,9   

3,259  

17,93

9 

15,1 40,0  10,00 
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                                  (а) 

 

                                             (б) 

Рис. 3.23. Енергетична залежність параметрів потенціалів взаємодії ядер 
 

12
С + 

18
О (а) та 

12
С + 

16
О (б). Криві – наближення енергетичної залежності 

параметрів потенціалів функціями Xi(Е).  

 

Параметри rV, 
SWr , 

DWr  з ростом енергії зменшуються до асимптотичних 

значень, які характеризують максимальне зближення ядер Р і Т, дозволене 

принципом Паулі для двоядерних систем. У випадку параметра rV за таке 

значення можна взяти величину  

)/()(25,1
3/13/13/1

TPTPV AAAAr  ,       (3.14) 

де R = 3/1)(25,1 TP AA   – радіус складеного ядра. 

На рис. 3.23(а) штриховими кривими (крім V0 та ΔV) показано 

енергетичні залежності параметрів потенціалу взаємодії ядер 
12

С + 
16

О для 

порівняння з такими ж параметрами системи 
12

С + 
18

О. Видно, що 
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найбільша різниця в цій залежності в даному діапазоні енергій 

спостерігається для величин rV, 
DWr , 

SWa  і 
DWa . 

Значний інтерес становить форма радіальної залежності уявної 

частини 
12

С + 
16

О-потенціалу, положення максимуму якої корелює з 

максимальною ймовірністю непружних процесів. Таку залежність 

12
С + 

16
О-потенціалу W(r, E) = WS(r, E) + WD(r, E) показано на рис. 3.24. 

 

Рис. 3.24. Радіальні залежності уявної частини 
12

С + 
16

О-потенціалу при 

різних енергіях іонів 
16

О. 

Видно, що даний потенціал має квазімолекулярну форму з чітко 

вираженим максимумом у периферійній області, що відображає 

локалізацію непружних процесів на поверхні ядер при невисоких енергіях 

зіткнення. З ростом енергії положення максимуму зміщується в бік центра 

потенціалу, а при енергіях Елаб.(
16

О) > ~ 200 МеВ квазімолекулярна форма 

зникає, тобто непружні процеси починають відбуватися в усій області 

взаємодії ядер. 
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На рис. 3.25 порівнюються дійсна та уявна частини оптичного 

потенціалу взаємодії ядер 
12

С + 
16

О при енергіях Елаб.(
16

О) = 100 і 230 МеВ. 

Як бачимо, максимуми уявних частин локалізовані біля поверхонь дійсних 

частин потенціалу. На рисунку показано також розрахований фолдінг-

потенціал взаємодії ядер 
12

С + 
16

О. Видно, що за глибиною він мало 

відрізняється від дійсних частин 
12

С + 
16

О-потенціалу. Різняться вони у 

периферійній області. Проте диференціальні перерізи пружного розсіяння 

ядер 
12

С + 
16

О при енергії Елаб.(
16

О) = 230 МеВ, обчислені з фолдінг-

потенціалом замість дійсної частини оптичного 
12

С + 
16

О-потенціалу, 

виявляються близькими до перерізів отриманих з використанням 

феноменологічного потенціалу.  

 

 

Рис. 3.25. Радіальна залежність дійсної та уявної частин потенціалу 

взаємодії ядер 
12

С + 
16

О при енергіях Елаб.(
16

О) = 100 і 230 МеВ. Крива 
<Fold> відповідає  фолдінг-потенціалу. 
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На рис. 3.26 порівнюються потенціали
 
взаємодії ядер 

12
С +

 16
О та 

12
С +

 18
О при енергії Ес.ц.м. = 42 МеВ. Видно, що дійсні частини цих 

потенціалів не відрізняються істотно, а уявні частини суттєво 

відрізняються формою поверхні. Уявна частина 
12

С + 
16

О-потенціалу має 

квазімолекулярну форму, чого не спостерігається в уявній частині 

12
С + 

18
О-потенціалу.  

 

 

Рис. 3.26. Порівняння потенціалів взаємодії ядер 
12

С + 
16

О та 
12

С + 
18

О при 
енергії Ес.ц.м. = 42 МеВ. 

 
 

3.5.4. Пружне розсіяння 
18

О +
14

С  

Наша увага до процесів, де можна спостерігати ізотопні відмінності 

у поведінці параметрів потенціалів взаємодії, зумовила проведення 

досліджень при розсіянні пучків 
18

О та 
16

О на ізотопах вуглецю, зокрема, 

на ядрах 
14

С. 

Диференціальні перерізи пружного й непружного розсіяння ядер 

14
С + 

18
O та реакцій передач 

14
С(

18
O, X) вимірювались на Варшавському 
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циклотроні С-200Р, використовуючи пучок іонів 
18

O з енергією 

Eлаб.(
18

O) = 105 MeВ. Мішенню служила самопідтримна плівка вуглецю 

товщиною 280 мкг/см
2
 із 86 % збагаченням ізотопом 

14
С. 

Кутові розподіли експериментальних диференційних перерізів 

пружного розсіяння ядер 
14

С + 
18

O при енергії Елаб.(
18

O) = 105 МеВ 

(Ес.ц.м. = 45,94 МеВ) в абсолютних одиницях та відносно кулонівського 

розсіяння показано на рис. 3.27. 

Експериментальні дані проаналізовано за ОМ та МЗКР методами, 

описаними у розділі 2, використовуючи потенціал типу Вудса - Саксона з 

об’ємним та поверхневим поглинаннями та кулонівський потенціал 

рівномірно зарядженої кулі.  

Параметри оптичного потенціалу взаємодії ядер 
14

С + 
18

O, визначені 

методом підгонки ОМ-перерізів до експериментальних даних пружного 

розсіяння та уточнені параметри в МЗКР-розрахунках, подано в табл. 3.14 

(набори А1, А2 і А3).   

Таблиця 3.14. Параметри потенціалів розсіяння ядер 
12, 13, 14

С + 
18

О 

Системи Ес.ц.м., V0, rV, aV, WS, 
SWr , 

SWa

, 

WD, 
DWr , 

DWa

, ядер MeВ MeВ фм фм MeВ фм фм MeВ фм фм 
12

С + 
18

О 42,00 В 

259,3 

0,82

0 

0,68

0 

14,9 1,20

0 

0,45

0 

1,0

0 

1,40

0 

0,35

0 
13

С + 
18

О 44,03 С 

309,0 

0,79

0 

0,72

9 

16,1 1,12

6 

0,72

9 

0,1

3 

1,22

7 

0,23

3 
14

С + 
18

О
 

45,94 A1 

264,1 

0,78

9 

0,74

7 
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0,72

4 
 

 A2 

264,1 

0,78

9 
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Рис. 3.27. Диференційні перерізи пружного розсіяння ядер 
14

С + 
18

O при 
енергії Елаб.(

18
O) = 105 МеВ. Криві – МЗКР-розрахунки. 

МЗКР-перерізи, обчислені з набором А3 параметрів 
14

С + 
18

O-

потенціалу, показано на рис. 3.27 для потенціального розсіяння кривими 

<pot>, передачі α-кластера кривою <α>, послідовних обмінів нейтронами і 

протонами кривими <nn> і <pp> відповідно, передач t + p і p + t кривою 

<tp>, обміну дейтронами кривою <dd>  та передач n + 
3
He і 

3
He + n кривою 

<n
3
He>. Послідовна передача d + d обчислена для проміжного стану 

3,519 МеВ (1
+
) ядра 

16
N, оскільки для станів цього ядра з від’ємною 
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парністю спектроскопічна амплітуда Sd кластера d в системі 
18

O = 
16

N + d 

рівна нулю. Пунктирною кривою <tr> на рис. 3.27 показано когерентну 

суму перерізів усіх реакцій передач, а суцільними кривими Σ – когерентні 

суми перерізів усіх процесів. 

Видно, що потенціальне розсіяння домінує у розсіянні на кути 

θс.ц.м. < 125
o
, а серед реакцій передач найбільші внески в пружне розсіяння 

ядер 
14

С + 
18

O мають послідовні передачі n + n, р + р, n + 
3
He і 

3
He + n та 

передача α-кластера.  

3.5.5. Пружне розсіяння 
14

С + 
16

О 

Для вивчення ізотопічних відмінностей розсіяння ядер 
14

С + 
16, 18

O та 

потенціалів їхньої взаємодії важливо було проаналізувати також відомі з 

літератури експериментальні дані пружного розсіяння ядер 
14

С + 
16

O при 

енергіях Елаб.(
16

O) = 132 і 281 МеВ. Оскільки мішень ізотопа 
14

С не є 

легкодоступною в більшості експериментів, таких даних дуже мало.  

Експериментальні дані пружного розсіяння ядер 
14

С + 
16

O при 

енергіях Елаб.(
16

O) = 132 і 281 МеВ (Ес.ц.м. = 61,6 і 131,13 МеВ) та відповідні 

МЗКР-розрахунки показано на рис. 3.28. Позначення кривих на рис. 3.28 

аналогічні до позначень на рис.3.27. Видно, що в розсіянні іонів 
16

O на 

великі кути домінує передача 2р-кластера (криві <2р>), а послідовна 

передача протонів р + р важлива в області середніх кутів. На відміну від 

розсіяння іонів 
18

O послідовна передача нейтронів n + n не має суттєвого 

значення в усьому діапазоні кутів розсіяння 
16

O. 
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Рис. 3.28. Диференційні перерізи пружного розсіяння ядер 
14

С + 
16

O при 

енергії Елаб.(
16

O) = 132 МеВ (a, б) і 281 МеВ (в, г). Криві – МЗКР-
розрахунки. 
 

3.5.6. Ізотопічні відмінності в розсіянні та взаємодії ядер 

12, 13, 14
С + 

16, 18
O 

Як впливає різниця параметрів потенціалів на кутові розподіли 

МЗКР-перерізів, можна судити з рис. 3.29, де показано МЗКР-перерізи 

пружного розсіяння ядер 
14

С + 
18

O при енергії Елаб.(
18

O) = 105 МеВ, 

обчислені з параметрами потенціалів 
12

С + 
18

O (набір В, табл. 3.11), 

13
С + 

18
O (набір С) і 

14
С + 

18
O (набір А3). Бачимо, що основні відмінності 

МЗКР-розрахунків спостерігаються в області середніх кутів. Встановлено, 

що при даній енергії ці розбіжності обумовлені, в основному, різницею 

глибин потенціалів об’ємного поглинання та відмінністю їх дифузностей, 

залежних від структури ядер. Самі потенціали порівняно на рис. 3.30. 
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Рис. 3.30. Порівняння потенціалів розсіяння ядер 
12

С + 
18

O, 
13

С + 
18

O і 
14

С + 
18

O при 
енергії Елаб.(

18
O) = 105 МеВ (а) та ядер 

14
С + 

18
O і 

14
С + 

16
O при Елаб.(

18
O) = 105 МеВ і 

Елаб.(
16

O) = 132 МеВ відповідно (б) 

 

 

Рис.3.29. Диференціальні перерізи пружного розсіяння 
14

С + 
18

O при енергії 

Елаб.(
18

O) = 105 МеВ [3, 8] Криві – МЗКР-розрахунки з наборами 
параметрів А3, В і С.  
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.  

 

3.6. Основні результати та висновки розділу 3 

1. Проведено вимірювання кутових розподілів продуктів ядерних 

процесів при взаємодії пучків важких іонів: 
12

C при енергії Елаб.(
12

C) = 

61 MeB на мішенях 
9
Be, 

12
C [1,2] ; 

14
N при енергії

 
 Елаб.(

14
N) = 116 MeB 

на мішенях 
6,7

Li, 
12,14

C [3,4]; 
11

В при енергії Eлаб.(
11

В) = 44 МеВ на 

мішенях 
7
Li [1] та 

12
C [2]; 

18
О при енергії Eлаб.(

18
О) = 105, 114 МеВ на 

мішенях 
6,7

Li [3] та 
12,13,14

C [4]; 
10

В при енергії Eлаб.(
10

В) = 51 МеВ на 

мішені 
7
Li [1]; 

12
C при енергії Eлаб.(

 12
C) = 115 МеВ на мішені 

7
Li [1]; 

14
N при енергії Eлаб.(

 14
N) = 80 МеВ на мішені 

7
Li [1]. 

2. Виконано обробку та аналіз всієї сукупності спектрометричної 

експериментальної інформації по отриманню кутових розподілів 

реакцій за допомогою нових оригінальних  програм та алгоритмів для 

персональних комп’ютерів. 
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 РОЗДІЛ  4 

 

Енергетична залежність положень та значень 

дифракційних максимумів і мінімумів в диференційних 

перерізах розсіяння важких іонів на легких ядрах 
 

4.1. Дані з пружного розсіяння ядер та порівняння з розрахунками 

за ОМ 

На сучасному етапі розвитку фізики важких іонів у теоретичному описі 

процесів, що мають місце при взаємодії ядер, переважає феноменологічний  

Таблиця 4.1 

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  
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 підхід. Саме такому підходу завдячують останні успіхи в систематизації 

опису пружного розсіяння важких іонів на легких ядрах у широкому 

діапазоні енергій.  

В цьому розділі розглянемо цікаве та важливе питання сучасної фізики 

важких іонів: аналіз положень екстремумів у дифракційних перерізах 

залежно від переданого імпульсу ( )2/sin2 θkq = . Розгляд залежності 

положень саме від переданого імпульсу (а не від кута розсіяння) 

обумовлювався більшою наочністю, а також тим, що положення максимумів 

і мінімумів дифракційного перерізу зберігаються приблизно на тих самих 

місцях у координатах переданого імпульсу при будь-якій енергії взаємодії 

[86].  

Дана тематика є маловивченою, оскільки інші автори в переважній 

своїй більшості аналізували головним чином конкретну систему ядер при 

одній або декількох енергіях зіткнення [141, 272]. Не проводилось 

дослідження ходу диференціальних перерізів у широкому діапазоні енергій 

та не порівнювались ці криві для різних систем ядер, що зіштовхуються. Ми 

вважаємо, що такі дослідження є актуальними, оскільки дають змогу виявити 

спільні закономірності положень максимумів/мінімумів диференціальних 

перерізів різних систем взаємодіючих ядер, а також прогнозувати хід цих 

кривих для інших систем ядер та при інших енергіях, де немає поміряних 

даних. Також цікавим є питання − як проявляються індивідуальні 

особливості структури взаємодіючих ядер у положеннях екстремумів 

диференціальних перерізів. 

Було проаналізовано експериментальні дані диференціальних перерізів 

пружного розсіяння для 26 пар взаємодіючих ядер з 2 ≤ А ≤ 40 в діапазоні 

енергій іона, що налітає, 0,5 ÷ 340 МеВ/нуклон. Для аналізу було відібрано ті 

пари ядер, для яких існує достатній набір експериментальних даних у 

широкому діапазоні енергій. Ці пари взаємодіючих ядер, що були нами 

проаналізовані, наведено в табл. 4.1. У першому і п’ятому стовпцях вказано 

порядковий номер пари взаємодіючих ядер (пари пронумеровані  
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 Таблиця 4.2 

Дані пружного розсіяння ядер 16O + 12С 

№ 
Еlab.(16O) 

MeV 
Еc.m., 
MeV 

Θc.m. 
qmin ÷ qmax, 

fm-1 
χ2, 

q<3.1 fm-1 

χ2, 
q<4.1 
fm-1 

Ref. 

1 18.7 8 43о ÷ 131о 1.18 ÷ 2.95 0.12 0.12 [127] 

2 20 8.57 29о ÷ 154о 0.84 ÷ 3.27 0.62 0.71 [206] 

3 21 9 46о ÷ 131о 1.33 ÷ 3.13 0.09 0.17 [127] 

4 21 9 14о ÷ 140о 0.42 ÷ 3.23 0.43 0.72 [145] 

5 23.3 10 14о ÷ 137о 0.45 ÷ 3.37 0.25 0.24 [145] 

6 24 10.29 37о ÷ 168о 1.16 ÷ 3.65 0.35 4.8 [206] 

7 25.7 11 14о ÷ 138о 0.47÷ 3.55 0.37 0.72 [145] 

8 26 11.14 52о ÷ 141о 1.67÷ 3.60 1.2 0.91 [147] 

9 27 11.57 22о ÷ 99о 0.76 ÷ 2.96 0.4 0.4 [127] 

10 28 12 13о ÷ 140о 0.46 ÷ 3.73 0.43 2.2 [145] 

11 30 12.86 52о ÷ 160о 1.79 ÷ 4.05 0.23 3.7 [147] 

12 30.3 13 12о ÷ 140о 0.44÷3.14 0.29 0.33 [145] 

13 30.8 13.2 28о ÷ 157о 1.01 ÷ 4.08 2.7 12. [128] 

14 31.7 13.59 22о ÷ 168о 0.88 ÷ 4.20 0.66 6.4 [148] 

15 31.9 13.67 17о ÷ 103о 0.64 ÷ 3.31 0.87 0.97 [128] 

16 31.9 13.67 30о ÷ 160о 1.11 ÷ 4.17 1.4 6.2 [128] 

17 32.5 13.93 47о ÷ 140о 1.69 ÷ 4.01 0.2 1.4 [147] 

18 32.7 14 13о ÷ 144о 0.49 ÷ 4.07 0.32 2.2 [127] 

19 33 14.14 16о ÷ 84 о 0.61 ÷ 2.87 0.08 0.08 [149] 

20 33.9 14.51 33 о ÷ 160 о 1.23 ÷ 4.30 1.4 4.8 [128] 

21 35 14.99 14 о ÷ 140 о 0.56 ÷ 4.18 0.19 3.5 [145] 

22 40.3 17.27 28 о ÷ 177 о 1.16 ÷ 4.76 2.2 9.5 [129] 

23 40.3 17.27 7 о ÷ 174 о 0.30 ÷ 4.76 1.2 14. [143] 

24 42 18 17 о ÷ 170 о 0.78 ÷ 4.84 2.4 6.4 [206] 

25 42 18 19 о ÷ 171 о 0.73 ÷ 4.84 2.7 10.4 [146] 

26 45.3 19.4 41 о ÷ 161 о 0.32 ÷ 5.02 0.38 2.8 [148] 
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 Продовження табл. 4.2 

27 45.5 19.5 26 о ÷ 158 о 1.12 ÷ 4.97 1.03 5.4 [151] 

28 46 19.71 9 о ÷ 172 о 0.40 ÷ 5.07 2.0 5.0 [148] 

29 46 19.71 25 о ÷ 158 о 1.10 ÷ 5.00 1.25 3.5 [151] 

30 46.3 19.82 26 о ÷ 158 о 1.16 ÷ 5.00 0.43 4.9 [151] 

31 46.4 19.89 25 о ÷ 158 о 1.12 ÷ 5.02 0.71 3.7 [151] 

32 47 20.14 26 о ÷ 158 о 1.15 ÷ 5.04 0.62 6.2 [151] 

33 47.2 20.23 18 о ÷ 164 о 0.80 ÷ 5.10 1.17 8.9 [148] 

34 47.2 20.23 26 о ÷ 158 о 1.14 ÷ 5.06 1.06 7.5 [151] 

35 47.5 20.49 25 о ÷ 158 о 1.13 ÷ 5.07 0.9 5.6 [151] 

36 47.8 20.49 26о ÷ 159 о 1.16 ÷ 5.10 1.24 12. [151] 

37 48.1 20.61 25 о ÷ 158 о 1.14 ÷ 5.11 1.19 6.5 [151] 

38 48.4 20.74 26 о ÷ 158 о 1.16 ÷ 4.97 1.92 6.3 [151] 

39 48.5 20.79 24 о ÷ 176 о 0.33 ÷ 5.22 0.17 5.1 [129] 

40 49 21 26 о ÷ 158 о 1.16 ÷ 5.15 2.4 8.4 [151] 

41 51 21.86 6 о ÷ 174 о 0.26 ÷ 5.35 0.39 3.3 [143] 

42 51.3 22 20 о ÷ 170 о 0.94 ÷ 5.35 0.19 4.8 [148] 

43 52.7 22.59 21 о ÷ 170 о 1.00 ÷ 5.42 3.4 5.2 [148] 

44 53.2 22.82 29 о ÷ 176 о 1.29 ÷5.47 0.71 4.3 [129] 

45 54 23.14 9 о ÷ 177 о 0.44 ÷ 5.51 0.79 2.9 [143] 

46 57.1 24.49 6 о ÷ 159 о 0.35 ÷ 5.57 1.58 10.8 [143] 

47 59.5 25.50 7 о ÷ 152 о 0.36 ÷ 5.61 1.19 1.61 [143] 

48 62 26.57 12 о ÷ 142 о 0.60 ÷ 5.58 0.42 6.8 [108] 

49 62.4 26.74 7 о ÷ 162 о 0.37 ÷ 5.85 0.39 2.5 [143] 

50 65 27.86 13 о ÷ 166 о 0.70 ÷ 6.00 2.7 3.3 [146] 

51 69.5 29.79 9о ÷ 54 о 0.50 ÷ 2.84 0.14 0.15 [131] 

52 75 32.14 12 о ÷ 145 о 0.66 ÷ 6.19 0.73 3.6 [108] 

53 80 34.3 9 о ÷ 172 о 0.55 ÷ 6.69 1.13 7.3 [131] 

54 94.8 40.63 12 о ÷ 145 о 0.74 ÷ 6.96 0.72 4.0 [108] 

55 99.5 42.64 7о ÷ 47 о 0.44 ÷ 3.00 0.33 0.34 [131] 
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 56 100 42.9 12 о ÷ 143 о 0.76 ÷ 7.11 0.58 3.8 [108] 

57 102.4 43.86 12 о ÷ 38 о 0.81 ÷ 2.50 0.21 0.30 [100] 

58 115.9 49.67 12 о ÷ 143 о 0.82 ÷ 7.66 0.97 3.1 [108] 

59 120 51.43 7 о ÷ 43 о 0.47 ÷ 2.98 0.47 0.47 [131] 

60 122 52.3 16 о ÷ 166 о 1.17 ÷ 8.22 2.6 4.9 [152] 

61 124 53.14 12 о ÷ 146 о 0.85 ÷ 7.99 1.27 2.6 [108] 

62 130 55.71 6 о ÷ 42 о 0.45 ÷ 3.09 0.66 0.66 [131] 

63 132 56.57 7 о ÷ 124 о 0.48 ÷ 8.60 2.8 4.6 [174] 

64 140 60 12 о ÷ 46 о 0.91 ÷ 3.47 0.61 1.09 [136] 

65 147.9 63.4 10 о ÷ 20 о 0.78 ÷ 1.62 0.7 0.7 [140] 

66 168 72 15 о ÷ 43 о 1.30 ÷ 3.58 1.6 1.47 [155] 

67 170 72.86 8 о ÷ 122 о 0.66 ÷ 8.56 0.87 2.0 [132] 

68 181 77.57 8 о ÷ 166 о 1.09÷10.02 1.08 1.47 [117] 

69 200 85.71 7 о ÷ 116 о 0.65÷ 9.01 1.03 3.2 [132] 

70 218 93.4 10 о ÷ 34 о 1.00 ÷ 3.26 5.2 5.0 [136] 

71 230 98.57 7 о ÷ 101 о 0.69÷ 8.79 0.79 1.16 [132] 

72 260 111.4 7 о ÷ 89 о 0.74÷ 8.45 0.94 2.3 [132] 

73 281 120.4 7 о ÷ 106 о 0.77÷10.03 0.94 1.2 [117] 

74 300 128.6 6 о ÷ 84 о 0.92÷8.73 1.70 2.4 [156] 

75 315 135 10 о ÷ 33 о 1.19÷ 3.85 0.26 1.38 [136] 

76 330 141.4 7 о ÷ 90 о 0.83÷ 9.66 0.72 1.69 [132] 

77 608 260.6 4 о ÷ 35 о 0.59÷ 5.50 1.66 1.41 [137] 

78 1503 644.1 1 о ÷ 15 о 0.35÷ 3.68 1.54 1.54 [138] 

 

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 4.1 вказано кількість 

енергій, при яких були здійснені вимірювання, у четвертому та восьмому – 

відповідний діапазон цих енергій. 
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 Було проаналізовано експериментальні дані диференціальних перерізів 

пружного розсіяння для 78 енергій (Eлаб.(16O) = 20 ÷ 1500 МеВ), в таблиці 4.2 

представлено енергію 16O ( Еlab  та Еc.m ), інтервали кутів та переданих 

імпульсів ( Θc.m та q ), в яких поміряно перерізи пружного розсіяння (ПР), 

значення χ2 для найкращих підгонок ПР за оптичною моделлю в інтервалах 

q<3.1 fm-1 та q<4.1 fm-1, посилання на роботи, з яких взяті експериментальні 

дані по ПР. На рис. 4.1 показано, у яких точках в координатах переданого 

імпульсу та відповідної енергії в лабораторній системі поміряно перерізи ПР 

ядер 16O + 12С. Суцільна лінія відповідає 180° у с.ц.м. 

