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ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРШОГО ВИДАННЯ

Теоретична ядерна фiзика складається з двох основних частин
– теорiї ядерної структури та теорiї ядерних реакцiй. Пропонований
навчальний посiбник присвячений другiй частинi науки про атомне
ядро – теорiї ядерних реакцiй.

Сучасна теорiя ядерних реакцiй являє собою велику область
знань, яка охоплює як дослiдження глибинних фундаментальних
властивостей ядерної взаємодiї, так i розробку нових аспектiв
практичного використання ядерної енергiї. Тому кожний квалiфi-
кований фiзик має бути обiзнаним з основними iдеями та методами
теорiї ядерних реакцiй.

Ядернi реакцiї – основне джерело наших знань про атомнi ядра
та характер ядерної взаємодiї. З метою здобуття рiзноманiтної важ-
ливої iнформацiї про структуру ядер i механiзми рiзних ядерних
процесiв будуються гiгантськi прискорювачi частинок, якi дають
змогу виконувати складнi дослiдження ядерної взаємодiї. Сонцева
енергiя, яка забезпечує життя на Землi, звiльнюється в ядерних ре-
акцiях. Ядернi реакцiї вiдбуваються в зорях, при вибухах ядерної
зброї та в реакторах атомних електростанцiй. Майбутнє людства –
в атомнiй енергетицi, яка послуговується енергiєю, що видiляється
в ядерних реакцiях. Тому знання теорiї ядерних реакцiй, яка дає
змогу аналiзувати ядернi процеси та дiставати при цьому важливу
iнформацґю про фундаментальнi властивостi ядер, потрiбне широ-
кому колу спецiалiстiв.

Теорiя ядерних реакцiй являє собою обширну науку та вимагає
для свого викладення багатьох окремих спецiальних книжок. За
цих умов корисно мати порiвняно невеликий навчальний посiбник, в
якому викладались би основнi iдеї та методи сучасної теорiї ядерних
реакцiй. Викладення матерiалу має бути доступним для читачiв, якi
вивчають цей предмет вперше, та корисним для тих, хто працює в
галузях, де треба знати сучасний стан теорiї ядерних реакцiй.

Навчальний посiбник мiстить типовi задачi з вiдповiдями або
розв’язаннями, якi допомагають читачевi закрiпити матерiал, що
вивчається, та список лiтератури, яким можна послуговуватися для
подальшого вивчення читачем рiзних питань теорiї ядерних ре-
акцiй. Навчальний посiбник призначається широкому колу осiб, якi



6

бажають вивчати теорiю ядерних реакцiй або поглибити свої знання
в цiй галузi.

Основою навчального посiбника є лекцiї, якi читались автора-
ми протягом багатьох рокiв студентам Харкiвського нацiонального
унiверситету iм. В. Н. Каразiна.

Автори щиро вдячнi Ю. Л. Болотiну, В. В. Пилипенку,
О. П. Сознiку та В. К. Тартаковському за цiннi обговорення та ко-
риснi зауваження.

ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ

Теорiя ядерних реакцiй є невiд’ємною частиною як сучасної ядер-
ної фiзики, так i взагалi теоретичної фiзики. Тому вивчення цього
роздiлу фiзики важливе для пiдготовки квалiфiкованих спецiалi-
стiв, якi будуть працювати в рiзних галузях фiзики та технiки. Для
вивчення теорiї ядерних реакцiй читачевi потрiбно володiти кван-
товою механiкою та квантовою теорiєю розсiяння.

Структура та основний змiст пiдручника залишенi без суттєвих
змiн. У другому виданнi виправлено низку друкарських помилок i
неточностей, внесено невеликi уточнення та пояснення деяких пи-
тань. Книгу доповнено такими роздiлами: метод сильного зв’язку
каналiв; багатоканальне розсiяння у наближеннi ейконалу; загальна
теорiя квантової iнтерференцiї; модифiкацiї квантових iнтерферен-
цiйних картин. Суттєво доповнено розд. 3.1, присвячений усередне-
ним перерiзам та флуктуацiям перерiзiв. Пiдручник також допов-
нено додатком, присвяченим кiнематицi ядерних реакцiй.

На жаль, друге видання iдручника пiдготовлено до друку без
участi мого вчителя i спiвавтора академiка НАН України Олексан-
дра Iллiча Ахiєзера, видатного вченого та педагога, якого немає з
нами з 2000 року. Перша книжка з питань ядерної фiзики, яка була
написана вiдомими радянськими фiзиками О. I. Ахiєзером та I. Я.
Померанчуком, побачила свiт у 1948 р., i за неї авторам було прису-
джено Премiю iм. Л. I. Мандельштама Академiї Наук СРСР. Друге
видання цiєї книжки вийшло з друку в 1950 р. [1]. Воно стало ва-
жливим пiдручником для багатьох поколiнь фiзикiв з теоретичної
ядерної фiзики. Основнi iдеї викладення ядерної фiзики, якi були
закладенi в цiй книжцi, збереглися в пропонованому читачевi пiд-
ручнику.
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Минуло бiльш нiж 60 рокiв пiсля видання книжки [1]. За цей
перiод вiдбувся iстотний розвиток теорiї ядерних реакцiй. Однак
дотепер так i не вдалося створити точну теорiю ядерних сил. То-
му теорiя ядерних реакцiй в основному використовує рiзноманiтнi
моделi, численнi властивостi яких не залежать вiд деталей ядер-
ної взаємодiї. Вiдкриття кваркiв i побудова Стандартної моделi да-
ли змогу iстотно просунутись у розумiннi сильної взаємодiї. Однак
модельний пiдхiд в теорiї ядерних реакцiй залишився та розвиває-
ться й тепер. Пропонований iдручник буде важливим для вивчення
цього предмета студентами-фiзиками та аспiрантами вiдповiдних
спецiальностей.

Автор щиро вдячний В. В. Пилипенку, який прочитав рукопис
другого видання книжки та зробив низку цiнних зауважень. Ви-
словлюю також щиру подяку Г. М. Онищенку за пiдготовку рисун-
кiв для iдручника.

Ю. А. Бережной
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Г л а в а 1

ОСНОВНI ВЛАСТИВОСТI ЯДЕРНИХ РЕАКЦIЙ

1.1. Закони збереження

Рiзнi процеси взаємодiї ядер з ядрами, а також з iншими ча-
стинками називаються ядерними реакцiями. Цi процеси зумовленi
як сильною (ядерною), так i електромагнiтною та слабкою взаємо-
дiями. Якщо взаємодiя ядерна, то частинки, якi стикаються, мають
зблизитися до вiдстанi порядку 10−15 м, тому що тiльки на таких
вiдстанях дiють ядернi сили. Ядернi реакцiї вiдбуваються також
при взаємодiї ядер з фотонами та електронами внаслiдок електро-
магнiтної взаємодiї. Взаємодiя нейтрино з ядром може спричиняти
ядернi процеси, якi вiдбуваються внаслiдок слабкої взаємодiї. При
протiканнi ядерної реакцiї можуть змiнюватися внутрiшнi стани ча-
стинок, якi зiштовхуються, а також можуть народжуватися новi
частинки або знищуватися первiснi частинки, якi беруть участь у
реакцiї.

Взаємодiя частинки a з ядром A може вiдбуватися рiзноманiт-
ними шляхами:

a+A −→



a+A,
a+A∗,
b+B,
. . .
d+ g +D,
. . .
z + Z + . . . .

(1.1)

Початковий етап реакцiї, коли взаємодiють частинки a та A,
зветься вхiдним каналом реакцiї. Рiзнi можливостi протiкання ре-
акцiї на кiнцевому етапi називаються вихiдними каналами реакцiї.
Вихiдних каналiв реакцiї може бути декiлька. Два першi вихiднi
канали в схемi (1.1) являють собою вiдповiдно пружне розсiяння та
непружне розсiяння (A∗ позначає ядро в збудженому станi). Канал
ядерної реакцiї характеризується набором квантових чисел (енергiя,
спiн та iн.). Реакцiя a+A→ b+B iнодi позначається так: A(a, b)B.
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Якщо в експериментi реєструються всi продукти ядерної ре-
акцiї, то такий процес називається ексклюзивною реакцiєю. Якщо
в кiнцi ядерної реакцiї реєструється тiльки одна певна частинка,
яка утворюється в реакцiї, то такий процес зветься iнклюзивною
реакцiєю. Найбiльш повну iнформацiю про ядерний процес дає ви-
вчення ексклюзивних ядерних реакцiй.

В ядерних реакцiях справджуються певнi закони збереження,
а саме закони збереження електричного заряду, барiонного заряду,
енергiї, iмпульсу, моменту iмпульсу, парностi та iзотопiчного спiну.

Закон збереження електричного заряду означає, що сумарний
електричний заряд частинок, якi вступають у реакцiю, збiгається
з сумарним електричним зарядом продуктiв реакцiї. Цей закон є
абсолютно точним, тобто вiн справджується завжди.

Закон збереження барiонного заряду полягає в тому, що рiзни-
ця мiж кiлькiстю барiонiв та антибарiонiв на початку та наприкiнцi
реакцiї не змiнюється. До барiонiв належать нуклони, ∆-частинки
та деякi iншi частинки, маса спокою яких бiльша за масу спокою
нуклонiв (гiперони Λ, Σ, Ξ та iн.). Назва барiон походить вiд гре-
цького барiс (βαρυζ) – важкий.

Барiони мають напiвцiлi спiни. Усi барiони (за винятком прото-
на) нестабiльнi. Кожному барiону приписують барiонний заряд +1.
Барiонний заряд антибарiона дорiвнює −1. Лептони (вiд грецького
λεπτoζ – легкий), мезони (вiд грецького µεσoζ – середнiй) i фотон
та iншi калiбровочнi бозони мають нульовi барiоннi заряди. Тому за-
кон збереження барiонного заряду є подiбним до закону збережен-
ня електричного заряду.

Розглянемо деякi приклади. Неможлива реакцiя

γ + p ̸→ n+ p,

оскiльки в цiй реакцiї барiонний заряд у вхiдному каналi дорiвнює
одиницi, а у вихiдному становить 2. Неможлива анiгiляцiя електрон-
позитронної пари з утворенням одного нуклона: e++ e− ̸→ n, тому
що у вхiдному каналi маємо нульовий барiонний заряд, а у вихiдно-
му вiн дорiвнює одиницi (e+, e− позначають позитрон i електрон).
Однак можлива анiгiляцiя електрон-позитронної пари з утворенням
нуклон-антинуклонної пари:

e+ + e− → p+ p̄,
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e+ + e− → n+ n̄,

де n̄, p̄ позначають вiдповiдно антинейтрон i антипротон.
Закони збереження електричного та барiонного зарядiв справ-

джуються також при радiоактивних розпадах ядер.
Звернiмо увагу на iстотну вiдмiну мiж законами збереження

електричного та барiонного зарядiв. Закон збереження електрично-
го заряду справджується завжди. Однак може виявитися, що закон
збереження барiонного заряду не є абсолютно точним. Це може бути
в тому випадку, якщо виявиться, що протон – нестабiльна частин-
ка. Нинi вважається, що час життя вiльного протона є не меншим
за 1032 с (розд. 1.5).

Розглянемо ядерну реакцiю:

a+A→ b+B. (1.2)

Для неї закон збереження енергiї визначається рiвнiстю:

Ea +EA = Eb + EB, (1.3)

де енергiя i-ї частинки становить Ei =
√
m2

i c
4 + p2i c

2 (mi, pi – маса
та iмпульс i-ї частинки, c – швидкiсть свiтла).

Енергiю частинки можна подати у виглядi:

Ei = mic
2 + Ti,

де mic
2 – енергiя спокою частинки, Ti – її кiнетична енергiя.

Зазначимо, що справджується рiвнiсть:

(2mic
2 + Ti)Ti = p2i c

2.

Тому закон збереження енергiї для розглядуваної ядерної ре-
акцiї має вигляд:

mac
2 + Ta +mAc

2 + TA = mbc
2 + Tb +mBc

2 + TB. (1.4)

Величина
Q = Tb + TB − Ta − TA (1.5)

називається енергiєю реакцiї, або теплотою реакцiї.
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Iз закону збереження енергiї (1.4) випливає, що для величини Q
справджується спiввiдношення:

Q = mac
2 +mAc

2 −mbc
2 −mBc

2. (1.6)

Введемо позначення δm = ma+mA−mb−mB. Тодi здобуваємо:

Q = δm · c2. (1.7)

Якщо Q = 0, то розглядуваний процес є пружним розсiянням.
Якщо Q > 0, то це – екзоенергетична (або екзотермiчна) реакцiя.
У такiй реакцiї вiдбувається видiлення енергiї. Наприклад, реакцiя
2H + 3H → 4He + n є екзоенергетичною, для якої Q = 17, 6 МеВ.

Якщо Q < 0, то це – ендоенергетична (або ендотермiчна) ре-
акцiя. Зазначимо, що ендоенергетична ядерна реакцiя має порiг,
оскiльки вона може протiкати тiльки з поглинанням енергiї. Поро-
гом ядерної реакцiї, або пороговою енергiєю називається мiнiмальна
енергiя, яку треба витратити, щоб протiкала ендоенергетична ре-
акцiя. У системi центра мас порогова енергiя становить E′

th = |Q|.
У лабораторнiй системi для порогової енергiї в нерелятивiстському
випадку знаходимо:

Eth =
p2th

2(ma +mA)
+ |Q|, (1.8)

де pth – пороговий iмпульс (перший доданок у цьому виразi є енер-
гiєю руху центра мас).

У лабораторнiй системi ядро A перебуває в спокої. Тому маємо:

Eth =
p2th

(2ma)
.

Звiдси можна знайти вираз для порогової енергiї:

Eth =

(
1 +

ma

mA

)
|Q|. (1.9)

Бачимо, що порогова енергiя Eth в лабораторнiй системi завжди
перевищує |Q|. Наприклад, розглянемо реакцiю зарядового обмiну:

p+ 7Li −→ n+ 7Be, Q = −1, 643 МеВ.
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Для цiєї реакцiї згiдно з (1.9) маємо: Eth ≈ 1, 88 МеВ.
Послуговуючись законом збереження енергiї, з’ясуємо, чому ней-

трон не розпадається в ядрах дейтерiю 2H i гелiю 3He за схемою
n → p + e− + ν̄, тодi як такий процес спостерiгається в ядрах три-
тiю 3H, котрi саме з цiєї причини виявляються β−-радiоактивними.
Умова iснування β−-розпаду визначається виразом:

m(A,Z) > m(A,Z + 1) +me, (1.10)

де m(A,Z) – маса ядра з масовим числом A та зарядовим числом
Z; me – маса електрона.

У виразi (1.10) зручно перейти до енергiй. Помноживши його на
квадрат швидкостi свiтла c2, здобуваємо:

(mn −mp −me)c
2 > W (A,Z)−W (A,Z + 1), (1.11)

де W (A,Z) – энергiя зв’язку ядра з масовим числом A та зарядовим
числом Z:

W (A,Z) = (A− Z)mnc
2 + Zmpc

2 −m(A,Z)c2.

Оскiльки не iснує зв’язаних станiв систем, якi мiстять два або
три протони, то розпад нейтрона в ядрах дейтерiю та 3He енерге-
тично заборонений нерiвностями:

(mn −mp −me)c
2 < εd, (mn −mp −me)c

2 < εh, (1.12)

де рiзниця енергiй спокою частинок становить:

(mn −mp −me)c
2 = 0, 78 МеВ,

а енергiї зв’язку ядер дейтерiю та 3He дорiвнюють вiдповiдно:

W (2, 1) = εd = 2, 22 МеВ, W (3, 2) = εh = 7, 72 МеВ.

Однак для ядер тритiю справджується така нерiвнiсть:

(mn −mp −me)c
2 > εt − εh, (1.13)

де енергiя зв’язку ядра тритiю W (3, 1) = εt = 8, 48 МеВ. Тому ядра
тритiю 3H виявляються β−-радiоактивними:

3H −→3 He + e− + ν̄e, t1/2 ≈ 12, 5 рокiв. (1.14)
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Для реакцiї (1.2) закон збереження iмпульсу набирає вигляду:

pa + pA = pb + pB, (1.15)

де pi – iмпульс i-ї частинки.
Оскiльки в лабораторнiй системi ядро A перебуває в спокої, ма-

ємо pA = 0. Тому дiстаємо:

pa = pb + pB. (1.16)

Закон збереження моменту iмпульсу для реакцiї (1.2) визнача-
ється формулою:

Ia + IA + laA = Ib + IB + lbB, (1.17)

де Ii – спiн i-ї частинки; laA, lbB – орбiтовi моменти вiдносного руху
частинок у вхiдному та вихiдному каналах.