 
Рис. 4.1. Наявні у літературі (див табл. 4.2) експериментальні дані пружного 
розсіяння ядер 16O + 12С в координатах переданого імпульсу та відповідної енергії 
в лаб. системі. Суцільна лінія відповідає 180° у с.ц.м. 
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 На рис. 4.2-4.4 представлено експериментальні дані пружного 

розсіяння 16O + 12C для 78 енергій (Eлаб.(16O) = 20 ÷ 1500 МеВ) в діапазоні 

переданих імпульсів q < 4.2 фм-1. Суцільні криві – розрахунки за ОМ для 

кожної енергії окремо при q < 3.1 фм-1 (тобто для підгонки параметрів ОП 

мінімізацією величини χ2 (1.15) використовувались тільки перерізи ПР в  

  
Рис. 4.2. Експериментальні диференціальні перерізи пружного розсіяння ядер 
16O + 12С (зліва - енергії № 1÷1 4 з табл. 4.2, починаючи згори, справа - енергії № 
15÷27) у відношенні до кулонівського розсіяння в залежності від переданого 
імпульсу. Кожний розподіл помножений на коефіцієнт 10-n, де n – порядковий 
номер розподілу, починаючи згори. Суцільні криві – розрахунки за ОМ для кожної 
енергії окремо при q < 3.1 фм-1, штрихові – при q < 4.1 фм-1. 



 

 

119 
 діапазоні  q < 3.1 фм-1), штрихові – при q < 4.1 фм-1. Уявна частина 

потенціалу вибиралась у вигляді WS+WSD (1.27). Для дійсного потенціалу 

застосовувалась форма: WS2 (1.25). У процедурі мінімізації χ2, як і в роботі 

[108], використовувалась однакова відносна похибка (10%) для всіх 

експериментальних  диференціальних перерізів пружного  розсіяння. Через 

  
Рис. 4.3. Експериментальні диференціальні перерізи пружного розсіяння ядер 
16O + 12С (зліва - енергії № 28÷40 з табл.  4.2, починаючи згори, справа - енергії № 
41÷49, 52÷55) у відношенні до кулонівського розсіяння в залежності від переданого 
імпульсу. Кожний розподіл помножений на коефіцієнт 10-n, де n – порядковий 
номер розподілу, починаючи згори. Суцільні криві – розрахунки за ОМ для кожної 
енергії окремо при q < 3.1 фм-1, штрихові – при q < 4.1 фм-1. 
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 неоднозначність вибору параметрів потенціалу були здійснені численні їх 

підгонки (~1000 для кожної енергії) з різними початковими значеннями. 

Початкові значення одержувались шляхом розігрування за методом Монте - 

Карло в фізично обґрунтованих межах ( 0,5 < NR < 1,6; 0 < -V0 < 1000 (МеВ);  

 

 

  
Рис. 4.4. Експериментальні диференціальні перерізи пружного розсіяння ядер 
16O + 12С ( зліва - енергії № 56÷67 з табл.  4.2, починаючи згори, справа - енергії 
№ 68÷78 ) у відношенні до кулонівського розсіяння в залежності від переданого 
імпульсу. Кожний розподіл помножений на коефіцієнт 10-n, де n – порядковий 
номер розподілу, починаючи згори (нижній справа на коефіцієнт 10-n-1). Суцільні 
криві – розрахунки за ОМ для кожної енергії окремо при q < 3.1 фм-1, штрихові – 
при q < 4.1 фм-1. 
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 Таблиця 4.3 

Дані пружного розсіяння ядер 12C + 12С 

№ 
Еlab.(16O), 

MeV 

Еc.m., 

MeV 
Θc.m. 

qmin ÷ qmax, 

fm-1 

χ2, 

q<3.1 fm-1 

χ2, 

q<4.1 fm-1 
Ref. 

1 12.76 6.38 5.6 ÷ 81.0 0.13 ÷ 1.76 1.16 1.16 [1] 

2 14.16 7.08 5.9 ÷ 86.8 0.15 ÷ 1.96 1.11 1.12 [1] 

3 17.38 8.69 4.8 ÷ 88.1 0.13 ÷ 2.20 1.71 1.77 [1] 

4 18.96 9.48 4.4 ÷ 87.3 0.13 ÷ 2.28 1.99 2.03 [1] 

5 21 10.5 42.2 ÷ 89.4 1.25 ÷ 2.44 0.48 0.57 [2] 

6 22.3 11.15 3.1 ÷ 87.0 0.10 ÷ 2.46 2.33 2.33 [1] 

7 22.8 11.4 3.5 ÷ 87.0 0.11 ÷ 2.49 3.78 3.78 [1] 

8 23.2 11.6 42.5 ÷ 89.6 1.32 ÷ 2.57 0.26 0.34 [2] 

9 25.4 12.7 35.5 ÷ 89.4 1.17 ÷ 2.69 0.66 0.66 [2] 

10 28.2 14.1 35.9 ÷ 89.4 1.24 ÷ 2.83 1.91 1.94 [2] 

11 35 17.5 35.1 ÷ 88.9 1.35 ÷ 3.14 0.81 0.82 [2] 

12 37.6 18.8 35.2 ÷ 89.0 1.41 ÷ 3.26 0.54 0.54 [2] 

13 40 20 32.7 ÷ 98.5 1.35 ÷ 3.63 0.32 0.33 [3] 

14 50 25 30.5 ÷ 98.9 1.41 ÷ 4.07 1.80 5.63 [3] 

15 60 30 35.0 ÷ 96.9 1.76 ÷ 4.39 0.72 2.38 [3] 

16 61 30.5 7.0 ÷ 80.0 0.36 ÷ 3.80 0.80 3.41 [4] 

17 70.7 35.35 16.5 ÷ 90.5 0.91 ÷ 4.52 1.63 4.03 [5] 

18 74.25 37.12 22.5 ÷ 95.0 1.27 ÷ 4.81 1.37 2.82 [5] 

19 78.85 39.42 16.0 ÷ 94.0 0.94 ÷ 4.92 4.98 5.13 [5] 

20 83.3 41.65 21.6 ÷ 88.4 1.30 ÷ 4.82 0.18 0.45 [5] 

21 89.7 44.85 24.3 ÷ 94.5 1.52 ÷ 5.27 1.37 4.01 [5] 

22 93.8 46.9 9.5 ÷ 91.4 0.61 ÷ 5.25 2.46 4.16 [5] 

23 98.2 49.1 9.5 ÷ 93.1 0.63 ÷ 5.45 1.92 3.56 [5] 

24 102.1 51.05 22.6 ÷ 94.9 1.50 ÷ 5.64 0.85 2.46 [5] 

25 105 52.5 15.5 ÷ 95.4 1.05 ÷ 5.75 0.82 1.73 [5] 

26 106.9 53.45 17.0 ÷ 94.9 1.16 ÷ 5.77 0.54 2.60 [5] 
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 Продовження табл. 4.3 

27 112 56 15.0 ÷ 94.9 1.05 ÷ 5.91 3.28 3.47 [5] 

28 117.1 58.55 15.0 ÷ 94.4 1.08 ÷ 6.02 3.43 5.31 [5] 

29 121.6 60.8 15.5 ÷ 90.4 1.13 ÷ 5.93 1.18 2.40 [5] 

30 126.7 63.35 15.5 ÷ 81.9 1.16 ÷ 5.59 0.56 0.86 [5] 

31 139.5 69.75 7.2 ÷ 90.3 0.56 ÷ 6.35 2.48 2.82 [6] 

32 158.8 79.4 7.7 ÷ 90.5 0.64 ÷ .77 1.29 1.88 [7] 

33 240 120 6.3 ÷ 53.6 0.65 ÷ 5.30 2.13 2.95 [8] 

34 300 150 1.0 ÷ 69.8 0.12 ÷ 7.52 3.67 5.35 [9] 

35 360 180 1.9 ÷ 38.9 0.24 ÷ 4.80 1.87 2.43 [10] 

36 1016 508 3.0 ÷ 18.4 0.63 ÷ 3.88 0.91 1.28 [11] 

37 1450 720 1.0 ÷ 12.7 0.27 ÷ 3.19 1.49 1.59 [12] 

38 1620 810 1.6 ÷ 12.2 0.43 ÷ 3.26 1.04 1.48 [13] 

39 2400 1200 0.9 ÷ 10.2 0.31 ÷ 3.32 1.44 2.16 [12] 

 

 
Рис. 4.5. Наявні у літературі (див табл. 4.1) експериментальні дані пружного 
розсіяння ядер 12С  + 12С в координатах переданого імпульсу та відповідної енергії 
в лаб. системі. Верхня суцільна лінія відповідає 180° у с.ц.м., нижня - 90° у с.ц.м. 
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 0 < -Wi < 300 (МеВ); 0,5 <ri < 1,8 (фм); 0 < ai < 1,6 (фм)). Із знайдених у 

підгонці наборів параметрів відбирались лише ті, які мали найменші 

значення χ2. Порівняння на рис. 4.2 - 4.4 експериментальних даних за  

 

пружним розсіянням 16O + 12C для 78 енергій налітаючого іона 16O в діапазоні 

від 1 до 100 МеВ/нуклон з результатами теоретичних розрахунків у рамках 

  
Рис. 4.6. Експериментальні диференційні перерізи пружного розсіяння ядер 
12С + 12С ( зліва - енергії № 2, 7, 11, 16÷20, 23÷26 з табл.  4.3, починаючи згори, 
справа - енергії № 27÷39 ) у відношенні до кулонівського розсіяння в залежності 
від переданого імпульсу. Кожний розподіл помножений на коефіцієнт 10-n, де n 
– порядковий номер розподілу, починаючи згори. Суцільні криві – розрахунки за 
ОМ для кожної енергії окремо при q < 3.1 фм-1, штрихові – при q < 4.1 фм-1. 
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 ОМ з використанням потенціалу, отриманого з підгонки для кожної енергії 

окремо показує, що для кожної енергії вдається достатньо добре описати 

експериментальні диференційні перерізи. 

 

  
Рис. 4.7. Експериментальні диференційні перерізи пружного розсіяння ядер 
16O + 16O  (зліва, починаючи згори Eлаб(16O) =13.8, 17.8, 20, 21.8, 23.8, 24, 25, 25.8, 
26, 28, 30, 31, 36.8, 39.3, 40.5 МеВ та справа, починаючи згори Eлаб(16O) = 59, 75, 
80.6, 87.2, 92.4, 94.8, 98.6, 115.9, 124, 145, 250, 350, 480, 704, 1120 МеВ) у 
відношенні до кулонівського розсіяння в залежності від переданого імпульсу. 
Кожний розподіл помножений на коефіцієнт 10-n+1,  де n – порядковий номер 
розподілу, починаючи згори. Суцільні криві – розрахунки за ОМ для кожної енергії 
окремо при q < 4.1 фм-1. 
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Було також проаналізовано експериментальні дані диференційних перерізів 

пружного розсіяння 12С + 12С для 39 енергій налітаючого іона 12С 

(Eлаб.(12С) = 13 ÷ 2400 МеВ), в таблиці 4.3 представлено енергію 12С, 

посилання на роботи з яких взяті експериментальні дані, та інші величини, як 

і в таблиці 4.2. На рис. 4.5 показано, у яких точках в координатах переданого  

  
Рис. 4.7a. Експериментальні диференційні перерізи пружного розсіяння ядер 
16O + 16O  в залежності від енергії налітаючого іона для різних значень кута 
розсіяння (зліва) та переданого імпульсу (справа ) у відношенні до кулонівського 
розсіяння. Кожний розподіл помножений на коефіцієнт 10-n+1, де n – порядковий 
номер розподілу, починаючи згори. Суцільні криві – розрахунки за ОМ для кожної 
енергії окремо при q < 4.1 фм-1. 
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імпульсу та відповідної енергії в лаб. системі поміряно перерізи ПР ядер 
12С + 12С. Верхня суцільна лінія на рис. 4.5 відповідає куту 180° у с.ц.м., 

нижня тонка суцільна лінія відповідає куту 90° у с.ц.м. Нема сенсу  

  
Рис. 4.8. Експериментальні диференційні перерізи пружного розсіяння  у 
відношенні до кулонівського розсіяння ядер 6Li + 12С (зліва, починаючи згори 
Eлаб(6Li) = 5.8, 13, 24, 30, 34, 50, 50.6, 59.8, 90, 99, 123.5, 156, 168.6, 210, 318 МеВ) 
та ядер 7Li + 12С (справа, починаючи згори Eлаб(7Li) = 7.5, 9, 11, 13, 15, 21.1, 34, 
36, 48, 63, 78.7, 89, 131.8, 350 МеВ) в залежності від переданого імпульсу. 
Кожний розподіл помножений на коефіцієнт 10-n, де n – порядковий номер 
розподілу, починаючи згори (нижній справа на коефіцієнт 10-n-1). Суцільні криві – 
розрахунки за ОМ для кожної енергії окремо при q < 4.1 фм-1. 
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розглядати перерізи розсіяння двох ідентичних ядер на кутах більших 90° у 

с.ц.м. із-за їхньої симетрії відносно кута 90°. На рис. 4.6 представлено 

експериментальні дані пружного розсіяння 12C + 12C для 26 енергій 

(Eлаб.(12C) = 14 ÷ 2400 МеВ) в діапазоні переданих імпульсів q < 4.1 фм-1. 

  
Рис. 4.9. Експериментальні диференційні перерізи пружного розсіяння  у 
відношенні до кулонівського розсіяння ядер 12С + 11B  (зліва, починаючи згори 
Eлаб(12С) = 15.9, 30.5,30.6, 43.7, 49.1, 53.5, 54.5, 54.6, 56, 61.1, 65.5, 70.9, 76.4, 81.8, 
87.3, 109.1, 344.5 МеВ) та ядер 4He + 40Сa (справа, починаючи згори Eлаб(4He) = 
14, 24.4, 36.2, 39.6, 42.6, 49.5, 52.4, 67.7, 82, 85.6, 104, 104, 142, 240, 1370 МеВ) в 
залежності від переданого імпульсу. Кожний розподіл помножений на 
коефіцієнт 10-n+1, де n – порядковий номер розподілу, починаючи згори (нижній 
зліва на коефіцієнт 10-n). Суцільні криві – розрахунки за ОМ для кожної енергії 
окремо при q < 4.1 фм-1. 
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 Суцільні криві – розрахунки за ОМ (параметри ОМ потенціалів знайдено 

згідно процедури, що описана вище для пружного розсіяння 16О + 12C) для 

кожної енергії окремо при q < 4.1 фм–1. 

Таблиця 4.4 

Номери посилань у списку літератури на роботи, з яких взяті 

експериментальні дані пружного розсіяння 

№  Система 
ядер  

 № посилань у с  
 літератури №  Система 

ядер  
 № посилань у списку 
 літератури 

1  16O+16O  78 – 86 14 12C+11B  198 – 211 

2  4He+40Ca  87 – 96 15 16O+7Li  115, 212-220 

3 20Ne+12C  97 – 101 16 12C+9Be  111,181,185,221-230 

4 16O+14C  102 – 105 17 16O+6Li  118,213-215,218,231-237 

5 18O+12C  106 – 110 18 7Li+12C  119,213,218,238-247 

6 16O+13C  111 – 117 19 9Be+9Be  181,248-251 

7 6Li+28Si  118 – 125 20 4He+16O  88,252 – 256 

8 16O+12C  100,108,110,
126-156 21 6Li+12C  120,121,218,222,231-233, 

236,237,239, 241, 257-269 
9 14C+13C  157 – 161 22 7Li+9Be  240, 270-272 

10 14N+12C  6,100,162 – 
172 23 4He+12C  273 – 275 

11 13C+12C  173 – 177 24  4He+9Be  88,276 – 280 

12 16O+9Be  111,147, 178-
185 25  3He+12C  281 – 291 

13  12C+12C  173, 186-197 26  2H+12C  292 – 306 
 

На рис. 4.7–4.9 представлено експериментальні дані пружного 

розсіяння та розрахунки за ОМ в діапазоні переданих імпульсів q < 4.1 фм-1 

для наступних пар ядер: 16О + 16О, 6,7Li + 12C, 11B + 12C, 4He + 40Сa (енергії 

налітаючого іона вказано в підписах до рисунків). В таблиці 4.4 наведено 

посилання на роботи, з яких взяті експериментальні дані пружного розсіяння 
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 для цих та інших пар ядер з таблиці 4.1, для яких також було знайдено 

параметри ОМ потенціалів та розраховані за ОМ кутові розподіли пружного 

розсіяння для кожної енергії налітаючого іона. На рис. 4.7а показані 

диференційні перерізи пружного розсіяння ядер 16O + 16O  в залежності від 

енергії налітаючого іона для різних значень кута розсіяння (зліва) та 

переданого імпульсу (справа ) у відношенні до кулонівського розсіяння. Ці 

значення перерізів для кожної енергії отримані шляхом інтерполяції 

експериментальних перерізів (рис. 4.7) для відповідних кутів розсіяння (в 

інтервалі 8о - 64о з рівномірним кроком 8о, при цьому розглядались тільки 

перерізи з q < 4 фм-1) та переданих імпульсів q (в інтервалі 0.5 - 4 офм -1 з 

рівномірним кроком 0.5офм -1, при цьому розглядались тільки перерізи з 

θ < 90о). Суцільні криві – розрахунки за ОМ для кожної енергії окремо, при 

цьому потенціали ОМ підбирались такими, щоб описати перерізи з  

q <4.1 фм-1. 

 

 4.2. Енергетична залежність положень дифракційних максимумів 

та мінімумів  

З  рис. 4.2-4.4, 4.6-4.9 добре видно загальні риси поведінки перерізів 

ПР, що проявляються в усій області енергій взаємодії. Положення 

максимумів і мінімумів зберігаються на тих самих місцях (у відношенні до 

значення переданого імпульсу) від найменших до найбільших значень енергії 

зіткнення, що говорить про приблизну сталість геометричних розмірів 

області, на якій відбувається дифракція. Зі збільшенням значення переданого 

імпульсу значення перерізу в максимумах в середньому монотонно спадає в 

області q < 4 fm-1. У всіх (майже) кутових розподілах присутня область 

глибоких мінімумів (зменшення перерізу на 1-3 порядки порівняно з сусіднім 

максимумом). Для малих значень енергії ця область відповідає значенням q ~ 

4 fm-1, а зі збільшенням енергії ця область зміщується до менших значень 

переданого імпульсу. Це є чіткою ознакою сильної  
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інтерференції між порівняними за величиною ближньою і дальньою 

компонентами. 

Така поведінка є характерною для дифракції в області з сильною 

взаємодією (великі значення потенціалу взаємодії), що має скінченні 

геометричні розміри. Хоча загальний тренд експериментальних даних багато  

  
Рис. 4.10 Кружечки (зафарбовані та незафарбовані) позначають q-координати 
максимумів диференціальних перерізів пружного розсіяння ядер залежно від 
енергії налітаючого іона. Суцільні лінії апроксимують хід енергетичної 
залежності за формулою (3) для кожної пари ядер окремо.  
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 Таблиця 4.5 

Параметри апроксимації (4.1, 4.4) для положень максимумів 

№, j Система 
ядер   nj    Nj 

γ α rd
0, 

фм 
β, 

МеВ-1/2 χ2
j 

δj 
фм-1 

1 16O+16O 8 140 0.48(2) 0.64(2) 1.49(1) 0.023(2) 0.95 0.068 
2 4He+40Ca 8 132 0.42(2) 0.69(2) 1.44(1) 0.020(1) 0.67 0.043 
3 20Ne+12C 8 22 0.30(7) 0.68(7) 1.45(3) 0.0216 0.17 0.036 
4 16O+14C 8 47 0.46(3) 0.67(4) 1.50(2) 0.0220 0.69 0.058 
5 18O+12C 8 46 0.48(5) 0.64(6) 1.49(2) 0.0221 0.16 0.033 
6 16O+13C 8 53 0.36(2) 0.71(3) 1.49(1) 0.0222 0.83 0.041 
7 6Li+28Si 8 54 0.29(5) 0.55(3) 1.45(2) 0.022 0.85 0.055 
8 16O+12C 8 354 0.46(1) 0.70(2) 1.51(1) 0.024(2) 0.45 0.054 
9 14C+13C 6 25 0.44(4) 0.69(9) 1.51(4) 0.0227 0.71 0.076 
10 14N+12C 6 49 0.48(3) 0.65(3) 1.50(2) 0.0230 0.62 0.047 
11 13C+12C 8 31 0.44(3) 0.69(1) 1.47(2) 0.023 0.33 0.046 
12 16O+9Be 8 50 0.16(5) 0.65(6) 1.56(3) 0.0235 0.40 0.059 
13 12C+12C 8 193 0.43(2) 0.67(1) 1.49(1) 0.023(1) 1.02 0.074 
14 12C+11B 6 120 0.38(4) 0.73(2) 1.57(1) 0.0238 0.47 0.033 
15 16O+7Li 5 36 0.10(7) 0.73(5) 1.53(3) 0.0242 0.20 0.031 
16 12C+9Be 6 58 0.16(4) 0.66(4) 1.57(2) 0.0245 0.39 0.041 
17 16O+6Li 6 46 0.19(6) 0.67(4) 1.53(2) 0.0246 0.32 0.040 
18 7Li+12C 5 53 0.0 0.62(3) 1.46(3) 0.026(3) 0.39 0.042 
19 9Be+9Be 5 37 0.0 0.78(4) 1.64(2) 0.0254 1.50 0.066 
20 4He+16O 4 90 0.0 0.70(2) 1.49(1) 0.029(1) 1.98 0.052 
21 6Li+12C 5 83 0.3(1) 0.64(2) 1.58(4) 0.036(4) 0.44 0.043 
22 7Li+9Be 6 21 0.0 0.63(4) 1.52(2) 0.0262 0.96 0.058 
23 4He+12C 4 65 0.0 0.70(1) 1.44(1) 0.025(1) 1.11 0.054 
24 3He+12C 4 48 0.0 0.66(2) 1.52(3) 0.0274 1.12 0.057 
25 4He+9Be 4 41 0.0 0.71(2) 1.59(2) 0.0277 1.10 0.055 
26 2H+12C 4 62 0.0 0.57(1) 1.58(2) 0.035(1) 1.75 0.064 

 

що використовуються в подальшому аналізі. 

Для більш чіткого підтвердження дифракційного характеру взаємодії, 

що проявляється візуально, був проведений більш детальний кількісний  
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 Таблиця 4.6 

Параметри апроксимації (4.1, 4.4) для положень мінімумів 

№, 
j 

Система 
ядер   nj Nj 

γ α rd
0, 

фм 
β, 

МеВ-1/2 χ2
j 

δj 
фм-1 

1 16O+16O 7  124 0.49(2) 1.27(2) 1.51(1) 0.022(2) 0.93 0.057 
2 4He+40Ca 7 114 0.42(2) 1.27(2) 1.47(2) 0.0202(6) 1.77 0.068 
3 20Ne+12C 7 15 0.3(1) 1.40(9) 1.50(4) 0.0222 0.46 0.051 
4 16O+14C 7 43 0.57(4) 1.14(5) 1.49(2) 0.0226 0.76 0.055 
5 18O+12C 7 45 0.57(2) 1.40(7) 1.56(3) 0.0226 0.40 0.058 
6 16O+13C 7 49 0.42(2) 1.34(4) 1.54(2) 0.0228 0.77 0.043 
7 6Li+28Si 7 58 0.46(2) 1.16(2) 1.49(1) 0.0229 1.92 0.059 
8 16O+12C 7 330 0.48(1) 1.37(2) 1.55(1) 0.022(2) 0.78 0.067 
9 14C+13C 5 15 0.51(8) 1.2(2) 1.51(7) 0.0233 0.18 0.035 

10 14N+12C 5 40 0.55(2) 1.31(4) 1.57(2) 0.0236 0.81 0.038 
11 13C+12C 7 26 0.47(7) 1.15(6) 1.45(2) 0.0239 0.34 0.045 
12 16O+9Be 7    49 0.21(5) 1.33(8) 1.60(3) 0.0241 0.39 0.056 
13 12C+12C 7   137 0.41(4) 1.11(2) 1.47(1) 0.027(1) 1.15 0.064 
14 12C+11B 5   128 0.46(3) 1.40(2) 1.63(1) 0.0244 0.73 0.042 
15 16O+7Li 4 29 0.16(9) 1.22(6) 1.49(4) 0.0248 0.11 0.024 
16 12C+9Be 6 68 0.32(3) 1.28(4) 1.63(2) 0.0251 1.00 0.060 
17 16O+6Li 5 35 0.22(7) 1.24(4) 1.56(3) 0.0252 0.46 0.044 
18 7Li+12C 4 48 0.18(5) 1.12(3) 1.45(2) 0.0258 0.95 0.056 
19 9Be+9Be 4 29 0.0 1.22(4) 1.59(2) 0.0260 3.71 0.067 
20 4He+16O 3 77 0.0 1.14(2) 1.49(1) 0.032(2) 2.02 0.056 
21 6Li+12C 5 81 0.23(6) 1.20(2) 1.54(1) 0.0263 1.05 0.051 
22 7Li+9Be 5 18 0.0 1.17(5) 1.57(3) 0.0267 1.50 0.062 
23 4He+12C 3 49 0.0 1.11(2) 1.42(2) 0.0263(4) 1.61 0.047 
24 3He+12C 3 39 0.0 1.22(2) 1.58(2) 0.031(1)  2.67 0.054 
25 4He+9Be 3 35 0.0 1.11(3) 1.60(2) 0.0324 1.95 0.062 
26 2H+12C 3 43 0.0 1.06(2) 1.64(3) 0.046(1) 1.68 0.083 

 
в чому видно на рисунках візуально більш детальний кількісний аналіз 

залежності перерізу від кута розсіяння (чи, відповідно, від переданого 

імпульсу) вимагає знання перерізу в неперервній залежності від цих 
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 параметрів. І тут на допомогу приходить успішність оптичної моделі в описі 

пружного розсіяння. 

Наявність фізично обґрунтованих модельних розрахунків для кожного 

кутового розподілу окремо, котрі в цілому добре описують експериментальні 

дані, дає можливість в міру акуратно кількісно проаналізувати характерні 

особливості експериментальних диференціальних перерізів в області 

дифракційного розсіяння. Саме з підігнаних модельних кривих визначались 

такі характеристики, як положення максимумів чи мінімумів 

диференціального перерізу, значення перерізу в максимумах чи мінімумах,  

аналіз поведінки експериментальних даних. Такий аналіз є також корисним 

для оцінки адекватності теоретичного опису.  

Наявні експериментальні кутові розподіли пружного розсіяння мають 

дискретний характер (часто з достатньо великим кутовим кроком та 

відсутністю даних на малих та великих кутах), в той час як шукати 

максимуми та мінімуми зі значно більшою точністю можна лише на 

неперервних розподілах, що апроксимують ці дані. В якості таких 

апроксимацій були використані кутові розподіли розраховані за оптичною 

моделлю (ОМ) з оптичними потенціалами, приклади цих кутові розподілів 

для деяких пар ядер приведені на рис. 4.2-4.4, 4.6-4.8. Таким чином для всіх 

пар ядер і для кожної енергії їхньої взаємодії, що аналізувалась, знайдено 

параметри оптичних потенціалів, при використанні яких в обчисленнях за 

ОМ досягається найкращий опис кутових розподілів пружного розсіяння в 

дифракційній області (q < 3-4 фм-1).  

За цими розрахованими кутовими розподілами й визначалися 

максимуми та мінімуми, а у випадку, коли пік не описувався ОМ-розподілом, 

максимуми та мінімуми визначались квадратичною апроксимацією. На 

рис. 4.10 кружечками (зафарбованими та незафарбованими) показані q-

координати максимумів диференціальних перерізів пружного розсіяння для 

10 пар ядер (із найбільшою кількістю експериментальних кутових 

розподілів) залежно від енергії налітаючого іона. 
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 Знайдено апроксимацію енергетичної залежності положень перших 

восьми дифракційних максимумів і мінімумів у диференціальних перерізах 

пружного розсіяння. Щоб описати зсув положень дифракційних максимумів і 

мінімумів в область більших q при великих та малих енергіях, була 

запропонована така енергетична залежність: 

)(
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де i = 0 - 7 - номер максимуму (мінімуму)ж α - параметр положення (в 

одиницях π/Rd) першого максимуму (мінімуму); E - енергія налітаючого іона 

на нуклон; μ - зведена маса; bV  - кулонівський бар'єр, rC = 1,4 фм. Були 

протестовані декілька значень степеня n, і хоча дещо краще енергетична 

залежність 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 (4.4) відповідає дифракційній моделі, в якій залежність 

перерізу від переданого моменту q виражається наступним чином 

( )2
1 )(
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qRqRJ
d
d

⋅∼ 
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,      (4.7) 
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 яка дає еквідистантні положення максимумів і мінімумів (за умови 

незалежності Rd від q) та значення параметра α  = 0,766 для першого 

максимуму і α = 1,22 для першого мінімуму. 

 

 

  
Рис. 4.11. Кружечки (зафарбовані та незафарбовані) позначають q-координати 
максимумів диференціальних перерізів пружного розсіяння при взаємодії ядра-
мішені T з налітаючим іоном 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 (4.8)-(4.11). 
Суцільні лінії апроксимують хід енергетичної залежності за формулами (4.1)-
(4.6) з параметрами з таблиці 4.5 для відповідної пари ядер. Пунктирні лінії  
апроксимують енергетичні залежності положень максимумів розраховані 
згідно формул 4.1, 4.4, 4.17, 4.18, 4.21 з  набором параметрів  №7 в таблиці 4.11. 
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Зменшення дифракційного радіуса Rd(E) можна пояснити зменшенням 

ефективного радіуса уявної частини оптичного потенціалу. У свою чергу 

кулонівська взаємодія призводить до зменшення ефективного параметра 

зіткнення при низьких енергіях, що відображено останнім множником у 

формулі (4.4). Суцільні лінії на рис. 4.10 апроксимують хід енергетичної 

залежності за формулами (4.1 - 4.6) для 10 пар ядер. При підгонці параметрів 

цих енергетичних  залежностей вважалося, що похибка в визначенні  

 

  
Рис. 4.12. Кружечки (зафарбовані та незафарбовані) позначають q-координати 
максимумів диференціальних перерізів пружного розсіяння ядер (детальніше у 
підпису рис. 4.11). Суцільні та пунктирні лінії пояснені у підпису рис. 4.11. 
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положень максимумів (мінімумів) ΔqiЕ пропорційна цим значенням положень 

qiЕ. 

Надалі похибку в визначенні положень максимумів (мінімумів) Δ qi 

будемо визначати таким чином  
222
fEiE qqqq ∆+∆+∆=∆ θ ,    (4.8) 

де ΔqE виникає з систематичної відносної похибки у визначенні енергії пучка 

налітаючих іонів δE 

Eqq iE δ
2
1

=∆ ,     (4.9) 

  
Рис. 4.13. Кружечки (зафарбовані та незафарбовані) позначають q-координати 
максимумів диференціальних перерізів пружного розсіяння ядер (детальніше у 
підпису рис. 4.11). Суцільні та пунктирні лінії пояснені у підпису рис. 4.11. 
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 Δqθ виникає з систематичної похибки у визначенні кута розсіяння Δθi в с.ц.м. 
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Δqf визначається як похибка положення максимуму (мінімуму) при 

апроксимації 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 Δ θlab 

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 всіх 

енергій налітаючих іонів та всіх пар ядер бралось δE=3%, це дає деякий 

внесок в Δ qiЕ тільки для великих qiЕ (3 - 4 fm-1). В любому випадку Δ qiЕ 

обмежувалось інтервалом від 0,01 fm-1 до 0,1 fm-1. 

На рис. 4.11 – 4.14 кружечками (зафарбованими та незафарбованими) 

показані q-координати максимумів диференціальних перерізів пружного 

розсіяння для 14 пар ядер залежно від енергії налітаючого іона з похибками 

ΔqiЕ , що отримані згідно з наведеною вище процедурою. 

Використовуючи  похибки положень максимумів Δ qiЕ для кожної з 26 

пар взаємодіючих ядер в області енергій Ei – Ef (з таблиці 4.1) були підігнані 

параметри γ, α, rd
0

  і β, які наведені у таблиці 4.5. Третій стовпець таблиці 4.5 

містить кількість екстремумів nj (максимумів або мінімумів, кількість 

мінімумів на одиницю менша ніж кількість максимумів) при кожній енергії 

для пари ядер з номером j, положення яких досліджувались, шостий – 

сумарну кількість екстремумів Nj у всьому діапазоні енергій. 
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У десятому стовпчику наведено значення δj - середньоквадратичне 

відхилення положень максимумів від апроксимації (4.1) та в дев'ятому - χ2
j- 

критерій, що мінімізується пошуком параметрів γ, α, rd
0
  і β 

( )
2/1

2

,
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N iiE
iEj

jδ ,    (4.12) 

  
Рис. 4.14 Кружечки (зафарбовані та незафарбовані) позначають q-координати 
мінімумів диференціальних перерізів пружного розсіяння на ядрах налітаючого 
іона залежно від його енергії, похибки в визначенні положень максимумів оцінені 
згідно формул (4.8) - (4.11). Суцільні лінії апроксимують хід енергетичної 
залежності за формулами (4.1) - (4.6) з параметрами з таблиці 4.6 для 
відповідної пари ядер. Пунктирні лінії  апроксимують енергетичні залежності 
положень мінімумів розраховані згідно формул 4.1, 4.4, 4.17, 4.18, 4.21 з набором 
параметрів №7 в таблиці 4.12  
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де qi(Е) визначається формулами (4.1 - 4.6). Для тих пар ядер для яких нема  

 

 

даних з розсіяння з високими енергіями налітаючого іона 

(E>50 МеВ/нуклон), параметр β був фіксованим (для таких β не наводиться  

  
Рис. 4.15 Кружечки (зафарбовані та незафарбовані) позначають q-координати 
мінімумів диференціальних перерізів пружного розсіяння на ядрах налітаючого 
іона залежно від його енергії, похибки в визначенні положень максимумів оцінені 
згідно формул (4.8) - (4.11). Суцільні та пунктирні лінії пояснені на рис. 4.15. 
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похибка в дужках) і був отриманий за допомогою лінійної за х (формула 4.3) 

апроксимації з параметрів β для тих пар ядер, для яких дані з високими 

енергіями були наявні. Положення максимумів (мінімумів) пар ядер з х < 4,3 

( в таблиці 4.5 j = 18-20, 22-26) не збільшуються при низьких енергіях, тому 

для цих пар параметр γ фіксувався на значенні 0,08 (ненульове значення було 

вибране, щоб функція rd(Е) мала максимум, який знадобиться далі). Суцільні  

  
Рис. 4.16. Кружечки (зафарбовані та незафарбовані) позначають q-координати 
мінімумів диференціальних перерізів пружного розсіяння ядер 9Be  + 12С,  
9Be + 16O (зліва) та  9Be + 7Li, 9Be + 9Be  (справа) залежно від енергії 
налітаючого іона, похибки в визначенні положень максимумів оцінені згідно 
формул (4.8)-(4.11). Суцільні та пунктирні лінії пояснені на рис. 4.11. 
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Рис. 4.17. Незафарбовані кружечки нижня Ei

0 та  зафарбовані верхня Ef
0  межі 

енергетичного діапазону, в якому положення максимумів (мінімумів) практично не 
змінюється, отримані за формулами (4.1 - 4.6) для 26 пар ядер з параметрами з 
таблиці 4.5. в залежності від значення х. Суцільні лінії відповідають значенням 
Ei

0(х) (нижня) та Ef
0(х) (верхня), що отримані з глобальною параметризацією. 

Пунктирна лінія відповідає положенням максимальних значень Ei
1(х) функції rd(Е), 

що отримана з глобальною параметризацією. 
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 Таблиця 4.7 

Параметри апроксимації (4.1, 4.4) с γ=0, β=0 для положень максимумів 

№, 
j 

Система 
ядер   nj    Nj 

α rd
1, 

фм χ2
j 

δj 
фм-1 

1 16O+16O 8 81 0.64(3) 1.302(9) 0.86 0.062 
2 4He+40Ca 8 114 0.71(2) 1.287(6) 0.78 0.048 
3 20Ne+12C 8 18 0.70(7) 1.31(2) 0.24 0.042 
4 16O+14C 8 45 0.64(4) 1.31(1) 1.04 0.065 
5 18O+12C 8 41 0.63(6) 1.31(2) 0.30 0.045 
6 16O+13C 8 39 0.67(4) 1.32(1) 1.32 0.044 
7 6Li+28Si 8 45 0.66(3) 1.32(1) 0.75 0.051 
8 16O+12C 8 320 0.65(2) 1.293(5) 0.84 0.072 
9 14C+13C 6 11 0.67(9) 1.37(4) 0.16 0.029 

10 14N+12C 6 41 0.65(3) 1.33(1) 0.82 0.052 
11 13C+12C 8 21 0.69(6) 1.32(2) 0.51 0.058 
12 16O+9Be 8 47 0.65(6) 1.44(2) 0.42 0.062 
13 12C+12C 8 170 0.64(2) 1.321(7) 0.96 0.074 
14 12C+11B 6 116 0.73(2) 1.410(9) 0.82 0.054 
15 16O+7Li 5 36 0.73(5) 1.42(3) 0.23 0.035 
16 12C+9Be 6 58 0.69(4) 1.45(2) 0.40 0.043 
17 16O+6Li 6 46 0.68(4) 1.41(2) 0.35 0.041 
18 7Li+12C 5 44 0.60(4) 1.36(2) 0.66 0.056 
19 9Be+9Be 5 31 0.77(4) 1.56(2) 1.97 0.075 
20 4He+16O 4 72 0.70(2) 1.39(1) 2.88 0.067 
21 6Li+12C 5 58 0.63(3) 1.39(2) 0.56 0.046 
22 7Li+9Be 6 15 0.62(4) 1.42(3) 1.84 0.076 
23 4He+12C 4 23 0.67(3) 1.36(2) 1.52 0.056 
24 3He+12C 4 21 0.65(3) 1.41(2) 0.86 0.040 
25 4He+9Be 4 26 0.67(4) 1.49(2) 1.12 0.046 
26 2H+12C 4 15 0.73(5) 1.67(6) 0.49 0.036 

 

лінії на рис. 4.11 - 4.14 апроксимують хід енергетичної залежності положень 

максимумів перерізів ПР за формулами (4.1 - 4.6) для 14 пар ядер з 

параметрами з таблиці 4.5. При цьому похибки у визначенні положень 

максимумів оцінені згідно формул (4.8) - (4.11). На рис. 4.15 – 4.16  
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 Таблиця 4.8 

Параметри апроксимації (4.1, 4.4) с γ=0, β=0 для положень мінімумів 

№, 
j 

Система 
ядер   nj    Nj 

α rd
1, 

фм χ2
j 

δj 
фм-1 

1 16O+16O 8 80 1.30(3) 1.334(9) 0.80 0.053 
2 4He+40Ca 8 100 1.29(2) 1.301(7) 2.09 0.071 
3 20Ne+12C 8 15 1.39(9) 1.34(3) 0.58 0.059 
4 16O+14C 8 43 1.07(4) 1.26(1) 1.86 0.088 
5 18O+12C 8 36 1.37(7) 1.35(2) 0.36 0.046 
6 16O+13C 8 38 1.27(4) 1.33(1) 1.57 0.052 
7 6Li+28Si 8 49 1.22(3) 1.31(1) 1.22 0.048 
8 16O+12C 8 288 1.29(3) 1.311(7) 1.10 0.080 
9 14C+13C 6 8 1.2(2) 1.35(6) 0.19 0.035 

10 14N+12C 6 34 1.32(4) 1.38(2) 1.26 0.046 
11 13C+12C 8 19 1.19(7) 1.30(2) 0.52 0.051 
12 16O+9Be 8 49 1.33(7) 1.46(2) 0.45 0.061 
13 12C+12C 8 122 1.12(2) 1.303(8) 1.04 0.067 
14 12C+11B 6 124 1.38(2) 1.442(8) 1.43 0.064 
15 16O+7Li 5 29 1.22(6) 1.38(3) 0.12 0.025 
16 12C+9Be 6 68 1.27(4) 1.44(1) 1.66 0.079 
17 16O+6Li 6 35 1.25(4) 1.42(2) 0.48 0.045 
18 7Li+12C 5 41 1.18(4) 1.36(2) 1.09 0.061 
19 9Be+9Be 5 26 1.21(4) 1.50(2) 4.54 0.074 
20 4He+16O 4 60 1.15(2) 1.38(1) 3.34 0.074 
21 6Li+12C 5 60 1.22(2) 1.42(1) 0.97 0.044 
22 7Li+9Be 6 15 1.14(5) 1.46(3) 3.25 0.090 
23 4He+12C 4 22 1.08(3) 1.31(2) 3.18 0.056 
24 3He+12C 4 18 1.19(3) 1.45(2) 4.34 0.057 
25 4He+9Be 4 19 1.10(3) 1.50(3) 2.07 0.048 
26 2H+12C 4 12 1.05(5) 1.48(4) 1.32 0.042 

 

кружечками (зафарбованими та незафарбованими) показані q-координати 

мінімумів диференціальних перерізів пружного розсіяння для 16 пар ядер 

залежно від енергії налітаючого іона з похибками ΔqiЕ. В таблиці 4.6 для тих 

же 26 пар взаємодіючих ядер в області енергій Ei – Ef  (з таблиці 4.1) наведені  
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параметри γ, α, rd
0, β та значення величин χ2

j, δj  для апроксимацій положень 

мінімумів за формулами (4.1 - 4.6) знайдених згідно такої ж процедури, як і 

для максимумів. Суцільні лінії на рис. 4.15 - 4.16 апроксимують хід  

  
Рис. 4.18. 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 (4.8)-(4.11). 
Суцільні лінії апроксимують положення  максимумів, що не залежать від енергії 
в певному енергетичному діапазоні, за формулами (4.1)-(4.6) з параметрами з 
таблиці 4.7 (γ = 0, β = 0) для відповідної пари ядер. Пунктирні лінії 
апроксимують енергетично незалежні положення максимумів, що розраховані 
згідно формул 4.1, 4.4, 4.17, 4.18, 4.21 з набором параметрів №5 в таблиці 4.13. 
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енергетичної залежності положень мінімумів перерізів ПР за формулами (4.1 

- 4.6) для 16 пар ядер з параметрами з таблиці 4.6. На рис. 4.10 - 4.16 можна 

побачити, що для кожної пари ядер існує діапазон енергій Ei
0

 – Ef
0, в якому 

положення максимумів (мінімумів) практично не змінюється Для більш 

  
Рис. 4.19. Кружечки (зафарбовані та незафарбовані) позначають q-координати 
мінімумів диференціальних перерізів пружного розсіяння при взаємодії ядра-
мішені T з налітаючим іоном 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 (4.8)-(4.11). 
Суцільні лінії апроксимують положення мінімумів, що не залежать від енергії в 
певному енергетичному діапазоні, за формулами (4.1)-(4.6) з параметрами з 
таблиці 4.8 (γ = 0, β = 0) для відповідної пари ядер. Пунктирні лінії 
апроксимують енергетично незалежні положення мінімумів, що розраховані 
згідно формул 4.1, 4.4, 4.17, 4.18, 4.21 з набором параметрів №5 в таблиці 4.14. 
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 важких пар ядер (х>4,5) цей діапазон становить приблизно від 3 до 30 МеВ 

на нуклон, для більш легких від 1 - 2 до 10 - 20 МеВ на нуклон. Оскільки 

функція rd(Е) має максимум для всіх пар ядер, крім самих легких, визначимо 

значення енергій Ei
0

, Ef
0 як нижньої та верхньої енергій при яких rd(Е) 

приймає значення на 5% менше за максимальну. На рис. 4.17 показні 

значення Ei
0 (незафарбовані кружечки), Ef

0 (зафарбовані кружечки), що 

отримані за формулами (4.1 - 4.6) для всіх 26 пар ядер з параметрами з 

таблиці 4.5. в залежності від значення х. Суцільні лінії відповідають 

значенням Ei
0(х) (нижня) та Ef

0(х) (верхня), що отримані з глобальною 

параметризацією (з параметрами, які описують енергетичні залежності 

положень максимумів та мінімумів для всіх 26 пар ядер, процедура 

глобальною параметризації буде описана в наступному підрозділі). 