Якщо справджується спiввiдношення

Ia + IA + laA = Ib + IB + lbB = 0,

то кутовий розподiл частинок b i B, якi утворюються в реакцiї (1.2),
є сферично симетричним у системi центра мас, тому що в просто-
рi немає видiленого напрямку. Аналогiчнi твердження справедливi
також у випадках laA = 0, lbB = 0.

Зупинимося на законi збереження парностi в ядерних реакцi-
ях. Нехай хвильова функцiя ψ(r1, r2, ...) описує невироджений стан
квантово-механiчної системи. Тодi при iнверсiї просторових коор-
динат ri → r′i = −ri внаслiдок iнварiантностi гамiльтонiана щодо
цього перетворення хвильова функцiя змiнюється за законом:

ψ(r′1, r
′
2, ...) = ψ(−r1,−r2, ...) = Pψ(r1, r2, ...), (1.18)

де P – квантове число, яке має назву парностi системи в станi, що
описується хвильовою функцiєю ψ(r1, r2, ...).

Проводячи вдруге перетворення iнверсiї, бачимо, що P 2 = 1.
Iншими словами, можливi два значення парностi P = ±1. Якщо
P = +1, то стан називається парним, якщо ж P = −1, то стан
зветься непарним. У випадку сильної або електромагнiтної взає-
модiї для системи, яка перебуває в центральному полi, парнiсть



14 Основнi властивостi ядерних реакцiй

є iнтегралом руху, тобто вона не змiнюється з плином часу. Однак
при слабкiй взаємодiї парнiсть не зберiгається.

Можна ввести також поняття внутрiшньої парностi для окре-
мої частинки. Внутрiшнi парностi нейтрона, протона та електрона
становлять +1, для антинейтрона, антипротона, позитрона та пiона
вони дорiвнюють −1.

При сильнiй та електромагнiтнiй взаємодiях справджується за-
кон збереження парностi. Це означає, що для реакцiї (1.2) викону-
ється рiвнiсть:

PaPA(−1)laA = PbPB(−1)lbB , (1.19)

де Pi – внутрiшня парнiсть i-ї частинки; (−1)laA , (−1)lbB – парно-
стi вiдносного руху частинок у вхiдному та вихiдному каналах, якi
визначаються величинами орбiтових моментiв laA, lbB.

Закон збереження парностi є мультиплiкативним, тодi як роз-
глянутi ранiше закони збереження є адитивними. Iз закону збере-
ження парностi випливає, що при пружному розсiяннi орбiтовий
момент змiнюється тiльки на парне число.

Розглянемо розпад складеної системи на двi тотожнi частинки:
A → b + b. У цьому випадку закон збереження парностi набирає
вигляду:

PA = PbPb(−1)l = (−1)l. (1.20)

Тому для парної системи (PA = +1) орбiтовий момент може
мати значення l = 0; 2; 4; ... , а для непарної системи (PA = −1) вiн
становить l = 1; 3; 5; ... .

Якщо справедливий закон збереження парностi, то диференцi-
альний перерiз ядерної реакцiї в областi малих енергiй, усереднений
за спiнами частинок, симетричний стосовно кута розсiяння θ = π/2:

dσ(θ)

dΩ
=
dσ(π − θ)

dΩ
. (1.21)

Зупинимося на законi збереження iзотопiчного спiну (iзоспiну).
Нехай Ti – iзоспiн i-ї частинки. Тодi для реакцiї (1.2) маємо:

Ta +TA = Tb +TB. (1.22)

Рiвнiсть (1.22) – це закон збереження iзоспiну, який справджу-
ється тiльки для сильної взаємодiї. Розглядуваний закон накладає
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обмеження на ядернi реакцiї. Наприклад, у реакцiях (d, α) i (α, d)
беруть участь дейтрон та α-частинка, якi мають нульовi iзоспiни.
Тому iзоспiни початкового та кiнцевого ядер мають бути однако-
вими: TA = TB. Закон збереження iзоспiну порушується електро-
магнiтною взаємодiєю, яка спричиняє змiшування станiв з рiзними
iзоспiнами.

1.2. Перерiз реакцiї

Кожен процес розсiяння або реакцiї характеризується перерiзом,
який визначається його iмовiрнiстю та має розмiрнiсть площини. У
найпростiшому випадку пружного розсiяння перерiз dσ визначає-
ться вiдношенням кiлькостi частинок dN , розсiяних в елемент тi-
лесного кута dΩ за одиницю часу, до абсолютної величини густини
потоку частинок, якi налiтають:

dσ =
dN

|j0|
. (1.23)

Формула (1.23) стосується не тiльки випадку пружного розсi-
яння, а справджується також i для будь-якої ядерної реакцiї. При
цьому пiд dN потрiбно розумiти кiлькiсть подiй (реакцiй певного
типу), якi вiдбуваються за одиницю часу в тiлесному кутi dΩ.

Передусiм, розглянемо пружне розсiяння безспiнових частинок.
Нехай на силовий центр налiтає плоска хвиля exp(ikz) (вiсь z ви-
брана вздовж напрямку iмпульсу частинки, яка налiтає, k = p/h̄).
Внаслiдок розсiяння хвильова функцiя частинки модифiкується.
Тому на великих вiдстанях вiд силового центра вона має асимпто-
тичний вигляд:

ψ = eikz + f(θ)
eikr

r
, r →∞, (1.24)

де другий доданок визначає розсiяну (сферично розбiжну) хвилю;
величина f(θ) називається амплiтудою розсiяння; θ – кут розсi-
яння.

Диференцiальний перерiз пружного розсiяння пов’язаний з ам-
плiтудою розсiяння f(θ) спiввiдношенням:

dσ

dΩ
= |f(θ)|2. (1.25)
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Для того щоб визначити амплiтуду розсiяння f(θ), потрiбно зна-
йти асимптотику хвильової функцiї на великих вiдстанях вiд сило-
вого центра. З цiєю метою скористаємось розвиненням у ряд плоскої
хвилi за полiномами Лежандра:

eikz =
∞∑
l=0

il(2l + 1)jl(kr)Pl(cos θ), (1.26)

де радiальною функцiєю jl(kr) є сферична функцiя Бесселя, яка на
великих вiдстанях має асимптотичну форму:

jl(kr) =
sin(kr − lπ/2)

kr
, r →∞. (1.27)

Отже, на великих вiдстанях вiд силового центра дiстаємо:

eikz =
1

2ikr

∞∑
l=0

(2l+1)
[
(−1)l+1e−ikr + eikr

]
Pl(cos θ), r →∞. (1.28)

Якщо частинка рухається в центрально-симетричному потенцi-
альному полi, то її хвильову функцiю зручно подати в формi:

ψ =
∞∑
l=0

(2l + 1)ilRkl(r)Pl(cos θ), (1.29)

де Rkl(r) – радiальна частина хвильової функцiї з моментом l.
На великих вiдстанях вiд силового центра радiальна функцiя

Rkl(r) має асимптотичну форму:

Rkl(r) = Al
sin(kr − lπ/2 + δl)

kr
, r →∞, (1.30)

де Al, δl – сталi (δl зветься фазою розсiяння, або фазою на нескiн-
ченностi).

Фаза розсiяння δl залежить вiд величин хвильового вектора k
i моменту l. Для малих k, тобто для малих енергiй, фаза розсiяння
пов’язана з k спiввiдношенням δl ∼ k2l+1.

Отже, на великих вiдстанях вiд силового центра хвильова функ-
цiя набирає вигляду:

ψ =
1

2ikr

∞∑
l=0

(2l + 1)Al

[
(−1)l+1e−ikr−iδl + eikr+δl

]
Pl(cos θ), r →∞.

(1.31)
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У задачi розсiяння рiзниця ψ − exp(ikz) не може мiстити на ве-
ликих вiдстанях сферично збiжну хвилю exp(−ikr)/r. З цiєї умови
випливає: Al = exp(iδl). Тому в розглядуваному випадку дiстаємо:

ψ =
1

2ikr

∞∑
l=0

(2l + 1)
[
(−1)l+1e−ikr + e2iδl+ikr

]
Pl(cos θ), r →∞.

(1.32)
Згiдно з визначенням (1.24) коефiцiєнт при сферично розбiж-

нiй хвилi exp(ikr)/r в рiзницi ψ− exp(ikz) при r →∞ є амплiтудою
розсiяння:

f(θ) =
1

2ik

∞∑
l=0

(2l + 1)
(
e2iδl − 1

)
Pl(cos θ). (1.33)

Вираз (1.33) для амплiтуди розсiяння називається формулою
Факсена–Хольтсмарка.

Введемо позначення:

S(l) = e2iδl . (1.34)

Скористаємось умовою ортонормованостi полiномiв Лежандра:

π∫
0

dθ sin θPl(cos θ)Pl(cos θ) =
2

2l + 1
δll′ .