Пунктирна лінія відповідає положенням максимальних значень Ei
1(х) функції 

rd(Е), що отримана з глобальною параметризацією. Для кожної з 26 пар ядер 

знайдемо параметри α, rd
0 ( γ = 0, β = 0 ) мінімізуючи χ2

j (формула 4.13) в 

діапазоні енергій Ei
0(х) - Ef

0(х), тобто rd(Е)= rd
1 - не залежить від енергії.  

Отримані параметри α, rd
1 (змінимо позначення з rd

0, щоб розрізняти ці 

параметри) та відповідні величини χ2
j, δj наведені в таблиці 4.5. Суцільні лінії 

на рис. 4.18 апроксимують хід енергетичної залежності за формулами (4.1 - 

4.6) для 4-ох пар ядер з параметрами з таблиці 4.5 (γ=0, β=0), мінімізація χ2
j 

(4.13) проводиться в діапазонах енергій Ei
0(х) - Ef

0(х).  

 

 

4.3. Опис енергетичної залежності положень дифракційних 

максимумів та мінімумів апроксимуючою функцією з єдиними для 

всіх пар взаємодіючих ядер параметрами 

Порівняємо значення параметрів γ, α, rd
0

  і β з таблиць 4.5 

(апроксимація положень максимумів) або 4.6 (апроксимація положень 

максимумів) для різних пар ядер. Деяка несистематична зміна параметрів при 

переході від однієї пари ядер до іншої пов’язана по-перше з тим що для них, 
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 як правило, не співпадають ні діапазони енергій налітаючого іона, для яких 

поміряно ПР, ні самі значення цих енергій, ні похибки в визначенні положень 

максимумів (мінімумів), по-друге, як можна побачити з формул (4.1) - (4.4), 

існує достатньо сильна позитивна кореляція між параметром rd
0 та 

параметрами γ, α,  і β. Не зважаючи на це, можна визначити такі тенденції в 

зміні параметрів: зменшення γ від 0.5 до 0 зі зменшенням величини х 

(формула 4.3); збільшення параметр rd
0 та β зі зменшенням величини х; також 

можна помітити, що якщо одне з ядер (чи обидва) слабкозв’язане (2H, 9Be, 

6,7Li), то rd
0 дещо більше, а γ – менше. 

Спочатку спробуємо описати енергетичні залежності положень 

дифракційних максимумів та мінімумів за формулами (4.1 - 4.6) з єдиними 

параметрами γ, α, rd
0

  і β для всіх пар ядер, або для якої-небудь відібраної 

групи пар ядер.  

 

Таблиця 4.9 

Параметри апроксимації для положень максимумів для груп пар ядер 

Група 
пар ядер 

Діапазон 
енергій 

N  γ α 
rd, 
фм 

β, 
МеВ-1/2 

δ, 
фм-1 

I Ei – Ef 1148 0,403(6) 0,677(8) 1,473(4) 0,0205(4) 0,067 

II  664 0,11(2) 0,695(6) 1,528(6) 0,0279(3) 0,063 

I+II  1809 0,408(5) 0,635(4) 1,503(3) 0,0260(2) 0,083 

I Ei
1

 – Ef 427 0 0,64(1) 1,412(5) 0,0185(5) 0,056 

II  358 0 0,70(1) 1,513(6) 0,0274(3) 0,062 

I+II  826 0 0,663(5) 1,463(4) 0,0236(3) 0,068 

I Ei
0

 – Ef
0 954 0 0,664(8) 1,307(3) 0 0,074 

II  547 0 0,685(8) 1,404(4) 0 0,066 

I+II  1501 0 0,596(5) 1,310(2) 0 0,088 

 

Усі пари ядер (таблиця 4.1) були поділені на 3 групи (нумерація пар 

згідно табл. 4.5): пари з номерами 1 - 11, 13 (х > 4,55,) – група I, пари з 
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 номерами 14 - 18, 20 - 25 (х < 4,55)– група II, третя група I+II об’єднувала 

пари ядер груп I та II. Тобто для пар ядер групи II параметр rd
0 є дещо 

більшим ніж для пар ядер групи I, ще з більшим параметром rd
0 три пари ядер 

16О+ 9Be, 9Be+9Be та 2H+12С не розглядались. У табл. 4.8 та 4.9 наведено 

апроксимації енергетичної залежності положень максимумів та мінімумів 

згідно з формулами (4.1) - (4.4) для всіх трьох груп для трьох різних 

діапазонів енергій: 1) Ei – Ef; 2) Ei
1

 – Ef  з γ = 0; 3) Ei
0

 – Ef
0 з γ = 0, β = 0. У цих 

таблицях N - сумарна кількість піків у всьому діапазоні енергій та всіх пар 

ядер групи, δ - середньоквадратичне відхилення положень максимумів 

(мінімумів) від відповідної апроксимації (формула 4.12). Оскільки відстань 

між максимумами (мінімумами) змінюється приблизно обернено 

пропорційно до х від 0,61 до 0,47 

 

Таблиця 4.10 

Параметри апроксимації для положень мінімумів для груп пар ядер 

Група 
пар 
ядер 

Діапазон 
енергій 

N  γ α rd, 
фм 

β, 
МеВ-1/2 

δ, 
фм-1 

I Ei – Ef 991 0,454(6) 1,246(9) 1,493(4) 0,0212(4) 0.071 

II  602 0,24(1) 1,181(7) 1,540(6) 0,0282(3) 0.072 

I+II  1593 0,460(5) 1,133(5) 1,508(3) 0,0269(2) 0.092 

I Ei
1

 – Ef 355 0 1,16(1) 1,412(5) 0,0195(5) 0,076 

II  343 0 1,150(8) 1,491(6) 0,0275(3) 0,067 

I+II  698 0 1,128(6) 1,449(4) 0,0246(3) 0,078 

I Ei
0

 – Ef
0 837 0 1,246(9) 1,315(3) 0 0,087 

II  270 0 1,190(7) 1,398(4) 0 0,086 

I+II  1376 0 1,107(5) 1,306(2)   0 0,106 

 

фм-1 для 26 пар ядер, що розглядаються, то середньоквадратичне відхилення 

δ складає від 0,06 до 0,11 (10 – 20 % відстані між екстремумами), але якщо 

було б δ > 0,15 фм-1, то це означало б, що положення максимумів (мінімумів) 
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 не концентруються біля апроксимуючих їх кривих. Пошук параметрів γ, α, rd

0
  

і β проводиться мінімізацією χ2 

∑=
j

jjN
N

22 1 χχ ,     (4.14) 

∑=
j

jNN  ,     (4.15) 

де χj
2 визначається формулою (4.13), сумування за j проводиться за парами 

ядер відповідної групи. 

Порівняння значень δ в табл.  4.6 та 4.7 дає підставу стверджувати, що 

параметри rd
0, β для пар ядер з х < 4,55 більшим ніж для пар ядер з х > 4,55, а 

параметр γ навпаки значно меншим. Згідно цього, щоб краще описати 

енергетичну залежність положень максимумів (мінімумів) для всіх 26 пар 

ядер введемо лінійну залежність параметрів rd
0, β, γ (залежність від х 

параметра α не підтверджується ), тобто  

),()( 00
OOrOOdd xxarxr −+=      (4.16) 

),()( OOOO xxax −+= βββ      (4.17) 

),()( OOOO xxax −+= γγγ      (4.18) 

де  

( ) 3/11616 162 ⋅≡+≡ OOxxOO .    (4.19) 

Щоб позбутись впливу кореляцій між параметрами при визначені параметра 

rd
0 для кожної з 26 пар ядер, проведемо наступну процедуру. Шляхом 

мінімізації χ2 ( формула 4.14, j = 1 – 26 ) знайдемо значення параметрів OOdr
0 , 

βОО, γОО, ar, aβ , aγ, α, їх значення наведено в таблиці 4.9 у рядку №3. 

Зафіксуємо значення параметрів βОО, γОО, ar, aβ , aγ, α і знайдемо (  

мінімізацією χ2 ) rd
0 для кожної пари ядер j, при цьому всі інші параметри для 

всіх пар єдині, а ar не використовується. Отримані таким чином значення rd
0 

показані на рис. 4.17 ( верхня частина ), суцільною лінією показана лінійна 

від х rd
0(х) згідно формули (4.16) в інтервалі х, що відповідає 26 парам ядер з 
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 таблиці 4.1 ( j = 1 – 26 ). Аналогічну процедуру проведемо для rd

1 ( нижня 

частина ) в діапазоні  

 

енергій Ei
0(х)- Ef

0(х), при цьому rd
1(х) розраховується за формулою (4.16), але 

звичайно з іншими параметрами OOdr
0 , ar ( γ = 0, β = 0, aγ = 0, aβ  = 0 ), як і в 

 
Рис. 4.20. 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 (4.21) з набором параметрів №7 та  №5, відповідно, з таблиць 4.11 (для 
максимумів) та 4.12 (для мінімумів). 
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 попередньому випадку залежність (лінійна) від х параметра α не 

підтверджується.  

 

На рис. 4.17 ( j = 1 – 26 ) можна побачити, що значення параметрів 

дифракційного радіуса rd
0 та rd

1 є більшими для тих пар ядер, в яких хоча б 

одне ядро є слабкозв'язаним: 9Ве, 6,7Li, 2Н. Енергії зв'язку цих та інших ядер 

 
Рис. 4.21. Залежність параметра rd

0 від величини у, що задається формулою 
(4.20) (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 (4.21) з набором параметрів №7 та №5, 
відповідно, з таблиць 4.11 (для максимумів) та 4.12 (для мінімумів). 
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 εP,T для каналу розвалу з найменшим значенням μP,TεP,T, де μP,T  та зведена 

маса двох 

 

Таблиця 4.11 

Енергії зв'язку ядер εP,T для каналу розвалу з найменшим значенням με. 

Ядро Канал 
розвалу 

εP,T, 
МеВ 

Ядро Канал 
розвалу 

εP,T, 
МеВ 

Ядро Канал 
розвалу 

εP,T, 
МеВ 

28Si 27Al+p 11.585 14C 13C+n 8.176 7Li 3H+ α 2.467 
20Ne 19F+p 12.843 13C 12C+n 4.946 6Li 2H+ α 1.475 
18O 18O+n 8.044 12C 11B +p 15.957 4He 3H+p 19.813 
16O 15N+p 12.127 11B 10Be +p 11.228 3He 2H+p 5.493 
14N 13C+p 7.551 9Be 8Be+n 1.665 2H p+n 2.224 

 

кластерів в каналі розвалу нелітаючого іону (Р) або ядра-мішені (Т),  наведені 

в таблиці 4.8. Створимо симетричну відносно Р і Т функцію у від εP і εT : 

2
1

22 /2
1

/2
1









+=

 TTPP

y
εµεµ

,   (4.20) 

де в дужках сума обернених квадратів хвильових квантових чисел відносного 

руху двох кластерів в ядрі kP,T. Використання такої  функції у для врахування 

збільшення дифракційного радіусу при взаємодії слабозв'язаних ядер має 

сенс, бо хвильова функція відносного руху двох кластерів в ядрі поза межами 

ядра приблизно пропорційна exp(-kP,T r). 

На рис. 4.18 побудуємо значення параметрів дифракційного радіуса rd
0 

та rd
1 з рис. 4.17 ( j = 1 – 26 ) в залежності від величини у. На рис. 4.18 добре 

видно, що для пар сильнозв'язаних ядер (позначені кружечками) середні 

значення rd
0 = 1.48(4) фм та rd

1 = 1.33(4) фм, крім пари 3He+12C (rd
0 = 1.62 фм, 

rd
1 = 1.43 фм). Тоді як для пар ядер в яких хоча б одне ядро є слабкозв'язаним 

(позначені трикутниками та квадратами) середні значення rd
0 = 1.58(5) фм та 

rd
1 = 1.45(5) фм, крім пари 6Li+28Si (rd

0 = 1.51 фм, rd
1 = 1.33 фм), тобто 
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 приблизно на 0.1 фм більше, що для дифракційного радіуса Rd відповідає 

приблизно 0.5 фм. Таким чином при апроксимації параметра rd
0 додамо до 

 
Рис. 4.22. Залежність параметра rd

1 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

1(х,у) лінійно залежна від х та у згідно 
формули (4.21) з набором параметрів №2 та №4, відповідно, з таблиць 4.13 (для 
максимумів) та 4.14 (для мінімумів). 

 

лінійної залежності від величини х ще лінійну залежність від величини у 

),()(),( 00
OOrOOrOOdd yybxxaryxr −+−+=    (4.21) 

де  
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 ( )OOyyOO

1616 +≡ .     (4.22) 

 
Рис. 4.23. Залежність параметра rd

1 від величини у, що задається формулою (4.20) 
(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 (4.21) з набором параметрів №3 та №4, відповідно, з 
таблиць 4.13 (для максимумів) та 4.14 (для мінімумів). 
 

Шляхом мінімізації χ2 ( формули 4.14 та 4.1, 4.4, 4.17, 4.18, 4.21, j = 1 –

 26 ) знайдемо значення параметрів OOdr
0 , βОО, γОО, ar, br, aβ, aγ, α. Знайдені 

значення цих параметрів наведено в таблиці 4.9 у рядку №4. На рис. 4.11 - 

4.14 пунктирною лінією показані енергетичні залежності положень 
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 максимумів розраховані згідно формул 4.1, 4.4, 4.17, 4.18, 4.21 з цими 

параметрами. Дещо покращує опис введення до γ(х) (4.18) лінійно залежного 

від величини у доданку:  

)(),(),( OOOOOO yybxxayx −+−+= γγγγ .   (4.23) 

 

Таблиця 4.12 

Параметри апроксимацій для положень 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 0.513(8) 0.718(7) 1.522(7) 0.0212(5) 0.47(2) 0.019(2) 

7 0.497(5) 0.701(5) 1.487(3) 0.0215(2) 0.54 0.0325 

8 0.542(8) 0.680(5) 1.552(7) 0.048(1)* 0.046(2) 0.020(2) 

 

Продовження таблиці 4.12 
 

 № 

 

ar, 
фм 

 

aβ 
МеВ-1/2 

 

c 
 

bγ 
фм-1 

 

χ2 
 

δ, 
фм-1 

1 0 0 0 0 2.42 0.095 

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

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

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

5 -0.004(7) -0.0058(5) 0 -0.080(9) 1.04 0.064 

6  0.002(7) -0.0054(5) 0.0037(7) -0.078(8) 1.02 0.064 

7 0 -0.0045 0 0 1.10 0.066 

8 -0.17(1) -0.032(1)* 0 -0.078(6) 1.05 0.064 
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Таблиця 4.13 

Параметри апроксимацій для положень мінімумів ( N=1714 ) для 26 пар ядер 
 

№ γОО α OOdr
0

, 
фм 

βОО, 
МеВ-1/2 

aγ 
 

 

br 

1 0.440(5) 1.118(4) 1.506(3) 0.0276(2) 0 0 

2 0.496(9) 1.231(5) 1.446(4) 0.0185(5) 1.14(5)* 0 

3 0.514(8) 1.228(5) 1.470(4) 0.0200(5) 0.45(2) 0 

4 0.511(8) 1.223(5) 1.470(4) 0.0205(5) 0.43(2) 0.029(1) 

5 0.511(8) 1.222(5) 1.470(4) 0.0205(5) 0.35(2) 0.016(2) 

6 0.513(8) 1.207(8) 1.455(7) 0.0203(5) 0.36(2) 0.016(2) 

7 0.552(5) 1.200(5) 1.488(3) 0.0222(2) 0.54 0.0325 

8 0.559(8) 1.204(5) 1.538(7) 0.048(1)* -0.01(2) 0.016(2) 

 

Продовження таблиці 4.13 
 

 № 

 

ar, 
фм 

 

aβ 
МеВ-1/2 

 

c 
 

bγ 
фм-1 

 

χ2 
 

δ, 
фм-1 

1 0 0 0 0 3.56 0.104 

2 -0.135(5) -0.0096(5) 0 0 2.16 0.087 

3 -0.091(6) -0.0077(5) 0 0 1.94 0.082 

4 -0.060(6) -0.0067(5) 0 0 1.69 0.075 

5 -0.075(7) -0.0071(5) 0 -0.057(8) 1.66 0.074 

6 -0.072(5) -0.0072(5) -0.0022(8) -0.056(8) 1.65 0.073 

7 0 -0.0045 0 0 1.75 0.074 

8 -0.24(1) -0.036(1)* 0 -0.054(6) 1.75 0.073 

 

Використовуючи (4.23) замість (4.18) отримаємо параметри, значення яких 

наведено в таблиці 4.9 у рядку №5. При введення цього доданку дещо 
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Таблиця 4.13 

Параметри апроксимацій для положень максимумів ( N=1554 ) для 26 пар 

ядер в діапазоні енергій Ei
0(х) - Ef

0(х) ( γ = 0, β = 0) 
 

 № α OOdr
1  

фм 

 

ar, 
фм 

 

br, 
фм МеВ 

 

c 
 

χ2 
 

δ, 
фм-1 

1 0.585(5) 1.313(2) 0 0 0 2.63 0.097 

2 0.684(6) 1.292(2) -0.142(4) 0 0 1.52 0.079 

3 0.611(5) 1.305(2) 0 0.045(1)0 0 1.84 0.077 

4 0.681(6) 1.291(2) -0.113(4) 0.030(1) 0 1.24 0.068 

5 0.722(9) 1.327(6) -0.111(4) 0.031(2) 0.0047(8) 1.22 0.068 

 

Таблиця 4.14 

Параметри апроксимацій для положень мінімумів ( N=1410 ) для 26 пар 

ядер в діапазоні енергій Ei
0(х) - Ef

0(х) ( γ = 0, β = 0) 
 

 № α OOdr
1  

фм 

 

ar, 
фм 

 

br, 
фм МеВ 

 

c 
 

χ2 
 

δ, 
фм-1 

1 1.082(5) 1.301(2) 0 0 0 4.35 0.109 

2 1.233(6) 1.281(2) -0.177(3) 0 0 2.16 0.084 

3 1.189(5) 1.292(2) 0 0.046(1)0 0 3.19 0.088 

4 1.229(6) 1.279(2) -0.149(4) 0.025(1) 0 1.91 0.076 

5 1.240(9) 1.288(6) -0.149(4) 0.025(1) 0.0013(9) 1.91 0.076 

 

зменшуються значення критерію χ2 та середньоквадратичного відхилення δ 

(останні два стовпчика в таблиці 4.9). 

У рядку №1 таблиці 4.9 в перших чотирьох стовпцях наведені 

параметри, що співпадають з параметрами γ, α, rd
0

  і β формул (4.1), (4.4), а їх 

значення отримані мінімізацією χ2 припускаючи, що вони однакові для всіх 

пар ядер. Великі значення критерію χ2 та середньоквадратичного відхилення 
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 δ показує, що при такому припущенні значно гірше описуються енергетичні 

залежності положень максимумів для деяких пар ядер. 

У рядку №2 таблиці 4.9 наведені параметри, що використовуються для 

пошуку показаних на рис 4.15 функцій Ei
0(х), Ef

0(х) , що визначають верхню 

та нижню та верхню межі енергетичної області, в якій положення 

максимумів слабо змінюються з енергією. При цьому для плавної поведінки 

цих функцій від х, кулонівський бар'єр bV  (формула 4.5) з неплавною 

поведінкою від х замінюється приблизним виразом μх2/16. А для того щоб 

функція rd(E) (формула 4.4) мала максимум (γ>0, β>0) формула (4.18) для 

γ(х) замінюється на 

),/)exp(()( γγγ axxx OOOO −=     (4.24) 

тобто параметр аγ (зазначено в таблиці зірочкою) має дещо інший сенс. Разом 

з функціями Ei
0(х), Ef

0(х) була знайдена і функціями Ei
1(х) (рис 4.15), що 

відповідає залежності положень максимумів функції rd(E) від х. 

До цього моменту ми припускали еквідистантність між сусідніми 

максимумами (мінімумами), це відображено лінійністю за і (номер 

максимуму, і=0 - 7) в формулі (4.1). Порівняння положень максимумів з цим 

співвідношенням (4.1) на рис.4.10 – 4.16 підтверджує, що еквідистантність 

між максимумами виконується достатньо точно. Щоб зробити кількісні 

оцінки можливого порушення еквідистантності введемо квадратичний за і 

член в (4.1) 

)(
)()(

2

ER
ciiEq

d
i

++
=

απ     (4.25) 

У рядку №6 таблиці 4.9 наведені параметри, що отримані при заміні формули 

(4.1) на (4.25), всі інші формули ті ж самі як і при отриманні параметрів, що 

наведені в рядку №5. Аргументами на користь твердження про 

еквідистантність між сусідніми максимумами є: 1) при введені порушення 

еквідистантності не покращується опис положень максимумів (χ2); 2) 

значення параметра с= 0.0034(7) приводить до того, що відстань між сьомим 

і шостим максимумами на 4% більша ніж першим і нульовим, але за рахунок 
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 різниці параметрів OOdr

0 та α енерг етичні залежності положень максимумів 

qij(E), розраховані з набором параметрів №5 та №6, відрізняються менше ніж 

на 1,3%, що суттєво менше за похибки визначення положень максимумів. 

Застосуємо нееквідистантну формулу (4.25) (разом з формулою 4.4) до 

пошуку qij(E) кожної пари ядер окремо. І в цьому випадку для кожної пари 

ядер малі значення параметрів с разом з їх кореляцією з параметрами OOdr
0  та 

α приводить до таких самих результатів про еквідистантність положень 

максимумів (а також мінімумів). Наприклад, для таких пар ядер як 16О+16О, 
16О+12С, 12С +12С параметр с дорівнює 0.005(3), -0.003(2), 0.003(2), 

відповідно.  

У таблиці 4.10 наведені набори параметрів, що отримані для діапазону 

енергій від Ei
0(х) до Ef

0(х) (рис. 4.15), в якому qij(E) не залежить від енергії Е, 

тобто γ = 0, β = 0. 

У наборі параметрів №1 таблиці 4.10 для всіх пар ядер 

використовується наближення з єдиними параметрами α, 1
dr ( OOdr

1 ) за 

формулами (4.1), (4.4). У наближенні з набором параметрів №2 замінимо 
1
dr на )(1 xrd , що задається формулою (4.16), а у наближенні з набором 

параметрів №3 на ),(1 yxrd  - формула (4.21). На рис. 4.16 штриховими лініями 

показані апроксимації положень максимумів для деяких пар ядер з набором 

параметрів №3.  

 

 

4.4. Енергетична залежність положень дифракційних максимумів та 

мінімумів перерізів непружного розсіяння та реакцій передач 

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. Ці 
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 пари взаємодіючих ядер, що були нами проаналізовані, наведено в табл. 4.15. 

На рис. 4.24–4.25 представлено експериментальні дані непружного розсіяння 

та реакцій передач в діапазоні переданих імпульсів q < 4.1 фм-1 для процесів 

що наведені в табл. 4.15. 

          Таблиця 4.15 

Проаналізовані дані непружного розсіяння та реакцій передач 
 

  №, 
  ,j  Процес ядерної взаємодії Кількість 

енергій  
Ei – Ef, 

МеВ/нуклон  

1  12C(16O, 16O') 12C (2+, Ex=4.44 МеВ) 10 4 – 38  

2  12C(12С, 12С') 12C (2+, Ex=4.44 МеВ)  27 3.3 –86  

3 12C(6Li, 6Li') 12C (2+, Ex=4.44 МеВ) 15 3.3 – 28  

4 12C(4He, 4He ') 12C (2+, Ex=4.44 МеВ)  19 4.5 – 342  

5 12C(6Li, 6Li') 12C (0+, Ex=7.65 МеВ) 6 4 – 28  

6 12C(4He, 4He ') 12C (0+, Ex=7.65 МеВ) 17 3,5 – 342  

7 12C(16O, 12C) 16O 57 1.1 – 11  

8  11B(12С, 11B) 12С 26 1 – 8  

 

На рис. 4.24-4.25 видно загальні риси поведінки перерізів непружного 

розсіяння та реакції передач, що проявляються в усій області енергій 

взаємодії. Положення максимумів і мінімумів зберігаються на тих самих 

місцях (по відношенню до значення переданого імпульсу) від найменших до 

найбільших значень енергії зіткнення. Що говорить про приблизну сталість 

геометричних розмірів області, на якій відбувається дифракція. 

За цими кутовими розподілами визначалися квадратичною 

апроксимацією положення максимумів та мінімумів, а також перерізи в них. 

На рис. 4.26 кружечками (зафарбованими та незафарбованими) показані q-

координати максимумів диференціальних перерізів непружного розсіяння та 
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 реакції передач для 8 процесів ядерної взаємодії з таблиці 4.1 залежно від 

енергії налітаючого іона. 

 

На рис. 4.27 показані q-координати мінімумів диференціальних 

перерізів цих процесів. 

 

  
Рис. 4.24. Експериментальні диференціальні перерізи непружного розсіяння  
 12С (12С,12С' )12С(2+, Ex=4.44 МеВ)  (зліва, починаючи згори Eлаб(12С) = 61, 70.7, 
74.3,78.9, 89.7, 93.8, 98.2, 105, 112, 117.1, 126.7, 139.5, 240, 300,1030 МеВ) та 
непружного розсіяння  12С (6Li, 6Li' )12С(2+, Ex=4.44 МеВ) (справа, починаючи 
згори Eлаб(6Li) = 20, 24, 30, 30, 34, 36, 36.4, 40, 50, 50, 59.8, 63, 90, 123.5, 168.6 
МеВ) в залежності від переданого імпульсу. Кожний розподіл помножений на 
коефіцієнт 10-n+1, де n – порядковий номер розподілу, починаючи згори.  
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Знайдено апроксимацію енергетичної залежності положень перших 

восьми (або менше) дифракційних максимумів і мінімумів у 

диференціальних 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 (4.1) - (4.6)). 

  
Рис. 4.25. Експериментальні диференціальні перерізи непружного розсіяння  
 12С ( 4He, 4He' ) 12С(0+, Ex=7.65 МеВ)  (зліва, починаючи згори Eлаб(4He) = 13.75, 
28.4, 65, 104, 110, 120, 139, 166, 240, 240, 386, 1370 МеВ) та реакції передач 
 11B ( 12С,  11B ) 12С (справа, починаючи згори Eлаб( 12С) = 18, 22, 24, 30.5, 38.18, 
43.64, 49.09, 56, 65.45, 70.9, 76.36, 81.82, 87.27 МеВ) в залежності від переданого 
імпульсу. Кожний розподіл помножений на коефіцієнт 10-n+1, де n – порядковий 
номер розподілу, починаючи згори.  
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Таблиця 4.16 

Параметри апроксимації (4.1, 4.4) для положень максимумів 

№
 j Процес    Nj 

γ α rd
0, 

фм 
β, 

МеВ-1/2 χ2
j 

δj 
фм-1 

1 12C(16O,16O')12C(2+) 22 0.5(1) 1.02(9) 1.51(5) 0.0203 0.14 0.031 
2 12C(12С,12С')12C(2+) 109 0.5(1) 1.05(3) 1.45(4) 0.022(5) 0.55 0.051 
3 12C(6Li,6Li')12C(2+) 44 0.2(2) 0.96(4) 1.46(3) 0.0235 0.57 0.047 
4 12C(4He,4He')12C(2+) 49 0.5(2) 0.98(3) 1.43(3) 0.0251(7) 1.06 0.068 
5 12C(6Li,6Li')12C(0+) 21 1.0(1) 1.18(6) 1.67(5) 0.0211 0.81 0.062 
6 12C(4He,4He')12C(0+) 36 0.1(1) 1.08(3) 1.50(2) 0.0203(6) 1.43 0.061 
7 12C(16O,12C)16O 103 0.41(1) 1.34(3) 1.33(1) 0.0225 0.72 0.067 
8 11B(12С,11B)12С 69 0.39(2) 0.94(3) 1.55(2) 0.0238 0.35 0.044 

 

Таблиця 4.17 

Параметри апроксимації (4.1, 4.4) для положень мінімумів 

№
 j Процес    Nj 

γ α rd
0, 

фм 
β, 

МеВ-1/2 χ2
j 

δj 
фм-1 

1 12C(16O,16O')12C(2+) 24 0.1(1) 1.6(1) 1.42(5) 0.0206 0.22 0.040 
2 12C(12С,12С')12C(2+) 97 0.4(1) 1.61(3) 1.44(3) 0.024(5) 0.78 0.050 
3 12C(6Li,6Li')12C(2+) 43 0.1(1) 1.68(4) 1.47(3) 0.0237 1.17 0.058 
4 12C(4He,4He')12C(2+) 40 0.0(2) 1.62(2) 1.41(3) 0.0247(7) 1.71 0.065 
5 12C(6Li,6Li')12C(0+) 17 1.1(2) 1.76(7) 1.64(4) 0.0211 1.25 0.061 
6 12C(4He,4He')12C(0+) 31 0.0(1) 1.57(3) 1.42(2) 0.0221(5) 1.88 0.047 
7 12C(16O,12C)16O 122 0.41(2) 1.86(3) 1.32(1) 0.0206 1.17 0.068 
8 11B(12С,11B)12С 71 0.34(3) 1.61(3) 1.55(2) 0.0219 0.73 0.048 

 

В таблиці 4.16 для цих 8 процесів наведені параметри γ, α, rd
0, β та 

значення величин χ2
j, δj для апроксимацій положень максимумів за 

формулами (4.1 - 4.6) знайдених згідно такої ж процедури, як і для 

максимумів пружного розсіяння. Суцільні лінії на рис. 4.26 апроксимують хід 

енергетичної залежності положень максимумів перерізів непружного 
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розсіяння та реакцій передач за формулами (4.1 - 4.6) для цих 8 процесів з 

параметрами з таблиці 4.16. Похибки q-координат максимумів ΔqiЕ отримані 

аналогічно як і для пружного розсіяння (формули (4.8) - (4.11)). 

 

  

Рис. 4.26 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 (4.1) - (4.6) з параметрами, що знайдені 
для відповідного процесу. Пунктирні лінії пояснюються в тексті.  
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В таблиці 4.17 для цих 8 процесів наведені параметри γ, α, rd
0, β та значення 

величин χ2
j, δj для апроксимацій положень мінімумів за формулами (4.1 - 4.6) 

знайдених згідно такої ж процедури, як і для максимумів. Суцільні 

  

Рис. 4.27 Кружечки (зафарбовані та незафарбовані) позначають q-координати 
мінімумів диференціальних перерізів непружного розсіяння та реакцій передач 
залежно від енергії налітаючого іона. Суцільні лінії апроксимують хід 
енергетичної залежності за формулами (4.1) - (4.6) з параметрами, що знайдені 
для відповідного процесу. Пунктирні лінії пояснюються в тексті.  
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лінії на рис. 4.27 апроксимують хід енергетичної залежності положень 

мінімумів перерізів непружного розсіяння та реакцій передач за формулами 

(4.1 - 4.6) для цих 8 процесів з параметрами з таблиці 4.17. 

 

  
Рис. 4.28 Кружечки (зафарбовані та незафарбовані) позначають q-координати 
максимумів диференціальних перерізів непружного розсіяння та реакцій передач 
залежно від енергії налітаючого іона. Суцільні лінії апроксимують положення 
максимумів, що не залежать від енергії в певному енергетичному діапазоні за 
формулами (4.1) - (4.6) з параметрами (γ = 0, β = 0), що знайдені для відповідної 
пари ядер. Пунктирні лінії пояснюються в тексті.  
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Штрихові лінії на рис. 4.27 (4.28) апроксимують хід енергетичної 

залежності положень максимумів (мінімумів) перерізів непружного розсіяння 

з глобальними параметризаціями (формули (4.1 - 4.6), (4.16 - 4.23)), що 

отримані для кожного з збуджених рівнів 12C 2+ з Ex=4.44 МеВ (процеси з 

j=1 - 4 в таблиці 4.15) та рівня 12C 0+ з Ex=7.65 МеВ (процеси з j=5 - 6). 

Порівнюючи штрихові та суцільні лінії для j=1 - 4 можна зробити висновок, 

  
Рис. 4.29 Кружечки (зафарбовані та незафарбовані) позначають q-координати 
мінімумів диференціальних перерізів непружного розсіяння та реакцій передач 
залежно від енергії налітаючого іона. Суцільні лінії апроксимують положення 
мінімумів, що не залежать від енергії в певному енергетичному діапазоні за 
формулами (4.1) - (4.6) з параметрами (γ = 0, β = 0), що знайдені для відповідної 
пари ядер. Пунктирні лінії пояснюються в тексті.  
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 що глобальна параметризація добре описує положення максимумів 

(мінімумів), тобто дифракційна структура перерізів непружного розсіяння 

для збудженого рівня 12C 2+ з Ex=4.44 МеВ дуже подібна для різних ядер 

взаємодіючих з 12C, і її можна достатньо точно прогнозувати за допомогою 

глобальної параметризації (формули (4.1 - 4.6), (4.16 - 4.23)) та знайденими 

параметрами. Наведемо ці параметри для апроксимації положень 

максимумів: γОО=0.27(6), α=1.00(2), OOdr
0 =1.42(1) фм, 

βОО=0.0193(6) МеВ-1/2, br=0.0325, aβ=0.0045 МеВ-1/2, інші параметри 

дорівнюють 0. Теж саме можна сказати і про глобальну параметризацію для 

рівня 12C 0+ з Ex=7.65 МеВ (j = 5 - 6). 

В дифракційній моделі для переходів 0+->2+ та 0+->0+ [140] залежність 

диференційного перерізу від переданого моменту q виражається наступним 

чином 

)(
4
3)(

4
1)20( 2

2
2
0 dd qRJqRJ

d
d

+∼→ 
Ω

++σ
,   (4.26) 

)()00( 2
0 dqRJ

d
d

∼→ 
Ω

++σ
,     (4.27) 

яка дає еквідистантні положення максимумів і мінімумів (за умови 

незалежності Rd від q). З (4.26) і (4.27) можна визначити, що для першого 

максимуму (мінімуму) для переходу 0+->2+ значення параметра α  = 1,05 

(1,66), для переходу 0+->0+ значення параметра α  = 1,22 (1,75). Якщо 

порівняти ці значення із відповідними значеннями параметра α  в таблицях 

4.16 - 4.19 (процеси з j=1 - 4 та j=5 - 6) та значеннями параметра α  з 

глобальної параметризації (для 0+->2+ α = 1,00 (1,62), для 0+->0+ α = 1,09 

(1,60)), можна побачити, що вони відрізняються незначно, тобто дифракційна 

модель достатньо непогано передає положення першого максимуму 

(мінімуму) відносно інших максимумів (мінімумів). 

Для реакцій передач (процеси з j=7 - 8) штрихові лінії на рис. 4.27 (4.28) 

є апроксимаціями положень максимумів (мінімумів) перерізів відповідних 

пружних каналів 16O+12C та 12C+11B з параметрами з таблиці 4.7 (4.8).  
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Таблиця 4.18 

Параметри апроксимації (4.1, 4.4) с γ=0, β=0 для положень 

максимумів 

№
 j Процес    Nj 

α rd
0, 

фм χ2
j 

δj 
фм-1 

1 12C(16O,16O')12C(2+) 22 1.05(9) 1.34(2) 0.22 0.040 
2 12C(12С,12С')12C(2+) 109 1.07(3) 1.31(1) 0.55 0.053 
3 12C(6Li,6Li')12C(2+) 39 0.96(4) 1.34(2) 0.65 0.053 
4 12C(4He,4He')12C(2+) 26 1.15(6) 1.35(3) 1.35 0.084 
5 12C(6Li,6Li')12C(0+) 13 1.27(8) 1.44(4) 1.23 0.067 
6 12C(4He,4He')12C(0+) 12 1.01(5) 1.33(3) 1.80 0.058 
7 12C(16O,12C)16O 85 1.29(3) 1.127(8) 1.44 0.080 
8 11B(12С,11B)12С 69 0.92(3) 1.37(2) 1.38 0.073 

 

Таблиця 4.19 

Параметри апроксимації (4.1, 4.4) с γ=0, β=0 для положень 

мінімумів 

№
 j Процес    Nj 

α rd
0, 

фм χ2
j 

δj 
фм-1 

1 12C(16O,16O')12C(2+) 24 1.82(1) 1.37(3) 0.48 0.060 
2 12C(12С,12С')12C(2+) 95 1.64(3) 1.30(1) 0.78 0.052 
3 12C(6Li,6Li')12C(2+) 37 1.72(5) 1.40(2) 1.24 0.063 
4 12C(4He,4He')12C(2+) 26 1.66(4) 1.33(2) 2.20 0.042 
5 12C(6Li,6Li')12C(0+) 12 1.89(9) 1.46(4) 2.18 0.078 
6 12C(4He,4He')12C(0+) 11 1.66(7) 1.39(5) 3.44 0.072 
7 12C(16O,12C)16O 87 1.86(3) 1.14(1) 1.31 0.074 
8 11B(12С,11B)12С 65 1.57(4) 1.38(1) 1.05 0.058 

 

Порівнюючи штрихові і суцільні лінії та відповідні параметри з 

таблиць 4.7 (4.8) та 4.27 (4.28) можна зробити висновок, що параметр 

дифракційного радіуса rd
0 для процесу α-передачі значно менший ніж для 

відповідного пружного розсіяння 16O+12C. В той час як rd
0 для однонуклонної 

передачі співпадає з rd
0 відповідного пружного розсіяння 12C+11B, але 
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 параметр α більший, що приводить до зміщення максимумів (мінімумів) в 

сторону більших кутів порівняно з пружним розсіянням. 

Для кожного з 8 процесів знайдемо параметри α, rd
1 ( γ = 0, β = 0 ) 

мінімізуючи χ2
j (формула 4.13) в діапазоні енергій Ei

0(х) - Ef
0(х) (це діапазон в 

якому функція, що апроксимує положення максимумів змінюється з енергією 

не більш ніж як на 5%). При цьому наближенні rd(Е)= rd
1 - не залежить від 

енергії, але ми намагаємось описати положення максимумів (мінімумів) 

тільки в діапазоні енергій Ei
0(х) - Ef

0(х). Використовуються функції Ei
0(х), 

Ef
0(х) з аналізу пружного розсіяння для тих же пар ядер. 

Отримані параметри α, rd
1 та відповідні величини χ2

j, δj приведені в 

таблицях 4.18 (для положень максимумів) та 4.19 (для положень мінімумів). 

Суцільні лінії на рис. 4.28 та 4.28 апроксимують хід енергетичної залежності 

положень максимумів та мінімумів за формулами (4.1 - 4.6) для 8 процесів з 

параметрами з таблиці 4.5 (γ=0, β=0), мінімізація χ2
j (4.13) проводиться в 

діапазонах енергій Ei
0(х) - Ef

0(х). 

 

4.5. Енергетична залежність значень перерізів в дифракційних 

максимумах та мінімумах 

В цьому підрозділі розглянемо як поводять себе з зміною енергії 

налітаючого іона перерізи в максимумах диференціальних перерізів 

пружного розсіяння.  

На рис.4.30 кружечками та трикутниками показані значення 

диференціальних перерізів у перших 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 п'ятьох максимумів має більш-менш плавний характер. 

Відношення перерізу пружного розсіяння до перерізу кулонівського 

розсіяння можна виразити через відношення до нього перерізів ближньої 

σN(q,E) і дальньої σF(q,E) компонент розсіяння:  
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)),(cos(),(),(2),(),(),( EqEqEqEqEqEq
d
d

NFFNFN
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δσσσσ
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σ

⋅++= , (4.28) 

де δNF(q,E) – різниця фаз між ближньою і дальньою амплітудами розсіяння. 

Тоді значення перерізів в максимумах і мінімумах можна визначається 

наступною формулою: 

),(),(2),(),(),( EqEqEqEqEq
d
d

iFiNiFiNi
R

σσσσ
σ
σ

⋅±+= , (4.29) 

 
Рис. 4.30. Значення диференційних перерізів пружного розсіяння 16O + 16О в перших 
5 максимумах у залежності від енергії налітаючого іона,суцільні лінії результат 
апроксимації формулою (4.28)-(4.29) з параметрами з таблиці 4.20. 
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де qi - положення максимумів і мінімумів визначається формулами (4.1) - 

(4.5) з параметрами з таблиць (4.6) - (4.7), знак “+” перед останім членом 

формули (4.29) відповідає значенням перерізв в максимумах, знак “-“ - в 

мінімумах. Була запропонована для опису σN(qi ,E) і σF(qi ,E) в максимумах і 

мінімумах  наступна апроксимація 

( )EqpqpEppqEq iFNiFNFNFN
n
iiFN lnlnexp),( )(4)(3)(2)(1)( +++=⋅σ , (4.30) 

  

 
Рис. 4.31. Значення диференційних перерізів пружного розсіяння 16O + 12С в перших 
4 максимумах у залежності від енергії налітаючого іона,суцільні лінії результат 
апроксимації формулою (4.28)-(4.29) з параметрами з таблиці 4.20. 



 

 

174 
 

 

де степінь n=0 для індекса N, n=2 для індекса F. Вісім параметрів pkN(F) 

( k=1,4 ) підганяються, щоб найкраще описати енергетичну залежність 

значень перерізів для перших чотирьох-п'ятьох максимумів одночасно з 

одними й тими ж параметрами або перших чотирьох мінімумів. В таблиці 

4.20 наведені параметри pkN(F) для пружного розсіяння 16O + 16О, 16O + 12С, 
12С + 12С, 6Li + 12С для опису перерізів в максимумах та 16O + 16О, 16O + 12С 

для опису перерізів в мінімумах.  

 
Рис. 4.32. Значення диференційних перерізів пружного розсіяння 12С + 12С в перших 
4 максимумах у залежності від енергії налітаючого іона,суцільні лінії результат 
апроксимації формулою (4.28)-(4.29) з параметрами з таблиці 4.20. 
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 На рис.4.30, 4.31 та 4.32 кружечками та трикутниками показані значення 

диференційних перерізів у перших чотирьох-п'ятьох (q < 2.2 fm-1)  

максимумах кутових розподілів пружного розсіяння 16O + 16О, 16O + 12С та 
12С + 12С  у всій області досліджуваних енергій. Суцільними лініями на цих 

рисунках показано апроксимацію енергетичної залежності значень перерізів 

для перших чотирьох максимумів згідно формул (4.29) - (4.30) з параметрами 

з таблиці 4.20. Як бачимо така апроксимація успішно описує енергетичну 

залежність значень перерізів в максимумах в області енергій 1<Е<100 

МеВ/нуклон і переданих імпульсів q < 2.5 фм-1. 

Таблиця 4.20 

Параметри апроксимації (4.30) для перерізів в максимумах 

(мінімумах*) 

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) 
6Li+12С -3.67(4) 1.73(2) 0.71(3) -0.37(2) -0.79(3) -0.89(5) -0.33(1) -0.97(3) 

16O+16О* -5.04(7) 1.28(2) 1.86(3) -0.90(2) -1.36(5) -0.57(2) -0.17(1) -0.95(2) 
16O+12C* -3.70(3) 1.17(1) 1.51(2) 0.11(1) -1.46(3) -0.65(1) -0.25(1) -1.12(1) 

 

На рис.4.33 та рис.4.34 кружечками та трикутниками показані значення 

диференційних перерізів у перших чотирьох (q < 2.6 fm-1)  мінімумах кутових 

розподілів пружного розсіяння 16O + 16O та 16O + 12С  у всій області 

досліджуваних енергій. Відповідними лініями на рис. 4.33, 4.34 показано 

апроксимацію енергетичної залежності значень перерізів для перших 

чотирьох мінімумів згідно формул (4.29) - (4.30) з параметрами з таблиці 4.20 

(два останні рядки, що помічені * ). Ця апроксимація описує енергетичну 

залежність значень перерізів в мінімумів в області енергій 2<Е<8 

МеВ/нуклон і переданих імпульсів q < 2 фм-1, хоча в області енергій Е>8 

МеВ/нуклон і не так успішно як перерізи в максимумах. Ця область енергій 

Е>8 МеВ/нуклон є областю глибоких мінімумів, перерізи яких поміряні як  
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правило не точно (великий кутовий захват детекторів, в результаті завищене 

поміряне значення перерізів в глибоких мінімумах з великою та 

невизначеною систематичною похибкою). До того ж значення перерізів в 

мінімумах (особливо в глибоких) більш чутливі, ніж в максимумах до  

 
Рис. 4.33. Значення диференційних перерізів пружного розсіяння 16O + 16O в перших 
4 мінімумах (кружечки і трикутники) у залежності від енергії налітаючого іона, 
суцільні лінії результат апроксимації формулою (4.28)-(4.29) з параметрами з 
таблиці 4.20. Перший мінімум - зафарбовані кружечки і тонка штрихова лінії, 
другий - незафарбовані кружечки і товста суцільна, третій - зафарбовані 
трикутники і тонка суцільна, четвертий - незафарбовані трикутники товста 
штрихова. 
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детальної поведінки енергетичної залежності ближньої і дальньої компонент 

амплітуди розсіяння, бо залежить від їх різниці, яка в глибоких мінімумах 

близька до нуля. На рис.4.35 показані положення за q найглибших в області q 

< 4.1 fm-1 мінімумів у перерізах пружного розсіяння 16O + 12С у всій області 

 
Рис. 4.34. Значення диференційних перерізів пружного розсіяння 16O + 12С в перших 
4 мінімумах (кружечки і трикутники) у залежності від енергії налітаючого іона, 
суцільні лінії результат апроксимації формулою (4.26)-(4.27) з параметрами з 
таблиці 4.20. Перший мінімум - зафарбовані кружечки і тонка штрихова лінії, 
другий - незафарбовані кружечки і товста суцільна, третій - зафарбовані 
трикутники і тонка суцільна, четвертий - незафарбовані трикутники товста 
штрихова. 
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досліджуваних енергій. Найглибшим з мінімумів рахується той, що має 

найменше відношення значення перерізу в мінімумі до значення перерізу у 

сусідньому справа максимумі. Якщо таке відношення є меншим за значення 

0.06, такі мінімуми на рис.4.35 позначені темними колами, інші світлими. 