Пiсля iнтегрування квадрата абсолютної величини амплiтуди
розсiяння за повним тiлесним кутом знаходимо iнтегральний пе-
рерiз пружного розсiяння:

σe =
π

k2

∞∑
l=0

(2l + 1)
∣∣∣1− S(l)

∣∣∣2 . (1.35)

Розглянемо реакцiю (1.2). Вважаємо, що частинки, якi беруть
участь у цiй реакцiї, безспiновi. Диференцiальний перерiз ядерної
реакцiї dσif/dΩ (i, f позначають вхiдний i вихiдний канали) пов’я-
заний з амплiтудою ядерної реакцiї fif спiввiдношенням:

dσif
dΩ

=
µikf
µfki

|fif |2, (1.36)
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де ki, kf – хвильовi вектори вiдносного руху частинок у вхiдному та
вихiдному каналах; зведенi маси частинок у вхiдному та вихiдному
каналах визначаються виразами:

µi = mamA/(ma +mA), µf = mbmB/(mb +mB).

Множник перед |fif |2 у виразi (1.36) являє собою вiдношення
швидкостей частинок у вихiдному та вхiдному каналах. Для пруж-
ного розсiяння вiн дорiвнює одиницi.

Амплiтуду ядерної реакцiї, як i амплiтуду пружного розсiяння,
можна подати у виглядi розвинення за полiномами Лежандра:

fif =
1

2i
√
kikf

√
µf
µi

∞∑
l=0

(2l + 1)
[
S
(l)
if − δif

]
Pl(cos θ). (1.37)

Величини S(l)
if , що входять до формули (1.37), є узагальненнями

величин S(l), якi визначають амплiтуду пружного розсiяння. Ве-
личину S(l) зручно подати у виглядi S(l) = S

(l)
ii . Зазначимо, що

множник перед сумою у формулi (1.37) для пружного розсiяння
становить 1/(2ik), тому що в цьому випадку ki = kf = k.

Сукупнiсть величин S
(l)
if утворює матрицю Ŝ, яка називається

матрицею розсiяння, або оператором розсiяння. Цей оператор є
унiтарним:

Ŝ+Ŝ = 1. (1.38)

Унiтарнiсть оператора Ŝ зумовлена тим, що сума iмовiрностей
рiзних процесiв (iмовiрностi однозначно визначаються перерiзами)
дорiвнює одиницi. Внаслiдок унiтарностi матрицi розсiяння для ма-
тричних елементiв оператора Ŝ справджується умова:∣∣∣S(l)

if

∣∣∣ ≤ 1. (1.39)

Матриця розсiяння застосовується не тiльки для опису ядер-
них процесiв, а також i для опису будь-яких процесiв, зумовлених
iншими типами взаємодiй. Теоретично матриця розсiяння визнача-
ється гамiльтонiаном взаємодiї, який характеризує взаємодiю мiж
частинками та полями.

Послуговуючись ортонормованiстю полiномiв Лежандра, за до-
помогою формул (1.36), (1.37) знаходимо вираз для iнтегрального
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перерiзу ядерної реакцiї з вхiдним каналом i та вихiдним кана-
лом f :

σif =
π

k2i

∞∑
l=0

(2l + 1)
∣∣∣S(l)

if

∣∣∣2 , f ̸= i. (1.40)

Пiдсумовуючи перерiз (1.40) за всiма вихiдними каналами крiм
пружного, дiстаємо iнтегральний перерiз ядерної реакцiї:

σr =
∑
f ̸=i

σif =
π

k2i

∑
f ̸=i

∞∑
l=0

(2l + 1)
∣∣∣S(l)

if

∣∣∣2 . (1.41)

Оскiльки умова унiтарностi для матрицi розсiяння має вигляд:∑
f

∣∣∣S(l)
if

∣∣∣2 = 1, (1.42)

то сума за вихiдними каналами f ̸= i, яка мiститься у виразi (1.41),
становить: ∑

f ̸=i

∣∣∣S(l)
if

∣∣∣2 = 1−
∣∣∣S(l)

ii

∣∣∣2 . (1.43)

Таким чином, iнтегральний перерiз ядерної реакцiї, як i пере-
рiз пружного розсiяння, визначається дiагональним матричним еле-
ментом оператора Ŝ:

σr =
π

k2i

∞∑
l=0

(2l + 1)

(
1−

∣∣∣S(l)
ii

∣∣∣2) . (1.44)

Повний перерiз усiх процесiв σt = σe + σr набирає вигляду:

σt =
2π

k2i

∞∑
l=0

(2l + 1)
(
1− ReS(l)

ii

)
. (1.45)

Порiвнюючи формулу (1.45) з виразом для амплiтуди пружного
розсiяння (1.33), знаходимо спiввiдношення:

σt =
4π

ki
Imf(0). (1.46)

Бачимо, що повний перерiз σt визначається уявною частиною
амплiтуди пружного розсiяння на нульовий кут. Спiввiдношення
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(1.46), яке пов’язує повний перерiз та амплiтуду розсiяння на ну-
льовий кут, називається оптичною теоремою або формулою Бора–
Пайерлса–Плачека.

Зазначимо, що пружне розсiяння може вiдбуватися, коли вiдсут-
нi непружнi процеси та реакцiї. Непружне ж розсiяння або реакцiя
обов’язково супроводжується пружним розсiянням. Цей факт ви-
пливає з унiтарностi матрицi розсiяння. Дiйсно, σr ̸= 0 тiльки то-
дi, коли S

(l)
ii < 1. При цьому σe ̸= 0, тобто у випадку, коли спо-

стерiгається який-небудь непружний процес (або реакцiя), вiн зав-
жди супроводжується пружним розсiянням. Величина S(l)

ii = 1 вiд-
повiдає повнiй вiдсутностi взаємодiї частинок з певним моментом
iмпульсу l, величина S

(l)
ii = 0 – повному поглинанню частинок з

моментом l.
Розглянемо процеси, в яких беруть участь частинки з вiдмiн-

ними вiд нуля спiнами. Амплiтуда реакцiї (1.2) у цьому випадку
визначається формулою:

fγisiνi;γf sfνf =
2π

i
√
kikf

√
µf
µi
×

×
∑

lilfmimf

(limisiνi|jmj)(lfmfsfνf |jmj)

[
S
(j)
γilisi;γf lf sf

−

−δγiγf δlilf δsisf
]
Y ∗
limi

(
ki

ki

)
Ylfmf

(
kf

kf

)
, (1.47)

де si, sf – спiни вхiдного та вихiдного каналiв; νi, νf – проекцiї спi-
нiв каналiв на вiсь квантування; γi, γf – набори iнших квантових
чисел, якi характеризують вхiдний i вихiдний канали; li, lf – ор-
бiтовi моменти вiдносного руху частинок у вхiдному та вихiдному
каналах; mi,mf – проекцiї орбiтових моментiв на вiсь кванту-
вання; j,mj – повний момент i його проекцiя на вiсь квантування;
(lmsν|jm) – коефiцiєнт Клебша–Ґордана; Ylm(k/k) – сферична фун-
кцiя.

Вiдтак перейдемо в амплiтудi реакцiї (1.47) вiд спiнiв каналiв
si, sf до спiнiв частинок, якi беруть участь в реакцiї, тобто введемо
амплiтуду:
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fγiνaνA;γfνbνB =
∑

sisfνiνf

(saνasAνA|siνi)(sbνbsBνB|sfνf )fγisiνi;γf sfνf ,

(1.48)
де sa, sA, sb, sB – спiни частинок; νa, νA, νb, νB – проекцiї спiнiв ча-
стинок на вiсь квантування.

Диференцiальний перерiз ядерної реакцiї для частинок з вiдмiн-
ними вiд нуля спiнами визначається формулою:

σγiνaνA;γfνbνB (θ, φ) =
µikf
µfki

∣∣∣fγiνaνA;γfνbνB (θ, φ)
∣∣∣2 , (1.49)

де σ(θ, φ) = dσ(θ, φ)/dΩ; θ, φ – полярний та азимутальний кути
розсiяння.

Якщо не фiксуються проекцiї спiнiв частинок на вiсь квантуван-
ня, то перерiз потрiбно усереднити за значеннями проекцiй спiнiв
частинок у вхiдному каналi та пiдсумувати за значеннями проекцiй
спiнiв частинок у вихiдному каналi:

σγiγf (θ) =
1

(2sa + 1)(2sA + 1)

µikf
µfki

∑
sisfνiνf

∣∣∣fγisiνi;γf sfνf ∣∣∣2 . (1.50)

Усереднений перерiз σγiγf (θ) залежить тiльки вiд кута θ, оскiль-
ки при взаємодiї неполяризованих частинок немає видiленого на-
прямку в площинi, перпендикулярнiй до напрямку пучка частинок,
якi налiтають.

Iнтегруючи прерiз за повним тiлесним кутом, знаходимо фор-
мули для iнтегральних перерiзiв пружного розсiяння i реакцiї:

σe =
π

k2i

∑
jsisf lilf

g(j)
∣∣∣S(j)

γlisi;γlf sf
− δlilf δsisf

∣∣∣2 , (1.51)

σγiγf =
π

k2i

∑
jsisf lilf

g(j)
∣∣∣S(j)

γilisi;γf lf sf

∣∣∣2 , γf ̸= γi, (1.52)

де статистична вага g(j) визначається формулою

g(j) =
2j + 1

(2sa + 1)(2sA + 1)
. (1.53)
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Iз iнварiантностi гамiльтонiана стосовно обернення часу безпо-
середньо випливає також iнварiантнiсть оператора Ŝ при такому
перетвореннi. У цьому випадку обернена в часi хвильова функцiя
φ̃i, яка є добутком внутрiшнiх хвильових функцiй частинок у каналi
i, вiдрiзняється вiд хвильової функцiї φi:

φ̃i = γĩφĩ, (1.54)

де γĩ – фазовий множник: |γĩ| = 1. Стан ĩ є оберненим у часi ста-
ном i. Обернення часу математично еквiвалентне одночаснiй змiнi
знакiв iмпульсiв, проекцiй орбiтових моментiв i спiнiв частинок на
протилежнi.

Якщо оператор Ŝ є iнварiантним стосовно обернення часу, то
матричний елемент цього оператора мiж станами φi i φf збiгається
з матричним елементом вiд Ŝ мiж оберненими за часом хвильовими
функцiями:

< φf |Ŝ|φi > = < φ̃i|Ŝ|φ̃f > . (1.55)

Отже, здобуваємо спiввiдношення, яке називається теоремою
взаємностi:

Sfi = γ∗
ĩ
γf̃Sĩf̃ . (1.56)

Згiдно з формулою (1.40) перерiз непружного процеса визна-
чається величиною |S(l)

if |2. Тому здобуваємо в цьому випадку таке
спiввiдношення для перерiзiв:

k2i σif = k2fσf̃ ĩ. (1.57)

Якщо гамiльтонiан системи є iнварiантним стосовно обернення
часу та просторової iнверсiї, то для системи справджується напiвде-
тальна рiвновага, яка дає змогу пов’язати усередненi за проекцiями
спiнiв перерiзи прямого та зворотного процесiв:

(2sa + 1)(2sA + 1)k2i σ̄if = (2sb + 1)(2sB + 1)k2f σ̄fi, (1.58)

де введено позначення:

σ̄if =
1

(2sa + 1)(2sA + 1)

∑
νaνAνbνB

σif ,
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σ̄fi =
1

(2sb + 1)(2sB + 1)

∑
νaνAνbνB

σfi. (1.59)

Якщо гамiльтонiан системи є iнварiантним стосовно обернення
часу, просторової iнверсiї та поворотiв просторових координат, то в
системi справджується детальна рiвновага:

k2i σif = k2fσfi. (1.60)

Для безспiнових частинок детальна рiвновага справджується,
коли гамiльтонiан системи iнварiантний стосовно обернення часу
та просторової iнверсiї.

Взаємодiя мiж частинками, якi утворюються внаслiдок ядерної
реакцiї, впливає, природно, на величину перерiзу. Якщо в реакцiї
утворюються два нуклони та вiдносна швидкiсть цiєї пари нукло-
нiв є невеликою, то можна в загальному виглядi знайти залежнiсть
перерiзу або iмовiрностi реакцiї вiд енергiї вiдносного руху розгля-
дуваної пари нуклонiв, а також вiд величини кута мiж напрямками
вильоту нуклонiв.

Iмовiрнiсть реакцiї з iмпульсом p вiдносного руху пари нукло-
нiв пропорцiйна квадрату абсолютної величини амплiтуди пружно-
го розсiяння розглядуваної пари нуклонiв:

dwp ∼ |fe|2d3p. (1.61)

Будемо вважати, що p≪ p0 (p0 – iмпульс центра мас пари нукло-
нiв). Це означає, що енергiя вiдносного руху двох нуклонiв набагато
менша за енергiю руху їхнього центра мас E ≪ E0, де E = p2/m,
E0 = p20/2m. Тодi амплiтуда реакцiї fe для повiльних частинок ви-
значається формулою:

fe =
1

2ik

(
e2iδ0 − 1

)
, (1.62)

де δ0 – фаза розсiяння з l = 0; k = p/h̄ – хвильовий вектор вiднос-
ного руху нуклонiв.

Для нульового радiуса дiї ядерних сил r0 = 0 фаза δ0 визнача-
ється умовою kctgδ0 = −α, де α =

√
m|ε|/h̄; m – маса нуклона;

ε – енергiя реального або вiртуального рiвня в системi двох нукло-
нiв. Звiдси випливає:

fe = −
1

α+ ik
. (1.63)
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Для iмовiрностi розглядуваної реакцiї дiстаємо вираз:

dwp ∼
d3p

E + |ε|
, (1.64)

де E = p2/m – енергiя вiдносного руху пари нуклонiв, m – маса
нуклона.

Бачимо, що розподiл частинок за напрямками iмпульсу вiднос-
ного руху в системi центра мас пари нуклонiв є iзотропним.

Оскiльки p ∼
√
E, то iмовiрнiсть реакцiї при енергiї, яка мiс-

титься в iнтервалi (E,E + dE), становить:

dwp ∼
√
EdE

E + |ε|
. (1.65)

Iз формули (1.65) випливає, що взаємодiя нуклонiв, якi утво-
рились внаслiдок реакцiї, спричиняє появу максимуму в їхньому
енергетичному розподiлi при E ∼ |ε| в областi малих енергiй вiднос-
ного руху. Завдяки мализнi iмпульсу вiдносного руху пари нукло-
нiв p ≪ p0 кут ϑ мiж напрямками вильоту нуклонiв розглядуваної
пари в лабораторнiй системi координат буде також малим. Отже,
визначимо розподiл iмовiрностi за кутом ϑ.

Iмпульси центра мас p0 i вiдносного руху p пари нуклонiв по-
в’язанi з iмпульсами нуклонiв у лабораторнiй системi p1, p2 спiв-
вiдношеннями:

p0 = p1 + p2, p =
1

2
(p2 − p1). (1.66)

Беручи до уваги, що справджується рiвнiсть [p0,p] = [p1,p2],
дiстаємо:

p0p⊥ = p1p2 sinϑ, (1.67)

де p⊥ – перпендикулярна до p0 складова iмпульсу p.
Оскiльки кут ϑ малий, маємо sinϑ ≈ ϑ. У випадку p≪ p0 дiста-

ємо: p1 ≈ p2 ≈ p0/2. Тому знаходимо:

p0p⊥ ≈
p20ϑ

4
. (1.68)
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Таким чином, здобуваємо вираз: p⊥ ≈ p0ϑ/4. Враховуючи, що
d3p = 2πp⊥dp⊥dp∥ (p∥ – складова iмпульсу p вздовж вектора p0),
E = (p2⊥ + p2∥)/m, для iмовiрностi реакцiї дiстаємо:

dwp ∼
mp⊥dp⊥dp∥

p2⊥ + p2∥ +m|ε|
. (1.69)

Iнтегруючи вираз (1.69) по dp∥, знаходимо розподiл iмовiрностi
за кутом ϑ (iнтегрування внаслiдок швидкої збiжностi iнтеграла
проводимо в межах −∞ ≤ p∥ ≤ +∞):

dwϑ ∼
ϑdϑ√
ϑ2 + 4|ε|

E0

, (1.70)

де E0 = p20/(4m) – енергiя руху центра мас розглядуваної пари
нуклонiв.

Взаємодiя мiж продуктами реакцiї в кiнцевому станi проявля-
ється значно сильнiше у випадку притягання, нiж при вiдштовху-
ваннi. Сили притягання збiльшують, а сили вiдштовхування змен-
шують величину перерiзу реакцiї. Ефект взаємодiї в кiнцевому ста-
нi значний при малих вiдносних швидкостях частинок, якi утворю-
ються внаслiдок реакцiї.