Запропонована методика визначення енергетичної залежності положень 

максимумів та мінімумів та перерізів в них дозволяє прогнозувати не тільки ці 

значення при енергіях та парах ядер, для яких не проводились вимірювання  

 
Рис. 4.35. q-координати найглибших мінімумів диференційних перерізів пружного 
розсіяння 16O + 12С у залежності від енергії налітаючого іона в лаб. систем,. 
детальніше дивись у тексті. 
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пружного (непружного) розсіяння, але і допоможе прогнозувати перерізи на 

інших кутах (не в максимумах та мінімумах). Один з методів  отримати 

перерізи на інших кутах – це прогнозовані перерізи в прогнозованих 

положеннях максимумів та мінімумів при заданій енергії підігнати поліномами 

Лежандра (фазовий аналіз) або в рамках оптичної моделі чи методу зв’язаних 

каналів, якщо для цього буде недостатньо інформації, то згідно цієї ж методики 

  
Рис. 4.36. Експериментальні диференціальні перерізи пружного розсіяння ядер 
16O + 16O:  зліва, починаючи згори Eлаб(16O) = 36.8, 38, 39.3, 40.5, 49, 53, 75, 80.6, 
87.2, 92.4 МеВ; справа, починаючи згори Eлаб(16O) =94.8, 98.6, 115.9, 124, 145, 
250, 350, 480, 704, 1120 МеВ у відношенні до кулонівського розсіяння в 
залежності від переданого імпульсу. Кожний розподіл помножений на 
коефіцієнт 10-2n+2, де n – порядковий номер розподілу, починаючи згори. Суцільні 
лініїі - розрахунки за (4.28), (4.30), (4.31) з параметрами з таблиці 4.20 (перший 
рядок) та  з таблиці 4.5 (перший рядок). 
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 неважко отримати апроксимації енергетичної залежності перерізів при кутах, 

що знаходяться посередині міх сусідніми максимумом та мінімумом. Другий 

метод – це використання формули (4.28) з σN(q,E) і σF(q,E) розрахованими за 

формулою (4.30) з параметрами, що отримані з підгонки перерізів в 

максимумах або в мінімумах (таблиця 4.20) або в сумісній підгонці перерізів в 

максимумах і в мінімумах одночасно. Також можна дослідити залежність фази 

δNF(q,E) від енергії та переданого імпульсу. Наведемо вираз для δNF(q,E) в 

припущенні його лінійності від q та припущеннях, що Rd(E) (4.2) - (4.6) для 

максимумів і мінімумів співпадають та параметр α для мінімумів більш ий за 

параметр α для максимумів на 0.5 

))((2),( απδ ⋅−⋅⋅= ERqEq dNF  (4.31) 

де α - параметр з апроксимації для положень максимумів. На рис.4.36 разом з 

експериментальними перерізами пружного розсіяння ядер 16O + 16O суцільними 

лініями показано розрахунки за (4.28), (4.30), (4.31) з параметрами pkN(F) з 

таблиці 4.20 (перший рядок, для перерізів в максимумах 16O + 16O) та з 

параметрами для Rd(E) і α з таблиці 4.5 (перший рядок, для положень 

максимумів 16O + 16O). Можна побачити, що навіть таке просте наближення 

(4.28), (4.30), (4.31) з апроксимаціями для положень максимумів та перерізів в 

них добре описує експериментальні перерізи пружного розсіяння в діапазонах  

енергій 2 < E < 70 МеВ/нуклон та переданих імпульсів q < 3 фм-1. 

 

4.6. Основні результати та висновки розділу 4 

На основі аналізу пружного розсіяння 26 пар ядер виявлено виразний 

дифракційний характер розсіяння в області малих переданих імпульсів 

( q < 3-4 фм-1) у всьому діапазоні енергій. Виявлено, що зміна з енергією 

положень максимумів і мінімумів та значень перерізів пружного розсіяння в 

них є плавною для енергій більших за 2 - 4 МеВ/нуклон і кутів розсіяння 

θсцм<90o та подібною для всіх пар взаємодіючих ядер. 

Знайдено, що положення перших 8 дифракційних максимумів та 

мінімумів у перерізах пружного розсіяння ядер при взаємодії цих 26 пар ядер 
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 слабо залежать від енергії налітаючого іона в усьому інтервалі енергій, що 

говорить про незмінність геометричних розмірів області поглинання зі 

зміною енергії.  

Побудовано апроксимації, що успішно описують енергетичну 

залежність положень дифракційних максимумів та мінімумів та значень 

перерізів пружного розсіяння у відповідних максимумах. Для всіх 26 пар 

ядер взаємодіючих ядер знайдено параметри до апроксимацій, що 

забезпечують добрий опис поведінки експериментальних даних. Знайдено 

апроксимаційну функцію, залежну від енергії налітаючого іона та 

характеристик взаємодіючих ядер (маса, заряд, енергія зв'язку), що 

задовільно описує енергетичну залежність положень дифракційних 

максимумів та мінімумів перерізів пружного розсіяння всіх досліджуваних 

пар ядер з масами 2≤А≤40, використовуючи один універсальний набір з семи 

(або дев’яти) параметрів. 

Показано для всіх 26 пар ядер еквідистантність за q положень 

максимумів і мінімумів в області, де енергії налітаючого іона більше 2 - 3 

МеВ/нуклон, кути розсіяння θсцм<90o,  q < 3-4 фм-1.  

Знайдено апроксимаційну функцію, залежну від енергії налітаючого 

іона, що задовільно описує енергетичну залежність значень перерізів 

пружного розсіяння в перших 4-5 дифракційних максимумах та мінімумах 

кутових розподілів для чотирьох з досліджуваних пар ядер.  

Показано, що при взаємодії слабкозв'язаних ядер дифракційний радіус 

більший ніж при взаємодії сильнозв'язаних ядер. Визначена залежність 

дифракційного радіуса від енергії зв'язку пари взаємодіючих ядер. 

Для 5 пар ядер проведено дослідження поведінки (енергетичної 

еволюції) диференційних перерізів непружного розсіяння та реакцій передач. 

Встановлено дифракційний характер поведінки таких перерізів в області 

переданих імпульсів q<4 фм-1 з близькими кількісними параметрами. 

Знайдено апроксимаційну функцію, залежну від енергії налітаючого іона та 

характеристик взаємодіючих ядер, що задовільно описує енергетичну 
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 залежність положень дифракційних максимумів та мінімумів перерізів 

непружного розсіяння та реакцій передач для цих досліджуваних пар ядер 

для θсцм<90o,  q < 4 фм-1. 
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РОЗДІЛ 5  
Енергетична залежність потенціалу взаємодії ядер  

 

5.1. Порівняння різних типів та форм енергетичної залежності 

параметрів ОП 

 

У той час, як проблема визначення енергетичної залежності параметрів 

потенціалу взаємодії легких частинок (p, n, α) з ядрами достатньо досліджена 

в широкому діапазоні енергій [53], у випадку взаємодії важких іонів вона 

залишається актуальною. 

Наприклад, незважаючи на чималу кількість літературних даних з 

розсіяння 16О + 12С [100,108,109,126-156], існує лише кілька робіт [108, 109], 

в яких автори зосереджували увагу на вивчені енергетичної залежності 

параметрів оптичного потенціалу. Ці залежності були отримані у доволі 

вузькому діапазоні енергій іона 16О, що налітає. Проте важливо побудувати 

енергетичну залежність параметрів у широкому діапазоні енергій (1 ÷ 100 

МеВ/нуклон).  

Це сприятиме звуженню неоднозначностей у визначенні параметрів 

потенціалу, а також допоможе прогнозувати диференціальні перерізи 

пружного, непружного розсіяння та перерізи злиття і реакцій при тих 

енергіях, для яких не існує експериментальних даних. 

Енергетична залежність параметрів дійсної та уявної частини ОМ-

потенціалу WDWDDWSWSSVVi aRWaRWaRVp ,,,,,,,,0=  параметризувалась 

функціями (2.31). Для потенціалу подвійної згортки замість параметру V0 

використовувався NR -нормуючий множник (2.26), на який помножується 

потенціал подвійної згортки, що розраховується згідно формул (2.39) - (2.43) 

із залежним від густини ефективним потенціалом нуклон-нуклонної 

взаємодії DDM3Y1 Рейда з прямою та обмінною компонентами. 

Уявна частина потенціалу вибиралась у вигляді WS або WS+WSD (2.27). 

Для дійсного потенціалу застосовувались дві форми: WS2 (2.25) в одному 
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випадку та DF (2.39) - (2.43) – в іншому. До енергетичної залежності дійсної 

частини ОМ-потенціалу додавався член, що визначався дисперсійним 

співвідношенням між енергетично залежними дійсною та уявною частинами 

потенціалу (2.47) в усьому діапазоні енергій. 

Таблиця 5.1 
Параметри енергетично-залежних потенціалів 

pi Р OOWa12 OOFa10 OOFb10 OCWa12 OCFa10 

V 
p(0), MeB (NR

*) 1,0 1,07* 1,09* 221 1,16* 
Δp, MeB 356 - - - - 
Δ, MeB 27,9 - - - - 

RV 
p(0), фм 0,92 - - 0,97 - 
Δp, фм - - - - - 
Δ, МеВ - - - - - 

aV 
p(0) , фм 1,31 - - 1,33 - 
Δp, фм - - - - - 
Δ, МеВ - - - - - 

WS 
p(∞), MeB 68 1000 984 64,3 639 
E0, MeB 20,9 21 16,9 0,65 5,93 
Δ, MeB 48,5 2090 2250 308 2620 

RWS 
p(0) , фм 0,99 1,31 1,34 1,45 1,39 
Δp, фм 0 -0,71 -0,72 -0,60 -2,57 
Δ, MeB - 276 251 286 1420 

aWS 
p(0), MeB 0,88 0,72 0,74 0,43 0,38 

Δp, фм -0,27 0,96 0,86 0,71 4,32 
Δ, фм 251 6500 5830 905 2940 

WD 
p(∞), MeB - - - - - 
E0, MeB - - - - - 
Δ, MeB - - - - - 

RWD 
p(0) , фм - - - - - 
Δp, фм - - - - - 
Δ, MeB - - - - - 

aWD 
p(0) , фм - - - - - 
Δp, фм - - - - - 
Δ, MeB - - - - - 

χ2  36 38 26 43 48 
* - потенціал подвійної згортки 
Δp=р(∞)-р(0) 

 

Були знайдені параметри енергетично залежного потенціалу для різних 

типів енергетичної залежності для всіх пар ядер, що перераховані в таблиці 
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     Таблиця 5.2 
Параметри енергетично-залежних потенціалів 

pi Р CCWa12 CCFa10 CBFb10 LiCWa21 LiCFa19 HeCFb10 

V 
p(0), MeB (NR

*) 93 0,86* 1,44 96,6 0,93* 1,08* 
Δp, MeB - - - - - - 
Δ, MeB - - - - - - 

RV 
p(0), фм 0,81 - - 1,06 - - 
Δp, фм - - - - - - 
Δ, МеВ - - - - - - 

aV 
p(0) , фм 1,95 - - 1,16 - - 
Δp, фм - - - - - - 
Δ, МеВ - - - - - - 

WS 
p(∞), MeB 40 900 18,3 384 402 39,3 
E0, MeB 12 9 6,75 1,50 0,93 3 
Δ, MeB 234 3687 17,6 868 851 27,1 

RWS 
p(0), фм 1,44 1,05 1,59 1,44 1,28 1,16 
Δp, фм -0,55 -0,92 -0,59 -2,37 -3,89 -0,51 
Δ, MeB 407 448 75 270 654 17,3 

aWS 
p(0), MeB 0,35 1,33 0,21 0,49 0,67 1,11 

Δp, фм 1,17 - 1,65 1,67 4,38 -0,82 
Δ, фм 1300 - 210 191 1025 296 

WD 
p(∞), MeB - - - 19,9 300 - 
E0, MeB - - - -100 1,39 - 
Δ, MeB - - - 17,4 3,16 - 

RWD 
p(0) , фм - - - 0,52 0,51 - 
Δp, фм - - - -0,34 -0,34 - 
Δ, MeB - - - 220 217 - 

aWD 
p(0) , фм - - - 0,01 0,002 - 
Δp, фм - - - -0,03 -0,004 - 
Δ, MeB - - - 40 38 - 

χ2  36 36 14 20 26 38 
 

4.1. Пошук параметрів (2.31) енергетично залежного потенціалу 

здійснювався мінімізацією функції χ2  

∑=
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∑=
m

mNN        (5.3) 

де )(),,( .,exptheor.m, imi P θσθσ  і )(.,exp im θσ∆  - теоретичні та експериментальні  

 

 

  

Рис. 5.1. Експериментальні диференціальні 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 у відношенні до кулонівського розсіяння в 
залежності від переданого імпульсу. 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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     Таблиця 5.3 
Параметри енергетично-залежних потенціалів 

pi Р LiSiWb27 NCFb10 BeCFb10 HeCaWa23 CCWa23L HeCWa25L 

V 
p(0), MeB (NR

*) 517 1,11* 1,17* 410 254 244 
Δp, MeB -441 - - -127 15,3 - 
Δ, MeB 427 - - 462 742 - 

RV 
p(0), фм 0,729 - - 0,788 0,64 0,835 
Δp, фм 0,90 - - - - -0,17 
Δ, МеВ 1390 - - - - 18,7 

aV 
p(0) , фм 1,35 - - 1,44 1,94 1,34 
Δp, фм 0,22 - - 1,21 -0,1 -0,08 
Δ, МеВ 186 - - 1590 135 108 

WS 
p(∞), MeB 107 23,4 25,8 156 13,2 142 
E0, MeB 24,3 7,9 5,1 43 36,7 4,1 
Δ, MeB 173 61 21,5 98 44,8 235 

RWS 
p(0), фм 0,933 1,59 1,49 1,02 1,244 1,03 
Δp, фм -0,48 -0,50 -0,45 -0,30 -1,65 -1,6 
Δ, MeB 188 88 56 16,2 980 237 

aWS 
p(0), MeB 0,245 0,21 0,39 0,82 0,44 0,05 

Δp, фм -0,70 0,99 -0,45 - - 2,68 
Δ, фм 89 245 56 - - 719 

WD 
p(∞), MeB 73 0 0 51,8 40 20,4 
E0, MeB -4,5 - - -12 1,39 30 
Δ, MeB 104 - - 95 1660 7,2 

RWD 
p(0) , фм 0,726 - - 0,79 0,80 1,12 
Δp, фм -0,49 - - -0,84 -0,35 -0,85 
Δ, MeB 404 - - 291 924 18 

aWD 
p(0) , фм 1,11 - - 0,91 1,72 0.875 
Δp, фм -1,3 - - -0,88 -0,55 1.40 
Δ, MeB 281 - - 1080 11,5 990 

χ2  10 13 14 32 44 73 
 

диференційні перерізи пружного розсіяння та їх похибки, відповідно, для 

енергії налітаючого іона Еm, m – порядковий номер енергії; Nm – число 

експериментальних точок диференційних перерізів для енергії Еm, Р – вектор 

параметрів (2.31) енергетично-залежного потенціалу ( другий стовпчик в 

таблиці 5.1). Для кожної пари ядер інтервали енергій налітаючого іона та 

кількості енергій, при яких поміряні диференціальні перерізи пружного 

розсіяння наведені в таблиці 4.1. У процедурі мінімізації χ2 для пошуку 
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параметрів енергетично-залежного потенціалу використовувалась однакова 

відносна похибка (10%) для всіх експериментальних диференціальних  

 
Рис. 5.2. Залежність від енергії налітаючого іона об’ємного інтеграла дійсної 
(зверху) та уявної (знизу) частин енергетично-залежних потенціалів взаємодії ядра 
12С з ядром: 16О - суцільна товста лінія; 12С - суцільна тонка; 14N - пунктирна 
тонка; 11В - пунктирна товста (параметри потенціалів наведені в таблицях 5.1, 
5.2, 5.3 з літерою F в назві).  



 

189 

 

 

перерізів пружного розсіяння.  

 
Рис. 5.3. Залежність від енергії налітаючого іона об’ємного інтеграла дійсної 
(зверху) та уявної (знизу) частин енергетично-залежних потенціалів взаємодії 
ядра 12С з ядром: 9Be - суцільна товста лінія; 4He - суцільна тонка; 7Li - пунктирна 
тонка; 6Li - пунктирна товста (параметри потенціалів наведені в таблицях 5.1, 
5.2, 5.3 з літерою F в назві).  
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Параметри деяких енергетично залежних потенціалів наведені в 

таблицях 5.1, 5.2 та 5.3. Перші літери в назві потенціалу позначують ядра, що 

зіштовхуються ( О  - 16О, С - 12С, В - 11В, Li - 6Li, He - 4He, Si – 28Si, N - 14N, , 

Be - 9Be), літери F та W позначують тип дійсної частини ОМ-потенціалу: 

подвійної згортки DF (2.26), (2.39)- (2.43) або WS2 (2.25), відповідно. Літера 

'a' в назві позначає,що при пошуку параметрів потенціалу використовується 

весь кутовий інтервал експериментальних перерізів, 'b' - використовується 

тільки перерізи з q < 4.1 fm-1. Число в назві потенціалу - кількість параметрів, 

що варіюються. Літера 'L' в кінці назви позначає, що пошук параметрів 

потенціалу здійснювався мінімізацією χ2 (5.1) не з функцією χm
2 (5.2), а з 

нестандартною функцією  
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χ   (5.4) 

Функція χm
2 (5.4) використовувалась в випадках, коли при використанні 

функції χm
2 (5.2), ціною узгодження експериментальних та теоретичних 

перерізів в глибоких мінімумах кутових розподілів було погіршення 

узгодження в інших областях розподілів. До того ж при порівнянні перерізів 

в логарифмічній шкалі теж має сенс використовувати функцію χm
2 (5.4) з 

порівнянням логарифмів перерізів. 

На рис 5.1 наведено приклади порівняння експериментальних 

диференціальних перерізів пружного розсіяння ядер 16O + 16O та 6Li + 28Si 

(енергії налітаючого іона вказано в підпису до рисунку) та розрахованих за 

ОМ з енергетично-залежними потенціалами OOWa12 та LiSiWb27, 

відповідно.  

На рис 5.2 - 5.3 показано енергетичні залежності об'ємних інтегралів 

дійсної (2.34) DF (з доданком отриманого з дисперсійного співвідношення 

члена ) та уявної (2.35) WS частин отриманих потенціалів взаємодії ядра 12С з 

ядрами 16О, 14N, 12С, 11В, 9Вe, 6,7Li, 4He. В той час як енергетичні залежності 

об'ємних інтегралів дійсних частин потенціалів взаємодії різних ядер не дуже  



 

191 

 

 

відрізняються, об'ємні інтеграли уявних частин потенціалів значно більші, 

якщо одне з пари взаємодіючих ядер є слабкозв'язаним ( 11В, 9Вe, 6,7Li ).  

Розглянемо на прикладі взаємодії ядер 16O + 12С залежність від енергії 

налітаючого іона двох енергетично-залежних потенціалів: DF+DR+WS та 

WS2+DR+WS (деталі на рис.5.4). На рис. 5.4, 5.5 показано енергетичні 

залежності дійсної (зліва) та уявної (справа) частин цих потенціалів для 

різних відстаней між ядрами. Можна зробити такі висновки, які 

підтверджуються й для інших пар ядер: 

1) уявна частина потенціалу (рис. 5.4, 5.5, справа) зростає з енергією до 

енергій 5 - 10 МеВ/нуклон (на рис. 5.4, 5.5 вказана енергія налітаючого іона 
16O по осі х);  

2) дійсна частина потенціалу DF+DR+WS занадто швидко починає спадати з 

енергією після енергій 40 МеВ/нуклон (рис. 5.4, зліва, суцільні криві), при 

цьому погіршуючи опис пружного розсіяння, тобто модель подвійної згортки 

з стандартним залежним від густини ефективним нуклон-нуклонним  

  
Рис. 5.4. Залежність від енергії налітаючого іона дійсної (зліва) та уявної (справа) 
частин енергетично-залежних потенціалів взаємодії ядер 16O + 12С для різних 
відстаней між ядрами: 5, 6, 7, 8 фм, починаючи згори. Суцільні криві: зліва - дійсна 
частина, що складається з потенціалу подвійної згортки (DF) (2.39) та доданка, 
отриманого з дисперсійного співвідношення (DR) (2.47); справа - відповідна до неї 
уявна частина з радіальною формою Вудса-Саксона (WS) (2.28). Штрихові криві: 
зліва - дійсна частина, що складається з потенціалу з радіальною формою 
квадрата Вудса-Саксона (WS2) (2.25) та доданка, отриманого з DR; справа - 
відповідна до неї уявна частина WS. 
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потенціалом взаємодії DDM3Y1 Рейда з прямою та обмінною компонентами 

дає занижені значення ядро-ядерного потенціалу при високих енергіях, 

особливо при врахуванні дисперсійних співвідношень, яке дає додаткове 

зменшення потенціалу при високих енергіях (рис. 5.5 зліва);  

3) енергетична залежність дійсної частини потенціалу може в основному 

визначатися доданком, отриманим з дисперсійного співвідношення (2.47) - на 

рис. 5.5 зліва потенціал WS2 (без DR доданка, штрихові криві) практично не 

залежить від енергії. 