1.3. Поведiнка перерiзiв поблизу порога реакцiї

У розд. 1.2 перерiзи пружного розсiяння та непружних процесiв
були визначенi за допомогою матричних елементiв оператора розсi-
яння Ŝ. У загальному виглядi здобути вираз для оператора розсiян-
ня не можна, але можна встановити його залежнiсть вiд енергiї ча-
стинок, якi зiштовхуються, поблизу порога реакцiї. Нагадаємо, що
реакцiя має порiг, якщо сума внутрiшнiх енергiй продуктiв реакцiї
перевищує суму внутрiшнiх енергiй частинок, що зiштовхуються.
Така реакцiя може вiдбуватися тiльки у випадку, коли кiнетична
енергiя E частинок, якi зiштовхуються, в системi центра мас пе-
ревищує порiг реакцiї, який позначимо Eth. Для рiзних ядерних
реакцiй значення Eth рiзнi.

Розглядаємо тiльки двочастинкову реакцiю та вважаємо, що при
E < Eth можливе тiльки пружне розсiяння. Вище порога реакцiї,
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E > Eth, крiм пружного розсiяння може вiдбуватися реакцiя (1.2),
в якiй частинки b i B вiдрiзняються вiд частинок a та A. Поблизу
порога реакцiї швидкiсть vf , а тому й хвильовий вектор kf вiднос-
ного руху частинок b i B малi. Ця обставина дає змогу визначити
енергетичну залежнiсть матрицi розсiяння та перерiзу поблизу по-
рога реакцiї. Вперше пороговi явища в перерiзах ядерних реакцiй
встановили незалежно Ю. Вiґнер у 1948 р., А. Базь у 1957 р. та
Ґ. Брейт у 1957 р.

Передусiм зупинимося на зворотнiй реакцiї: b + B → a + A.
Для цiєї реакцiї фаза розсiяння має таку залежнiсть вiд хвильо-
вого вектора: δl ∼ k2l+1

f (розд. 1.2), оскiльки хвильовий вектор kf
у вхiдному каналi реакцiї є малим. Отже, провiдну роль у зворот-
нiй реакцiї вiдiграє взаємодiя мiж частинками b i B у станi з l = 0
(вважаємо, що вiдсутня кулонова взаємодiя мiж частинками b i B).
Дiагональний матричний елемент S̃(0) для розглядуваної зворотної
реакцiї становить:

S̃(0) = e2iδ0 ≈ 1 + 2iδ0. (1.71)

Оскiльки δ0 ∼ kf , то величина S̃(0) набирає вигляду:

S̃(0) = 1− γkf , (1.72)

де γ – дiйсна стала, яка не залежить вiд енергiї, а знак мiнус пе-
ред другим доданком у формулi (1.72) вибраний для того, щоб
справджувалося спiввiдношення унiтарностi для матрицi розсiян-
ня: |S̃(0)| ≤ 1. Зазначимо, що kf ∼

√
E − Eth, де E – енергiя вiднос-

ного руху частинок a i A у системi центра мас.
Вiдтак перейдемо до прямої реакцiї (1.2). Матричний елемент

S(0) в прямiй реакцiї можна визначити за допомогою принципу де-
тальної рiвноваги, згiдно якому |S(0)| = |S̃(0)|. Тому маємо:

S(0) = (1− γkf )e2iδth =
(
1− C

√
E − Eth

)
e2iδth , (1.73)

де δth – фаза розсiяння при E = Eth, C – дiйсна стала. Оскiльки
нижче порога реакцiї можливе тiльки пружне розсiяння, то фаза
δth – дiйсна величина.

При E < Eth справджується спiввiдношення |S(0)| = 1. Дiйсно,
при E < Eth вираз

√
E − Eth є уявним, а |S(0)| вiдрiзняється вiд
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одиницi тiльки на величину бiльш високого порядку нiж перша за
малою величиною |kf | ∼

√
|E − Eth|.

Знаючи |S(0)|, можна визначити енергетичну залежнiсть пере-
рiзу реакцiї поблизу порога:

σr =
2πC

k2i

√
E − Eth. (1.74)

Знайдемо енергетичну залежнiсть амплiтуди та перерiзу пруж-
ного розсiяння поблизу порога реакцiї. Амплiтуда пружного розсi-
яння визначається формулою:

fe(θ, E) =
S(0) − 1

2iki
. (1.75)

Послуговуючись формулами (1.73), (1.75) i поклавши ki = kth,
де kth – хвильовий вектор вiдносного руху частинок a та A при
енергiї E = Eth, дiстаємо:

fe(θ, E) = fth(θ)−
C

2ikth

√
E − Ethe

2iδth . (1.76)

Амплiтуду пружного розсiяння fth(θ) при E = Eth зручно пода-
ти у формi:

fth(θ) =
e2iδth − 1

2ikth
+ f̃th(θ), (1.77)

де f̃th(θ) – неiзотропна частина амплiтуди розсiяння, яка мiстить
внески вiд парцiальних хвиль з l ̸= 0.

Диференцiальний перерiз пружного розсiяння пов’язаний з ам-
плiтудою fe(θ, E) спiввiдношенням:

σe(θ,E) = |fe(θ, E)|2. (1.78)

Поблизу порога реакцiї для перерiзу σe(θ, E) з точнiстю до лi-
нiйних членiв за малою величиною

√
|E − Eth| маємо:

σe(θ, E) = σe(θ, Eth)−

− C

kth

√
|Eth − E|

 Re
[
fth(θ)e

−2iδth
]
, E < Eth,

−Im
[
fth(θ)e

−2iδth
]
, E > Eth,

(1.79)
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де введено позначення σe(θ, Eth) = |fth(θ)|2.
Подамо амплiтуду пружного розсiяння fth(θ) у виглядi:

fth(θ) = |fth(θ)|eiφ(θ), |fth(θ)| =
√
σe(θ, Eth). (1.80)

Тодi дiстаємо остаточний вираз для перерiзу пружного роз-
сiяння:

σe(θ, E) = σe(θ, Eth)−

− C

kth

√
σe(θ,Eth)|E − Eth|

{
cos(2δth − φ), E < Eth,
sin(2δth − φ), E > Eth.

(1.81)

Усi можливi типи залежностi перерiзу σe(θ, E) (довiльнi оди-
ницi) вiд енергiї E поблизу порога реакцiї подано схематично
на рис. 1.1. Тип залежностi перерiзу вiд енергiї визначається тим,
в якому квадрантi мiститься величина 2δth − φ(θ).

E
th

E
th

E
th

E
th

E E

EE

σ σ
а б

в г
σ σ

Рис. 1.1. Рiзнi залежностi перерiзу вiд енергiї поблизу порога реакцiї

Iз формули (1.81) можна також дiстати важливу iнформацiю
про перерiз реакцiї σr(E). Справдi, визначивши з експерименту
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перерiз σe(θ, Eth), за нахилами кривої по обидва боки вiд порога
реакцiї можна знайти величини C i 2δth − φ(θ), а потiм i σr(E).

Знаючи величину |fth(θ)| =
√
σe(θ,Eth), здобуваємо:

e−2iδthfth(θ) = e−i[2δth−φ(θ)]|fth(θ)|. (1.82)

Розвинення цiєї величини в ряд за полiномами Лежандра дає
змогу дiстати значення всiх фаз розсiяння δl. При цьому не виникає
нiяких неоднозначностей, якi характернi для звичайного фазового
аналiзу.

Визначимо проiнтегрований за кутом розсiяння перерiз σe(E).
З урахуванням того, що внесок до iнтегралу вiд другого доданка в
формулi (1.81) з точнiстю до лiнiйних членiв за малою величиною√
|E − Eth| дає тiльки iзотропна частина амплiтуди fth(θ) (повiльнi

частинки), маємо:

σe(E) = σe(Eth)−
4πC

k2th

√
|E − Eth|

{
sin δth cos δth, E < Eth,
sin2 δth, E > Eth.

(1.83)
Для перерiзу σe(E) можливi тiльки два типи енергетичної за-

лежностi (а, г на рис. 1.1). Формули для перерiзiв σe(θ, E), σe(E)
справедливi тодi, коли kfr0 ≪ 1, де r0 – радiус областi взаємодiї
мiж частинками a та A. Iншими словами, має виконуватись умова√
|E − Eth| ≪ h̄/

√
2µr20, де µ – зведена маса частинок a та A.