 

 

 

  
Рис. 5.5. Зліва: суцільні криві - залежність від енергії дійсної частини енергетично-
залежного потенціалу взаємодії ядер 16O + 12С WS2+DR (на рис. 5.4 вона показна 
штриховими кривими) для різних відстаней між ядрами: 5, 6, 7, 8 фм, починаючи 
згори; штрихові криві - WS2, тобто той же енергетично-залежний потенціал, але 
без врахування доданка, отриманого з дисперсійного співвідношення. Справа: 
суцільна крива - залежність від енергії модифікованого об’ємного інтеграла (2.37), 
(2.38) ( Rg = 6.7 фм, ag = 1 фм ) уявної частини потенціалу WS2+DR+WS (на 
рис. 5.4 справа вона показна штриховими); штрихова крива - теж саме для уявної 
частини потенціалу DF+DR+WS (на рис. 5.4 справа вона показна суцільними); 
кружечки - усереднені модифіковані об’ємні інтеграли уявної частини для кожної 
енергії усереднені по декількох (більше 10) потенціалах, що добре описують кутові 
розподіли пружного розсіяння для цієї енергії. 



 

193 

 

5.2. Опис енергетичної залежності положень дифракційних 

максимумів та мінімумів пружного розсіяння значень перерізів в них за 

допомогою енергетично-залежного ОП 

Після того як знайдені енергетично-залежні потенціали, перевірмо 

наскільки добре при їх застосуванні можна описати положення максимумів  

 

 
Рис. 5.6. 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 залежні потенціали 
OOWa12 та OOFa10 з таблиці 5.1, відповідно. Детальніше у тексті. 
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та мінімумів експериментальних диференціальних перерізів пружного 

розсіяння та значень перерізів в цих максимумах та мінімумах. Оскільки в 

деяких областях диференціальних перерізів зі зміною енергії максимуми 

можуть переходити у випуклості, а мінімуми в увігнутості, щоб врахувати ці  

 
Рис. 5.7. 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 і 
мінімумів зверху донизу відповідає зростанню переданого імпульсу q. Товста та 
тонка лінії – розрахунки за ОМ, використовуючи енергетично залежні потенціали 
OOWa12 та OOFa10 з таблиці 5.1, відповідно. 
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області, будемо шукати не максимуми (мінімуми) перерізів, а функції, що є 

різницею між перерізом в координаті q і значенням усередненим в цій 

координаті за періодом осциляцій в цій області. Для яскраво виражених 

максимумів (мінімумів) їх положення, що визначені таким методом, 

співпадають з визначеними за самим перерізом. На рис 5.6 показано 

кружечками та трикутниками (зафарбованими та незафарбованими) q-

координати максимумів і мінімумів диференціальних перерізів пружного  

 
Рис. 5.8 Те ж саме що на рис. 5.7, тільки перерізи для перших п'яти максимумів і 
мінімумів диференціальних перерізів пружного розсіяння 16O + 16О в залежності 
від енергії налітаючого іона. 
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розсіяння 16O + 16О в залежності від енергії налітаючого іона. Товста та тонка 

лінії – розрахунки за ОМ, використовуючи енергетично залежний потенціал з 

WS2 (OOWa12) та DF (OOFa10) для дійсної частини, відповідно. Положення 

максимумів та мінімумів, а також значення перерізів в них добре описуються 

обома енергетично залежними потенціалами. Видно цілком прийнятний опис  

 
Рис. 5.9. Кружечки та трикутники (зафарбовані та незафарбовані) позначають 
q-координати максимумів диференціальних перерізів (зверху) та значень перерізів 
в цих максимумах (знизу) для пружного розсіяння 16O + 12С в залежності від енергії 
налітаючого іона. Товста лінія – розрахунки за ОМ, використовуючи енергетично 
залежний потенціал OСWa12. На верхньому рисунку тонка лінія, що вище, 
відповідає куту 180о, тонка лінія, що нижче, відповідає куту 90о. 
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експериментальних перерізів в перших 4-5 максимумах та мінімумах (рис. 

5.7 і 5.8) в усій області енергій, а для інших в області енергій вищих за 6-8  

 

 
 

Рис. 5.10. Кружечки та трикутники (зафарбовані та незафарбовані) позначають 
кути максимумів диференціальних перерізів пружного розсіяння 16O + 16О (зверху) 
та 16O + 12С (знизу) в залежності від енергії налітаючого іона. Товста лінія – 
розрахунки за ОМ, використовуючи енергетично залежні потенціали OOWa12 
(зверху) та OСWa12 (знизу).  
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МеВ/нуклон. Теж саме можна сказати про опис системи пружного розсіяння 
16O + 12С на рис. 5.9, де порівнюються положення максимумів та перерізи в 

них з розрахованих за ОМ з енергетично-залежним потенціалом OСWa12. На 

рис. 5.10 показано положення максимумів з експериментальних і  

 
Рис. 5.11. Кружечки та трикутники (зафарбовані та незафарбовані) позначають 
q-координати (зверху) та кути (знизу) максимумів диференціальних перерізів 
пружного розсіяння 12C + 12С в залежності від енергії налітаючого іона. Товста 
та тонка лінії – розрахунки за ОМ, використовуючи енергетично залежні 
потенціали ССWa27 та ССWa27L, відповідно. На верхньому рисунку верхня тонка 
лінія, відповідає куту 90о. 
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розрахованими з відповідними енергетично-залежними потенціалами в 

кутових координатах для 16O + 16О та 16O + 12С. На рис. 5.11 і 5.12 

представлено положення максимумів пружного розсіяння 12С + 12С, отриманих 

з експериментальних і розрахованих з енергетично-залежними потенціалами 

ССWa27 та ССWa27L кутових розподілів в кутових і q-координатах, а також 

перерізи в максимумах і мінімумах. Потенціал ССWa27L (при його пошуку  

 
Рис. 5.12. Кружечки та трикутники (зафарбовані та незафарбовані) позначають 
значення перерізів в максимумах (зверху) та мінімумах (знизу) кутових розподілів 
пружного розсіяння 12C + 12С в залежності від енергії налітаючого іона. Товста 
та тонка лінії – розрахунки за ОМ, використовуючи енергетично залежні 
потенціали ССWa27 та ССWa27L, відповідно.  
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використовувався вираз (5.4) для χ2-критерію) краще ніж ССWa27 описує 

перерізи в максимумах і мінімумах при q>2 фм-1. На рис. 5.13 і 5.14 

аналогічні дані як для 12С + 12С представлено для пружного розсіяння ядер 
4He + 40Сa. І, нарешті, на рис. 5.15, 5.16 і 5.17 показано аналогічні дані й  

  

 
Рис. 5.13. Кружечки та трикутники (зафарбовані та незафарбовані) позначають 
q-координати (зверху) та кути (знизу) максимумів диференціальних перерізів 
пружного розсіяння 4He + 40Сa в залежності від енергії налітаючого іона. Товста 
та тонка лінії – розрахунки за ОМ, використовуючи енергетично залежний 
потенціал HeСaWa27. На верхньому рисунку тонка лінія, що вище, відповідає куту 
180о, тонка лінія, що нижче, відповідає куту 90о. 



 

201 

 

 

розрахунки для максимумів і перерізів в них пружного розсіяння ядер 
4He + 12С, 6Li + 28Si та 6Li + 12С. 

На основі цих результатів для семи пар ядер можна зробити такі 

висновки. 

1) Положення в q-координатах максимумів та мінімумів диференційних 

перерізів пружного розсіяння пар ядер, що розглянуті, в області, що лежить в  

 
Рис. 5.14. Кружечки та трикутники (зафарбовані та незафарбовані) позначають 
значення перерізів в максимумах (зверху) та мінімумах (знизу) кутових розподілів 
пружного розсіяння 4He + 40Сa в залежності від енергії налітаючого іона. Товста 
лінія – розрахунки за ОМ, використовуючи енергетично залежний потенціал 
HeСaWa27.  
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Рис. 5.15. Кружечки та трикутники (зафарбовані та незафарбовані) позначають 
q-координати (зверху), кути (посередині) максимумів та значення перерізів в них 
(знизу) диференціальних перерізів пружного розсіяння 4He + 12С в залежності від 
енергії налітаючого іона. Товста лінія – розрахунки за ОМ, використовуючи 
енергетично залежний потенціал HeСWa27L. На верхньому рисунку тонка лінія, 
що вище, відповідає куту 180о, тонка лінія, що нижче, відповідає куту 90о. 
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Рис. 5.16. Кружечки та трикутники (зафарбовані та незафарбовані) позначають 
q-координати (зверху), кути (посередині) максимумів та значення перерізів в них 
(знизу) диференціальних перерізів пружного розсіяння 6Li + 28Si в залежності від 
енергії налітаючого іона. Товста лінія – розрахунки за ОМ, використовуючи 
енергетично залежний потенціал LiSiWb27. На верхньому рисунку тонка лінія, що 
вище, відповідає куту 180о, тонка лінія, що нижче, відповідає куту 90о. 
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діапазонах  q < 4 фм-1, Е > 2-3 МеВ/нуклон, θсцм<90o (для 16O + 16О та 12С + 12С 

θсцм<70o-80o) демонструють слабку і монотонну зміну з енергією налітаючих 

іонів, що дозволяє в цій області надійно їх класифікувати, тобто визначати до 

якої серії (номера) вони відносяться, і таким чином мати можливість 

порівнювати їх положення і перерізи в них при різних енергіях, для різних 

 
Рис. 5.17. Кружечки та трикутники (зафарбовані та незафарбовані) позначають 
q-координати  максимумів (зверху) та значення перерізів в них (знизу) 
диференціальних перерізів пружного розсіяння 6Li + 12С в залежності від енергії 
налітаючого іона. Товста та тонка лінії – розрахунки за ОМ, використовуючи 
енергетично залежний потенціал LiСWa27. На верхньому рисунку тонка лінія, що 
вище, відповідає куту 180о, тонка лінія, що нижче, відповідає куту 90о. 
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пар ядер, а також з відповідними теоретичними розподілами (наприклад 

отриманих за допомогою оптичної моделі з енергетично-залежними 

потенціалами). 

2) За допомогою теоретичних розподілів отриманих в рамках оптичної 

моделі зі знайденими енергетично-залежними потенціалами вдається 

класифікувати й більшу частину з максимумів та мінімумів (хоча й не всі, і 

не завжди надійно) диференційних перерізів пружного розсіяння, що не 

входять в цю область (q < 4 фм-1, Е > 2-3 МеВ/нуклон, θсцм<90o ). 

3) Перерізи в максимумах та мінімумах в цій області демонструють плавну й 

монотонну на великих енергетичних інтервалах зміну значень з енергією. 

4) Усе це дає можливість надійно прогнозувати (за допомогою отриманих 

енергетично-залежних потенціалів) в межах цієї області (та менш надійно за 

її межами) кутові розподіли пружного розсіяння при взаємодії цих пар ядер 

(а використовуючи цю методику та аналогічний аналіз і для інших пар ядер). 

 

5.3. Енергетично-залежний ОП для опису перерізів злиття. 

Застосуємо енергетично-залежні потенціали до аналізу енергетичної 

залежності перерізів злиття та реакцій на прикладі взаємодії 16O+12С. 

Було проаналізовано експериментальні дані диференціальних перерізів 

пружного розсіяння для 42 енергій (Eлаб.(16O) = 20 ÷ 1500 МеВ), а дані 

перерізів злиття – для 21 енергії (Eлаб.(16O) = 27 ÷ 170 МеВ) [61, 142, 143]. 

Для пошуку параметрів ОМ-потенціалу застосувався звичайний χ2- 

критерій. У випадку аналізу при одній певній енергії значення χ2 виражається 

формулою: 
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де ),( ij
el
OM E θσ , )( j

f
OM Eσ – диференціальний переріз пружного розсіяння та 

переріз злиття, пораховані за ОМ; ),(exp ij
el E θσ , )(exp j

f Eσ  – експериментальні 

диференціальний переріз пружного розсіяння та переріз злиття; ),(exp ij
el E θσ∆ , 
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)(exp j
f Eσ∆  – похибки відповідних експериментальних перерізів; θi – кут 

розсіяння в системі центра мас; Ej – енергія ядра Р; j – порядковий номер 

енергії; nj – кількість кутів при енергії Ej, для яких поміряно переріз 

розсіяння. 

У випадку пошуку глобального енергетично залежного потенціалу 

сумарне значення χ2, що використовувалось для мінімізації, визначалось 

сумуванням за всіма Ej: 

∑=
j

E j

22 χχ . (5.6) 

У процедурі мінімізації χ2 ми, як і в роботі [108], використовували 

однакову відносну похибку (10%) для всіх експериментальних 

диференціальних перерізів пружного розсіяння. Така уніфікація даних була 

виконана для того, аби вирівняти вагові внески перерізів на передніх кутах з 

перерізами на середніх та зробити однаковою статистичну вагу кожного 

експериментального значення диференційного перерізу незалежно від енергії 

та кута розсіяння. Незважаючи на те що похибка перерізів злиття, як 

правило, була більшою за 10%, для неї ми брали значення 2% з метою 

збільшення впливу перерізів злиття на підбір параметрів оптичного 

потенціалу. 

На першому етапі аналізу здійснювався пошук параметрів потенціалу 

для кожної енергії окремо. Уявна частина потенціалу вибиралась у вигляді 

WS+WSD  (2.27)- (2.29). Для дійсного потенціалу застосовувались дві форми: 

WS2 (2.25) в одному випадку та DF (2.26), (2.39)-(2.43) – в іншому. Для 

першого випадку мінімізація χ2  здійснювалась варіацією дев’яти параметрів 

( WDWDDWSWSSVV aRWaRWaRV ,,,,,,,,0 ), для другого – семи параметрів 

( WDWDDWSWSSR aRWaRWN ,,,,,, ). Оскільки цей аналіз враховує тільки 

потенціальне розсіяння, то у процедурі підгонки параметрів 

використовувались перерізи пружного розсіяння тільки на передніх і 

середніх кутах (θ <  80° ÷ 120° залежно від енергії), де передачею альфа-

частинки від кисню до вуглецю можна знехтувати [115]. Очевидно що за 
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наявності трьох вільних параметрів, які визначають WS(r), немає сенсу 

робити підгонку одного значення перерізу злиття. Тому в підгонках при 

одному значенні енергії ми не враховували експериментальних значень 

перерізів злиття, залишивши їх у формулах (5.5), (5.6) тільки у випадку 

глобальної підгонки до всіх енергій. 

  

 

Через неоднозначність вибору параметрів потенціалу ми здійснювали 

численні їх підгонки (~1000 для кожної енергії) з різними початковими 

значеннями. Початкові значення одержувались шляхом розігрування за 

 
Рис.5.18. Радіальні залежності дійсних (WS2) частин наборів ОМ потенціалів при 
Елаб.(16О) = 115,9 МеВ,. Детальний опис дивись в тексті.  
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методом Монте-Карло у фізично обґрунтованих межах (0,5<NR<1,54; 0<-

V0<1000 (МеВ); 0<-Wi<150 (МеВ); 0,5<ri<1,8 (фм); 0<ai<1,6 (фм)). Зі 

знайдених у підгонці наборів параметрів відбирались лише ті, які мали 

найменші значення χ2.  

 

 

Отримані в результаті набори параметрів (по кілька десятків 

прийнятних для кожної енергії) дають криві, що збираються в групи навколо 

всього лиш кількох характерних залежностей від r. Для прикладу на рис.5.18, 

5.19 зображені результати такої підгонки при енергії Елаб.(16О) = 115,9 МеВ 

 
Рис. 5.19. Радіальні залежності уявних (WS+WD) частин наборів ОМ потенціалів 
при Елаб.(16О) = 115,9 МеВ,. Детальний опис дивись в тексті.  
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(сірі криві). Видно, що всі отримані потенціали, хоча й можуть істотно 

відрізнятися при малих або великих радіусах, дуже близькі за числовим 

значенням при r ≈ 7 фм, тобто в області, яка найбільше впливає на результат 

взаємодії. Товста пунктирна крива на рисунку представляє глобальний  

 

 

енергетично залежний потенціал при значенні енергії Елаб.(16О) = 115,9 МеВ, 

одержаний внаслідок підгонки до всіх експериментальних кутових розподілів 

пружного розсіяння (при 42 енергіях) та перерізів злиття (при 21 енергії). У 

ході цієї підгонки значення χ2 обчислювалось за формулами (5.5), (5.6), і 

враховувалось дисперсійне співвідношення (2.47). У результаті підгонки  

 
Рис. 5.20. Залежність об’ємного інтеграла уявної частини потенціалу (2.35) від 
енергії іона, що налітає. Суцільна крива відповідає енергетично залежному 
потенціалу, точки – усереднене значення інтеграла для потенціалів, що отримані 
для кожної енергії окремо.  
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Таблиця 5.4. Параметри енергетичної залежності уявної частини 

потенціалу (NR=1,10) 

 WS WD rWS rWD aWS aWD 
p(+∞), МеВ 39,3 39,2 - - - - 
p(+∞), фм - - 0,91 0,99 0,53 0,95 

Δ, МеВ 37 2900 193 457 55 1900 
E0, МеВ 19,2 3 - - - - 
p(0), фм - - 1,30 1,33 0,16 0,40 

 

отримано значення нормувального множника для фолдінг-компоненти 

дійсної частини глобального оптичного потенціалу NR=1,10. Отримані 

параметри енергетичної залежності уявної частини потенціалу відповідно до 

параметризації (2.31) представлені у таблиці 5.4. 

Зміни характеру потенціалу з енергією можна зрозуміти, розглянувши 

енергетичні залежності його параметрів, наприклад, геометричних: 

дифузність, радіус і т.д. Ще однією характеристикою потенціалу є його 

об’ємні інтеграли. На рис. 5.20, представлено зміну з енергією об’ємного 

інтеграла уявної частини потенціалу (2.35): точками із 

середньоквадратичними відхиленнями позначено усереднене за великою 

кількістю підгонок (~100 з найменшими χ2) значення цього інтеграла для 

кожної енергії. Крива показує енергетичну залежність об’ємного інтеграла 

уявної частини потенціалу з енергетично залежними параметрами (2.31). На 

рис. 5.21 показані усереднені за багатьма підгонками значення перерізів 

реакцій (незафарбовані кружечки), одержані для кожної енергії окремо у 

рамках ОМ. Для порівняння зафарбованими кружечками показано 

експериментальні значення перерізів злиття 16О + 12С при різних енергіях 16О, 

взяті з робіт [61, 142, 143]. Видно, що перерізи злиття мають максимуми в 

тих місцях, де мають максимуми перерізи реакцій, обчислені за ОМ для 

кожної енергії окремо. Значення енергії в цих максимумах приблизно 

становлять: ~ 33, 40 та 49 МеВ. Розраховані за формулами (2.15), (2.16) з 
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енергетично залежним потенціалом перерізи злиття та реакцій тут показані 

пунктирною та суцільною кривими, відповідно. 

 

На рис. 5.23 кривими показані енергетичні залежності параметрів 

WDWDDWSWSS aRWaRW ,,,,,  глобального оптичного потенціалу та енергетичні 

залежності модифікованих об’ємних інтегралів дійсної GV і уявної GW його 

частин (2.36), (2.37). Також на цьому рисунку точками зображені значення 

 
Рис. 5.21. Залежність перерізів реакцій та злиття від енергії іона, що налітає. 
Суцільна та штрихова криві - перерізи реакцій та злиття, відповідно, розраховані 
за ОМ з енергетично залежним потенціалом. Незафарбовані кружечки – 
усереднені значення перерізу реакцій, пораховані за ОМ з параметрами, що 
отримані при підгонці для кожної енергії окремо. Зафарбованими кружечками 
позначено експериментально поміряні перерізи злиття з робіт [61,142,143].  
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WDWDDWSWSS aRWaRW ,,,,, , GV та GW для потенціалів, підігнаних при 12 

значеннях енергії окремо. За початкові значення параметрів у цій підгонці 

вибирались параметри енергетично залежного потенціалу при відповідних 

енергіях. 

 

 

Рис. 5.23 ілюструє опис експериментальних даних потенціалами, 

отриманими в результаті аналізу. На рис. 5.23 а представлено експериментальні 

дані пружного розсіяння 16O + 12C при Eлаб.(16O) = 25,8, 75, 124, 181 та 300 МеВ 

у порівнянні з результатами теоретичних розрахунків у рамках ОМ з 

використанням потенціалу, отриманого з підгонки для кожної енергії окремо. 

 
Рис. 5.22. Точками зображені значення WDWDDWSWSS aRWaRW ,,,,, , GV та GW для 
потенціалів, підігнаних при 12 значеннях енергії окремо. кривими показані 
енергетичні залежності цих параметрів з глобального оптичного потенціалу та 
енергетичні залежності модифікованих об’ємних інтегралів, дійсної GV і уявної GW 
його частин (2.36), (2.37)..  



 

213 

 

Дійсна частина потенціалу бралася у вигляді квадрату формфактора Вудса-

Саксона (WS2) або у вигляді фолдінг-потенціалу (DF). Бачимо, що обчислення з 

потенціалом WS2 описують дані краще, ніж з фолдінг-потенціалом. Відповідне 

співвідношення χ2(DF) / χ2(WS2), усереднене за енергією, становить приблизно 

1,5. Це можна пояснити тією обставиною, що для потенціалу WS2 варіювалася 

як глибина потенціалу, так і його форма, а у випадку DF – лише глибина. На 

рис. 5.20 б представлені розрахунки із використанням енергетично залежного 

оптичного потенціалу (2.31). Пунктирні криві на рисунку показують ОМ-

розрахунки з потенціалом, отриманим при підгонці до експериментальних 

диференціальних перерізів 

  
Рис. 5.23. Порівняння експериментальних диференціальних перерізів (у відношенні 
до кулонівського розсіяння) пружного розсіяння 16O+12C з ОМ-перерізами: а) 
розрахунки з потенціалом параметри якого підганялись для кожної енергії окремо 
(дійсної частина WS2 – суцільні криві, DF – пунктирні криві); б) розрахунки з 
використанням енергозалежного потенціалу, отриманого шляхом аналізу кутових 
розподілів при 42 енергіях (пунктирні криві) та лише при цих 5 енергіях (суцільні 
криві). 

 

при всіх 42 енергіях, суцільні – з потенціалом, підігнаним до даних тільки 

при 5 представлених на рисунку енергіях (25,76, 75, 124, 181 та 300 МеВ). В 

обох випадках при підгонці параметрів енергетичної залежності 

враховувався опис перерізів злиття (14) (χ2 згідно (5.5), (5.6)). Видно, що 

енергетично залежний потенціал помітно гірше описує дані, ніж потенціал, 
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розрахований для кожної енергії окремо (в середньому  χ2
E(DF) / χ2(DF) ≈ 4). 