Формула для перерiзу σe(θ, E) змiнюється, коли частинки, якi
беруть участь у реакцiї, мають вiдмiннi вiд нуля спiни. Розглянемо
випадок, коли частинки a та A є безспiновими, а спiни частинок
b i B дорiвнюють вiдповiдно 1/2 i s. Тодi перерiз σe(θ, E) набирає
вигляду:

σe(θ, E) = σe(θ,Eth)−
C

kth

√
σe(θ, Eth)|E − Eth|(2l + 1)Pl(cos θ)×

×
{

cos(2δth − φ), E < Eth,
sin(2δth − φ), E > Eth,

(1.84)

де l – орбiтовий момент вiдносного руху частинок a та A, тобто
у розглядуваному випадку це є спiн вхiдного каналу.
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Якщо для внутрiшнiх парностей частинок, що беруть участь у
реакцiї, справджується спiввiдношення PaPA = PbPB, то реакцiя
(1.2) може вiдбуватися тiльки тодi, коли момент l парний. При цьо-
му момент l дорiвнює s+1/2 або s− 1/2 в залежностi вiд того, яка
з цих величин парна, оскiльки поблизу порога реакцiї частинки b
i B утворюються в станi з нульовим орбiтовим моментом. Бачимо,
що аномалiя в залежностi перерiзу вiд енергiї зникає пiд кутами,
де Pl(cos θ) = 0, звiдки можна знайти величину l, а потiм спiн s
частинки B.

Якщо справджується спiввiдношення PaPA = −PbPB, то момент
l буде непарний. Оскiльки P2n+1(0) = 0, а P2n(0) ̸= 0, то зникнення
порогової аномалiї в перерiзi пiд кутом θ = π/2 в системi центра
мас свiдчить про те, що парностi початкових i кiнцевих частинок
рiзнi. Якщо ж порогова аномалiя в перерiзi пiд кутом θ = π/2 не
зникає, то парностi цих частинок є однаковими.

Якщо спiн частинки b дорiвнює sb, а не 1/2, то у виразi для
перерiзу σe(θ,E) другий доданок треба замiнити сумою подiбних
доданкiв за всiма моментами l, якi не суперечать законам збережен-
ня моменту iмпульсу та парностi. Це спричиняє тiльки ускладнення
формули для перерiзу, але не зменшує кiлькостi iнформацiї, яка ви-
значається з аналiзу експерименту. Здобутi формули для перерiзiв
можна також узагальнити на випадок вiдмiнних вiд нуля спiнiв ча-
стинок a та A.

Зазначимо, що коли нижче порога поряд з пружним розсiянням
вiдбуваються iншi процеси, то в їхнiх перерiзах поблизу порога роз-
глядуваної реакцiї мiстяться аномалiї такого ж типу, як i в перерiзi
пружного розсiяння.

Нейтральнi частинки b i B утворюються в реакцiї тiльки в станi
з l = 0, оскiльки їхнє утворення в станах з l ̸= 0 подавлене на-
явнiстю вiдцентрового бар’єра. Якщо частинки b i B зарядженi
однойменно, то перерiз їхнього утворення поблизу порога реакцiї
подавлений кулоновим бар’єром навiть у випадку l = 0, тому що
цей перерiз експоненцiально прямує до нуля при E → Eth. Нiяких
порогових особливостей в перерiзах пружного розсiяння та iнших
можливих ядерних реакцiй у цьому випадку не виникає.

Якщо внаслiдок ядерної реакцiї утворюються частинки b i B
з рiзнойменними зарядами, то такий пiдхiд стає непридатним,
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оскiльки система, яка складається з частинок b i B, при E > Eth має
зв’язанi стани. Детальний аналiз такого процесу свiдчить, що вище
порога перерiз пружного розсiяння σe(E) i перерiз реакцiї σr(E) вiд
енергiї не залежать. Нижче порога перерiз σe(E) у цьому випадку
осцилює мiж нулем i 4π/k2i . Вiн мiстить нескiнченну кiлькiсть ма-
ксимумiв (резонансiв), якi густiшають при наближеннi енергiї до
значення E = Eth (рис. 1.2, довiльнi одиницi).
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Рис. 1.2. Поведiнка перерiзiв поблизу порога реакцiї для заряджених ча-
стинок

Можна довести, що ширина областi ∆E, в якiй перерiз σe(E)
має резонансну структуру, становить:

∆E ≈ µfc2
(
ZbZBe

2

h̄c

)2

, (1.85)

де µf = mbmB/(mb + mB) – зведена маса частинок b i B; Zb, ZB

– зарядовi числа частинок b i B.

1.4. Поляризацiя частинок в ядерному розсiяннi

Частинка, яка народжується в ядернiй реакцiї, може мати пев-
ний напрямок спiну, але можлива також ситуацiя, коли спiн частин-
ки не має визначеного напрямку. У першому випадку (чистий кван-
товий стан) частинка характеризується певною спiновою хвильовою
функцiєю χµ, що залежить тiльки вiд спiнової змiнної, за яку зви-
чайно вибирають проекцiю спiну на вiсь квантування µ. У другому
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випадку хвильова функцiя залежить не тiльки вiд µ, а й вiд пара-
метрiв q, якi характеризують iншi частинки (змiшаний квантовий
стан). Тодi статистичнi властивостi частинки або системи описую-
ться не хвильовою функцiєю χµ, а матрицею густини ρµµ′ :

ρµµ′ =

∫
dqχµ(q)χ

+
µ′(q). (1.86)

Матрицю густини спiнових станiв ρ символiчно можна подати у
виглядi:

ρ = χχ+, (1.87)

де риса означає усереднення за параметрами, якi не пов’язанi з роз-
глядуваною частинкою.

Вектор поляризацiї частинки P визначається за допомогою ма-
трицi густини ρ формулою:

P =
Sp(sρ)
s Spρ

, (1.88)

де Spρ =
∑

µ ρµµ.
Абсолютна величина поляризацiї P характеризує iмовiрнiсть орi-

єнтацiї спiну частинки в заданому напрямку. При цьому вона задо-
вольняє умову |P | ≤ 1. Якщо у формулу (1.88) замiсть ρ пiдставити
матрицю густини початкового стану ρi, то маємо поляризацiю в по-
чатковому станi (у вхiдному каналi) Pi. Коли за ρ беремо матрицю
густини у вихiдному каналi ρf , то здобуваємо поляризацiю в кiнце-
вому станi Pf .

Якщо спiн частинки становить s = 1, то для опису стану по-
ряд iз векторною поляризацiєю P потрiбно ввести також тензорну
поляризацiю Pαβ :

Pαβ =
Sp(sαβρi)
s2 Spρi

, (1.89)

де позначено:

sαβ =
1

2
(sαsβ + sβsα)−

s(s+ 1)

3
δαβ . (1.90)

Для спiнiв s > 1 потрiбно вводити також поляризацiйнi тензори
бiльш високих рангiв.
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Ранiше було визначено асимптотичний вигляд хвильової функ-
цiї безспiнової частинки на великiй вiдстанi вiд силового центра
(1.24). Якщо спiн частинки вiдрiзняється вiд нуля, то замiсть фор-
мули (1.24) маємо:

ψ ≈
[
eikz +

eikr

r
f̂(θ, φ)

]
χi, r →∞, (1.91)

де f̂(θ, φ) – оператор в спiновому просторi; θ, φ – полярний та ази-
мутальний кути розсiяння; iндекс i позначає початковий стан.

Спiнова хвильова функцiя частинки в кiнцевому станi набирає
вигляду:

χf = f̂(θ, φ)χi. (1.92)

Спiнова матриця густини у вихiдному каналi ρf визначається
формулою:

ρf = χfχ
+
f = f̂ρif̂

+, (1.93)

де ρi = χiχ
+
i – матриця густини у вхiдному каналi.

Диференцiальний перерiз пружного розсiяння безспiнових ча-
стинок згiдно з формулою (1.25) визначається величиною |f |2.
У випадку частинок, якi мають вiдмiннi вiд нуля спiни, усереднений
за напрямками спiнiв перерiз становить:

dσ

dΩ
=

Sp(f̂ρif̂+)
Spρi

. (1.94)

Формулу (1.94) можна також подати у формi:

dσ

dΩ
=

Spρf
Spρi

. (1.95)

Розглянемо докладнiше розсiяння частинки, яка має спiн 1/2,
ядром з нульовим спiном. У цьому випадку будь-якi комбiнацiї спi-
нових операторiв зводяться до одиничної матрицi та лiнiйного до-
данка за оператором спiну s. Тому амплiтуда розсiяння має таку
структуру:

f̂ = g(θ) + h(θ)nσ, (1.96)
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де σ – набiр матриць Паулi (σ = 2s); n – одиничний вектор, пер-
пендикулярний до площини реакцiї:

n =
ki × kf

|ki × kf |
. (1.97)

Величини ki, kf – це вiдповiдно хвильовi вектори у вхiдному
та вихiдному каналах.