Однак енергетично залежний потенціал теж передає загальний хід 

експериментальних даних і відтворює характерні особливості кутових 

розподілів. При цьому потрібно врахувати, що енергетично залежний 

потенціал задається лише 19 параметрами в усій енергетичній області 

(1÷100 МеВ/нуклон). Водночас у випадку індивідуального опису кутових 

розподілів для кожної енергії використовується 7 параметрів, тобто в 

загальному біля 300 параметрів для 42 кутових розподілів. 

Виконано систематичний аналіз кутових розподілів пружного 

розсіяння ядер 16O+12C при 42 енергіях іона 16O з врахуванням перерізів 

злиття цих ядер у рамках ОМ. Отримано набори параметрів оптичного 

потенціалу для кожної з 42 енергій окремо. Використовуючи параметризацію 

(2.31), шляхом підгонки розрахунків за оптичною моделлю до 

експериментальних кутових розподілів пружного розсіяння та перерізів 

злиття в діапазоні енергій від 1 до 100 МеВ/нуклон було знайдено 

енергетичну залежність уявної частини оптичного потенціалу. Енергетична 

залежність дійсної частини потенціалу визначалась залежністю фолдінг-

потенціалу від енергії та дисперсійним співвідношенням між дійсною та 

уявною частинами потенціалу.  

Розрахунки з енергетично залежним потенціалом описують 

експериментальні перерізи задовільно, але все ж таки гірше, ніж з 

потенціалами, що знайдені для кожної енергії окремо. Можливими 

фізичними причинами такого результату ми бачимо: 

- неврахування залежності ядерного потенціалу від орбітального моменту 

відносного руху ядер; 

- вибір форми енергетичної залежності параметрів уявної частини 

потенціалу саме у вигляді (2.31), оскільки допустимою є ситуація, коли 

параметризовані функції іншого типу краще опишуть енергетичну 

залежність;  
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- врахування енергетичної залежності дійсної частини потенціалу лише 

через залежність від енергії фолдінг-моделі та поправки відповідно до 

дисперсійного співвідношення; насправді, ця залежність може бути 

складнішою, наприклад, може існувати залежність від енергії 

нормувального множника NR; 

- вплив на розсіяння при низьких енергіях (< 5÷10 МеВ/нуклон) 

резонансних процесів під час взаємодії двох ядер, що призводить до 

порушення гладкої енергетичної залежності параметрів ОМ-потенціалу. 

В ході дослідження енергетичної залежності параметрів уявної частини 

оптичного потенціалу встановлено: 

- ріст з енергією глибин як об’ємної, так і поверхневої частин потенціалу, 

що спостерігалось також в інших роботах [57, 108], і пояснюється 

збільшенням кількості непружних каналів з ростом енергії; 

- зменшення з енергією параметрів радіусу як об’ємної, так і поверхневої 

частин потенціалу, характерно що радіус об’ємної частини (відповідає 

за злиття ядер) є меншим за радіус поверхневої (відповідає за прямі 

процеси); 

- ріст з енергією параметрів дифузності як об’ємної так і поверхневої 

частин потенціалу. 

 

5.4. Енергетично-залежний ОП для опису непружного розсіяння 

Для того, щоб продемонструвати вплив непружних каналів на потенціал 

взаємодії ядер 16О+12С та дослідити його енергетичну залежність для 8 

значень енергії Eлаб.(16O) = 62, 75, 80, 94.8, 100, 115.9, 124, 132 МеВ [130], 

було здійснено відповідні розрахунки пружного та непружного розсіяння для 

кожної з восьми значень енергії окремо за методом зв’язаних каналів реакцій 

(МЗКР). Потенціал зв’язку обчислювався в рамках колективної моделі (2.56) 

- (2.59). Вважалось, що дійсна та уявна довжини деформації рівні між собою 
WV
λλ δδ = . Кулонівська довжина деформації C

λδ  знаходилась через 

інтенсивність електромагнітних переходів )( λEB  за формулою [54]:  
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і використовувалась, щоб врахувати кулонівське збудження. Згідно (5.7) 

δС
2(12C,2+) = -1,564 фм, δС

2(16О,2+) = 1,019 фм, δС
2(16О,3-) = -1,738 фм. 

Радіальна частина потенціалу зв’язку для взаємного одночасного 

збудження ядер мала форму, що пропонується колективною моделлю 

2

2 )()(
dr

rUdrV
TPTP λλλλλ δδ−= , (5.8) 

де λP та λT – мультипольності переходу відповідних ядер. Підганялись як 

параметри ОМ потенціалу, так і параметри деформації збуджених станів 16О і  

 

12С. Враховувались непружні збудження таких станів ядер: 12С (Jπ=2+, 

E*=4.44 МеВ), 16O (Jπ=3–, E*=6.13 МеВ; Jπ=2+, E*=6.9 МеВ). 

 
Рис. 5.24. Порівняння експериментальних кутових розподілів пружного і  
непружного розсіяння 16О+12С при енергії Eлаб.(16O) = 100 МеВ з теоретичним  
розрахунками в рамках МЗК аналізу. Детальний опис дивись в тексті. 
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На рис. 5.24 експериментальні кутові розподіли пружного та 

непружного розсіяння 16О+12С при Eлаб.(16O) = 100 МеВ порівнюються з 

розрахунками за МЗКР. Кривими з довшим пунктиром показані кутові 

розподіли пружного розсіяння, знайдені за ОМ (одноканальне наближення). 

Пружне та непружне розсіяння зі збудженням рівня ядра 12C (Jπ=2+), 

отримане із врахуванням зв’язку лише між цими двома каналами, зображене 

кривими з коротшим пунктиром (двоканальне наближення). Суцільні криві 

ілюструють розрахунки з врахуванням зв’язків між шістьма каналами 
16О+12С розсіяння (шестиканальне наближення). 

Варто зауважити, що взаємне збудження ядер мішені та іона, який 

налітає симулюється за допомогою двох механізмів: послідовним 

двохступеневим через проміжне збудження ядер Р і Т та одночасним 

збудженням Р і Т.  

На рис. 5.22 а) зображені розраховані за МЗКР (шестиканальне 

наближення) для 8 енергій в інтервалі Eлаб.(16O) = 62÷132 МеВ: 

- повного перерізу реакції σr (зафарбовані круги); 

повного перерізу непружного розсіяння σ(12C, 2+) із збудженням рівня 
12C (Jπ=2+) (незафарбовані круги); 

- суми диференціальних перерізів непружного розсіяння σ(12C, 2+) + 

σ(16О, 3–) + σ(16О, 2+) + σ(12C, 2+ + 16О, 3–) + σ(12C, 2+ + 16О, 2+) з відповідними 

збудженнями ядер P і (чи) T (зафарбовані трикутники). 

Використовуючи результати тих же розрахунків, ми отримали 

енергетичну залежність довжини деформації δ2(12С, 2+), яка водночас була і 

параметром підгонки (припускалось, що WV
λλλ δδδ == ). Ці залежності для 

двоканального та шестиканального наближень проілюстровано на рис. 5.25 

б). Оскільки в роботі [130] в результаті вимірів одержано кутові розподіли як 

суму перерізів переходів на збуджені рівні 16О (3–, 2+), то довжина 
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деформації δ2(16О, 2+) залишалася фіксованою і припускалось, що δ2(16О, 

2+) = δС
2(16О, 2+), δ2(16О, 3-) = δС

2(16О, 3-). Як видно на рис. 5.25 б), параметр 

δ2(12C, 2+) не дуже залежить від енергії та не сильно різниться з відповідними 

параметрами деформації кулонівського збудження δС
2(12C, 2+) (тонка 

горизонтальна пряма на рис. 5.25 б)). 

Очевидно, що потенціал U1(r), який описує пружне зіткнення в 

одноканальному наближенні (ОМ), відрізняється від діагональних 

потенціалів  

 

 
Рис. 5.25. а) Енергетична залежність повного перерізу реакції та повних перерізів 
непружного розсіяння, порахованих за МЗК (шестиканальне наближення). 
Детальний опис дивись в тексті; б) енергетична залежність параметру 
деформації δ 2(12С, 2+): двоканальне наближення (зафарбовані круги) та 
шестиканальне наближення (незафарбовані круги). 
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(МЗКР) двоканального U2(r) та шестиканального наближень U6(r). Відповідні 

відмінності показано на рис. 5.26, 5.27. Тут тонкою суцільною кривою 

позначено різницю U1(r)-U2(r), а товстою суцільною кривою – U1(r)-U6(r). Ці 

різниці потенціалів є наближенням усередненого за L (орбітальний момент 

відносного руху) динамічного поляризаційного потенціалу (DPP), який 

обумовлений зв’язком пружного з непружними каналами. Іншим наближенням 

DPP є так званий «тривіально еквівалентний локальний потенціал» (TELP) [54], 

що отримується усередненням за L суми потенціалів зв’язку пружного з 

непружними каналами. На рис. 5.27 тонка пунктирна крива показує TELP для 

двоканального наближення, а товста пунктирна – для шестиканального. 

 

 
Рис. 5.26. Відмінності між дійсними частинами ОМ та МЗКР потенціалу. 
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Знайдемо енергетично-залежний потенціал взаємодії ядер 16О+12С для 

опису пружного і непружного розсіяння з врахуванням дисперсійного 

співвідношення. Оскільки для використання дисперсійного співвідношення 

необхідно задіяти весь діапазон енергій, додамо до аналізу за МЗКР ще 

експериментальні дані з пружного розсіяння при Eлаб.(16O) =18.7, 28, 40.3, 

148, 181, 300, 608, 1503 МеВ та непружного розсіяння із збудженням рівня 
12C, 2+ при Eлаб.(16O) =148, 608 МеВ. На рис. 5.28 показано залежності від 

енергії налітаючого іона модифікованого об’ємного інтеграла (2.36) - (2.38) 

(Rg = 6.7 фм, ag = 1 фм) дійсної та уявної частин енергетично-залежних 

DF+WS потенціалів взаємодії 16О+ 12С, отриманих в результаті підгонки 

експериментальних даних пружного і непружного розсіяння для 16 енергій за 

МЗКР з включенням в зв’язок різного числа каналів: суцільна товста лінія – 

тільки канал пружного розсіяння (одноканальний потенціал); суцільна тонка 

– з врахуванням ще непружного каналу зі збудженням рівня 2+ (12С) 

(двоканальний); пунктирна тонка - з врахуванням ще чотирьох непружних  

 
Рис. 5.27. Відмінності між уявними частинами ОМ та МЗК потенціалу. 
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каналів (шестиканальний), що описані вище. В інтервалі енергій від 2.5 до 40 

МеВ/нуклон уявна частина енергетично-залежного потенціалу поводить себе 

очікувано - найбільша (по модулю) вона для одноканального потенціалу (бо 

включає в себе динамічно-поляризовані потенціали всіх непружних каналів), 

найменша для шестиканального. За межами цього інтервалу енергій для 

одноканального вона теж повинна бути більшою, але за межами цього  

 
Рис. 5.28. Залежність від енергії налітаючого іона модифікованого об’ємного 
інтеграла (2.36) - (2.38) дійсної (зверху) та уявної (знизу) частин енергетично 
залежного потенціалу (DF+WS) взаємодії 16О+12С: суцільна товста лінія –
враховано тількі канал пружного розсіяння; суцільна тонка – з врахуванням ще 
непружного канала зі збудженням рівня 2+ (12С); пунктирна тонка - з врахуванням 
ще чотирьох непружних каналів.  
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Рис. 5.29. Кружечки та трикутники (зафарбовані та незафарбовані) позначають 
q-координати (зверху), кути (посередині) максимумів та значення перерізів в них 
(знизу) диференціальних перерізів непружного розсіяння 12С(12С,12С’)12С(2+) в 
залежності від енергії налітаючого іона. Товста лінія – розрахунки за МЗК, 
використовуючи енергетично-залежний потенціал СС2Wb23. На верхньому 
рисунку тонка лінія відповідає куту 90о. 
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     Таблиця 5.5 
Параметри енергетично-залежних потенціалів 

pi Р OC2Fa19 CC2Wb23 CC2Fb10 LiC2Wb10 HeC2Wb25 HeC2Wb25L 

V 
p(0), MeB (NR

*) 0,99* 104 1,14* 0,84* 200 251 
Δp, MeB - - - - 112 - 
Δ, MeB - - - - 9,5 - 

RV 
p(0), фм - 1,029 - - 0,706 0,935 
Δp, фм - - - - -0,343 -0,28 
Δ, МеВ - - - - 57 41,6 

aV 
p(0) , фм - 1,642 - - 1,47 1,22 
Δp, фм - -0,33 - - 2,71 0,61 
Δ, МеВ - 91 - - 1780 2800 

WS 
p(∞), MeB 393 556 53,5 807 338 156 
E0, MeB -4,4 31,5 6,3 -2,1 -0,9 2,6 
Δ, MeB 1090 738 40,4 990 245 176 

RWS 
p(0), фм 1,168 0,786 1,308 0,91 0,753 1,203 
Δp, фм -0,48 -0,40 -0,64 -0,81 -1,16 -1,157 
Δ, MeB 188 543 44 111 40,4 71 

aWS 
p(0), MeB 0,182 1,777 0,012 1,14 1,158 0,18 

Δp, фм 0,358 -1,60 1,31 3,85 0,550 0,79 
Δ, фм 50,7 15,6 82 4600 320 1210 

WD 
p(∞), MeB 2,3 217 - - 0,6 29,9 
E0, MeB -81,5 -80 - - 24,2 46 
Δ, MeB 209 2860 - - 1,1 1,1 

RWD 
p(0) , фм 2,024 0,733 - - 2,85 1,15 
Δp, фм -1,255 -0,49 - - -2,29 -0,85 
Δ, MeB 756 980 - - 82 19 

aWD 
p(0) , фм -0,003 0,823 - - 1,39 0.654 
Δp, фм 1,5 0.10 - - - 1.23 
Δ, MeB 300 24,1 - - - 760 

δ2 фм -2,1 2,13 1.88 -2.27 -2.5 -2,66 
χ2  23 34 45 35 33 42 
 

інтервалу нема даних з непружного розсіяння (якраз найменша і найбільша 

енергія даних з непружного розсіяння співпадають з межами цього 

інтервалу). Дійсна частина енергетично-залежного потенціалу поводить себе 

очікувано, бо, як відомо, згідно з дисперсійним співвідношенням область 

максимального зростання уявної частини потенціалу відповідає максимуму 

(по модулю) його дійсної частини, що і спостерігається найбільш яскраво для 

одноканального потенціалу. В  
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Рис. 5.30. Кружечки та трикутники (зафарбовані та незафарбовані) позначають 
q-координати (зверху), кути (посередині) максимумів та значення перерізів в них 
(знизу) диференціальних перерізів непружного розсіяння 12С(4He,4He’)12С(2+) в 
залежності від енергії налітаючого іона. Товста лінія – розрахунки за МЗК, 
використовуючи енергетично-залежний потенціал HeС2Wb25L. На верхньому 
рисунку тонка лінія, що вище, відповідає куту 180о, тонка лінія, що нижче, 
відповідає куту 90о. 
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результаті пошуку енергетично-залежного потенціалу була знайдена і 

довжина деформації потенціалу (2.59) (в припущені, що вона не залежить від 

енергії) δ2(12C, 2+) = -1.91 для шестиканального зв'язку і δ2(12C, 2+) = -2.10 для 

двоканального зв'язку.  

Знайдемо також енергетично-залежні потенціали для взаємодій пар ядер 
12C+12С, 6Li+12С, 4He+12С для опису пружного і непружного розсіяння зі 

збудженням рівня 2+ ядра 12С з врахуванням дисперсійного співвідношення і 

згідно процедури, що описана вище. Знайдені параметри енергетично-

залежних потенціалів взаємодії цих пар ядер (а також для 16О+12С) 

перераховані в таблиці 5.5. На рис. 5.29 і 5.30 представлено для непружного 

розсіяння 12С(12С,12С’)12С(2+) та 12С(4He,4He’)12С(2+) положення максимумів 

кутових розподілів в кутових і q-координатах, а також значення перерізів в 

цих максимумах отриманих з експериментальних і розрахованих з 

енергетично-залежними потенціалами СС2Wb23 та HeСWb25L, відповідно. 

Можна побачити, що розрахунки за МЗКР з відповідними енергетично-

залежними потенціалами добре описують експериментальні положення 

максимумів та значення перерізів в цих максимумах. Значення довжини 

деформації потенціалів δ2 (отримане в припущені [54], що 

)(EconstWV === λλλ δδδ ) дещо відрізняються один від одного і є більшим за 

кулонівську довжину деформації δС
2(12C,2+) = -1,564 фм. Було введено 

припущення, що довжина деформації потенціалів δ2 залежить від енергії, як і 

потенціал. Перевірялась квадратична залежність δ2 від енергії. Це 

припущення не підтвердилось, бо включення цієї квадратичної залежності 

незначно покращило опис, до того ж отримані таким чином енергетично-

залежні δ2 не відрізнялись від сталої величини більш ніж на 20%, до того ж 

не було постійної тенденції збільшення чи зменшення з енергією. Була також 

перевірена гіпотеза WV
λλ δδ = , і знайдено, що як правило WV

λλ δδ <  на 10-40%, але 

оскільки це не призводить до суттєвого покращення опису непружного 

розсіяння, то гіпотеза WV
λλ δδ = може використовуватись при аналізі.  
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На рис. 5.31 порівняються залежності від енергії налітаючого іона 

модифікованого об’ємного інтеграла (2.36) - (2.38) (Rg = хPT/хOC 6.7 фм, 

ag = 1 фм, 3/13/1
TPPT AAx += , знайдено, що Rg = 6.7 фм для 16О+12С) дійсної 

та уявної частин енергетично-залежних потенціалів взаємодії ядра 12С з 

ядрами 12С та 4He. Порівнюються потенціали, отримані з відповідних даних з 

пружного розсіяння і розрахунками за ОМ з потенціалами, отриманими з 

  
Рис. 5.31. Залежність від енергії налітаючого іона модифікованого (2.36)-(2.37) 
об’ємного інтеграла дійсної (зверху) та уявної (знизу) частин енергетично-
залежного потенціалу взаємодії ядра 12С з ядром: 12С (зліва) та 4He (справа). 
Товсті лінії для енергетично-залежних потенціалів ССWa27L (зліва) та HeCWb27 
(справа), що знайдені з відповідних даних по пружному розсіянню та розрахунків за 
ОМ. Тонкі лінії для енергетично-залежних потенціалів СС2Wa27L (зліва) та 
HeC2Wb25 (справа), що знайдені з відповідних даних по пружному і непружному 
розсіянню та розрахунків за МЗК. 
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відповідних даних з пружного та непружного розсіяння зі збудженням рівня 

2+ ядра 12С (Е*=4.44 МеВ) і розрахунками за МЗКР.  

В кінці відмітимо, що крім форм енергетичної залежності параметрів 

потенціалу (2.32), також використовувалась кусково-лінійна параметризація 

(2.33) та L - залежний потенціал для уявної частини (з врахуванням 

дисперсійних співвідношень), що задавався виразом 

 

 

 

де W(r,E) визначався (2.32), R(E),Δ(E) = a+b ln(E). Але значне збільшення 

кількості параметрів при використанні цих форм енергетичної залежності 

ускладнювало пошук параметрів для них. 

 

5.5. Основні результати та висновки розділу 5 

1. Вперше отримано енергетичні залежності потенціалів взаємодії для 26 

пар ядер з врахуванням дисперсійних співвідношень між дійсною та уявною 

частинами ОП для широкого діапазону енергій налітаючого іона (1 -

 200 МеВ/нуклон) та переданого імпульсу. Вперше отримані потенціали 

задовольняють фундаментальні теоретичні обмеження - дисперсійні 

співвідношення, що є наслідком принципу причинності - в повному обсязі: 

для кожного значення відстані між ядрами.  

2) Запропоновано нову методику аналізу кутових розподілів, що мають 

дифракційну структуру - пружного, непружного розсіяння та реакцій 

передач. В основі цієї методики:  

а) кутові розподіли розглядаються не в залежності від кута в системі 

центра мас θсцм, а в залежності від переданого імпульсу q, оскільки перерізи в 

залежності від q значно повільніше ніж від θсцм змінюється з енергією 

налітаючого іона та при переході до іншої пари взаємодіючих ядер; 

б) в якості енергетичної характеристики використовувати енергію 

налітаючого іона на нуклон пропорційну квадрату відносної швидкості ядер, 

)](/))(exp[(1

),(
),,(

EELL

ErW
ELrW

cut ∆−+
=

( )





 += QEEREL mccut ..2

2)()(


µ



 

228 

 

що зіштовхуються, як більш інваріантну величину при переході до іншої 

пари взаємодіючих ядер, ніж енергія в системі центра мас; 

в) основну увагу в кутових розподілах, що мають дифракційну 

структуру, приділяти положенням максимумів і мінімумів та перерізах в них, 

як величинам, що в основному і визначають цю дифракційну структуру. 

3. Побудовані потенціали забезпечують задовільний опис 

експериментальних даних пружного розсіяння в дифракційній області для 

всіх значень енергії в інтервалі 1-200 МеВ/нуклон, а тому вони можуть бути 

використані для обґрунтованих розрахунків ядерних процесів при значеннях 

енергій, що істотно відрізняються від тих, для яких існують 

експериментальні дані. 

4. 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, які забезпечують задовільний опис 

експериментальних даних у всьому діапазоні енергій зіткнення, що 

розглядався. 
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ОСНОВНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  ТА  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: 

  розраховано внески можливих механізмів реакцій, 

встановлено найбільш важливі з них;  

 визначено параметри оптичних потенціалів взаємодії вказаних 

пар ядер при відповідних енергіях;  

  визначено довжини деформації δλ ядер 7Li, 11В, 12,14С, 14N і 18О 

в основних та збуджених станах; 

 в рамках трансляційно-інваріантної моделі оболонок 

розраховані спектроскопічні амплітуди нуклонів і кластерів в 

досліджуваних ядрах; 

  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; 

 досліджено ізотопічні особливості потенціалів взаємодії та 

розподілу ядерної речовини, продемонстровано характерні зміни 

потенціалу при зміні кількості нуклонів у взаємодіючих ядрах. 
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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: 

 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; 

 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; 
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 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; 

 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 
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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 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: 

 врахування дисперсійних співвідношень для залежних від радіусу 

потенціалів, тобто при кожному значенні радіусу r; 

 істотна зміна форми потенціалу зі зміною енергії, як дійсної так і 

уявної його частин; 

 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; 

 наявність додавання компонент, залежних від кутового моменту 

відносного руху L, для опису так званих квазімолекулярних процесів 
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взаємодії, із збереженням повного виконання дисперсійних 

співвідношень; 

 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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