Зазначимо, що величина nσ є єдиним можливим скаляром, лi-
нiйним за оператором спiну розсiюваної частинки. Функцiя h(θ) ви-
значає величину спiн-орбiтової взаємодiї. Бачимо, що пружне роз-
сiяння частинок зi спiнами 1/2 ядрами з нульовими спiнами опису-
ється двома комплексними функцiями: незалежною g(θ) i залежною
h(θ)nσ вiд спiну амплiтудами.

Щоб знайти вирази для амплiтуд g(θ) i h(θ), означимо елементи
матрицi розсiяння S(l)

± , якi вiдповiдають станам з повними момен-
тами розсiюваної частинки j = l±1/2. Уведемо оператори проекту-
вання G(±) на стани з j = l ± 1/2. Тодi маємо:

S(l) = S
(l)
+ G(+) + S

(l)
− G(−). (1.98)

Оператори проектування визначаються виразами:

G(+) =

{
1, j = l + 1/2,
0, j = l − 1/2,

G(−) =

{
0, j = l + 1/2,
1, j = l − 1/2.

(1.99)

Для операторiв проектування справджується спiввiдношення
G(+) +G(−) = 1. Цi оператори можна також подати у виглядi:

G(+) =
l + 1 + lσ

2l + 1
, G(−) =

l − lσ

2l + 1
. (1.100)

У справедливостi виразiв (1.100) для операторiв G(±) можна
впевнитись за допомогою спiввiдношення:

< lσ >=

{
l, j = l + 1/2,
−(l + 1), j = l − 1/2.

(1.101)

Пiдставляючи S(l) у формi (1.98) з операторами G(±) у виглядi
(1.100) до формули для амплiтуди розсiяння (1.33) i враховуючи,
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що l = −in(d/dθ), знаходимо:

g(θ) =
1

2ik

∞∑
l=0

[
(l + 1)S

(l)
+ + lS

(l)
− − (2l + 1)

]
Pl(cos θ), (1.102)

h(θ) = − 1

2k

d

dθ

∞∑
l=0

[
S
(l)
+ − S

(l)
−

]
Pl(cos θ). (1.103)

Якщо початковий пучок частинок неполяризований Pi = 0, то
матриця густини ρi зводиться до одиничної матрицi. Диференцiаль-
ний перерiз розсiяння в цьому випадку становить:

dσ

dΩ
= |g(θ)|2 + |h(θ)|2. (1.104)

Вiдтак визначимо вектор поляризацiї Pf . Беручи до уваги, що
при ρi = 1 матриця густини ρf становить ρf = f̂ f̂+, маємо:

Pf =
2Reg(θ)h∗(θ)
|g(θ)|2 + |h(θ)|2

, Pf = nPf . (1.105)

Бачимо, що поляризацiя частинок у розглядуваному випадку
можлива тiльки вздовж напрямку n, перпендикулярному до пло-
щини реакцiї. Поляризацiя у вихiдному каналi Pf виникає тiльки
тодi, коли функцiя h(θ) вiдрiзняється вiд нуля. Iснування ж цiєї
функцiї зумовлено наявнiстю спiн-орбiтової взаємодiї.

Таким чином, пружне розсiяння частинок зi спiнами 1/2 ядрами
з нульовими спiнами описується двома комплексними функцiями
g(θ) i h(θ). Цi функцiї визначають перерiз розсiяння та поляриза-
цiю. Однак знання величин dσ/dΩ i Pf не дає змоги визначити ком-
плекснi функцiї g(θ) i h(θ). Для цього треба знати ще одну функцiю
кута розсiяння, яку можна вибрати, наприклад, у виглядi:

Qf =
2Img(θ)h∗(θ)
|g(θ)|2 + |h(θ)|2

. (1.106)

Величина Qf називається функцiєю повороту спiну. Вона по-
в’язана з кутом β повороту проекцiї спiну на площину розсiяння
спiввiдношенням:

sinβ =
2Img(θ)h∗(θ)

|g(θ) + h(θ)||g(θ)− h(θ)|
. (1.107)
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Можна довести, що справджується формула:

sinβ =
Qf√
1− P 2

f

. (1.108)

Отже, для визначення двох комплексних функцiй g(θ) i h(θ),
тобто чотирьох дiйсних функцiй кута розсiяння θ, достатньо знати
тiльки три дiйснi функцiї dσ/dΩ, Pf , Qf , оскiльки загальний фазо-
вий множник амплiтуди розсiяння є неспостережуваним.

Зупинимося на способах вимiрювання поляризацiї та функцiї
повороту спiну при пружному розсiяннi частинок зi спiнами 1/2
ядрами з нульовими спiнами. Якщо початковий пучок частинок є
неполяризованим, то для вимiрювання поляризацiї потрiбно прово-
дити експерименти з подвiйного розсiяння (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Схема експерименту з подвiйного розсiяння.

Матриця густини ρi початкового неполяризованого пучка має
вигляд:

ρi =
1

2
I, (1.109)

де I – густина частинок у початковому пучку.
Амплiтуда розсiяння першою мiшенню становить:

f̂1 = g1 + h1n1σ, (1.110)

де n1 = (ki × k1)/|ki × k1| – одиничний вектор, перпендикулярний
до площини розсiяння частинки першою мiшенню; k1 – хвильовий
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вектор частинки пiсля першого розсiяння; ki – хвильовий вектор
частинки у вхiдному каналi.

Частинки, якi розсiюються першою мiшенню пiд кутом θ1, ле-
тять до другої мiшенi. Матриця густини цього вторинного пучка
визначається формулою:

ρ1 = f̂1ρif̂
+
1 =

1

2
I
(
|g1|2 + |h1|2

)
(1 +P1σ) , (1.111)

де P1 = n1P1 – поляризацiя частинок, яка виникає внаслiдок їхньо-
го розсiяння першою мiшенню:

P1 =
2Reg1h∗1
|g1|2 + |h1|2

. (1.112)

Диференцiальний перерiз пружного розсiяння частинок першою
мiшенню становить:

dσ1
dΩ1

= |g1|2 + |h1|2. (1.113)

де dΩ1 = sin θ1dθ1dφ, θ1 i φ1 – полярний та азимутальний кути
вильоту частинки пiсля першого розсiяння.

Пiсля розсiяння другою мiшенню хвильовий вектор частинки
дорiвнює k2. Для амплiтуди розсiяння другою мiшенню дiстаємо:

f̂2 = g2 + h2n2σ, (1.114)

де n2 = (k1 × k2)/|k1 × k2| – одиничний вектор, перпендикулярний
до площини розсiяння частинки другою мiшенню.

Матриця густини пiсля другого розсiяння набирає вигляду:

ρ2 = f̂2ρ1f̂
+
2 . (1.115)

Диференцiальний перерiз пiсля другого розсiяння визнача-
ється виразом:

dσ2
dΩ2

=
(
|g2|2 + |h2|2

)
(1 +P1P2) , (1.116)

де dΩ2 = sin θ2dθ2dφ2; θ2 i φ2 – полярний та азимутальний кути
вильоту частинки пiсля другого розсiяння; P2 = n2P2 – поляриза-
цiя, яка виникала б при розсiяннi неполяризованого пучка другою
мiшенню:

P2 =
2Reg2h∗2
|g2|2 + |h2|2

. (1.117)
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Скалярний добуток P1P2 = P1P2 cosφ залежить вiд величин
поляризацiй P1 i P2 та азимутального кута φ (рис. 1.3). Величи-
на ε = P1P2 називається коефiцiєнтом азимутальної асиметрiї.
Якщо перша та друга ядернi мiшенi однаковi, а площини першого
та другого розсiювань збiгаються n1n2 = ±1, то маємо:

dσ2
dΩ

=
(
|g2|2 + |h2|2

)
(1± ε), (1.118)

де знак плюс або мiнус визначається вiдповiдно паралельнiстю або
антипаралельнiстю векторiв n1 i n2.

Якщо умови експерименту пiдiбранi так, що P1 = P2, то, ви-
значаючи асиметрiю ε з рiзницi перерiзiв (dσ/dΩ)лiворуч =
= σ2(θ2, φ = 0) i (dσ/dΩ)праворуч = σ2(θ2, φ = π), можна дiстати по-
ляризацiю P1 =

√
ε.

Таким чином, бачимо, що внаслiдок розсiяння першою мiшенню
початкового неполяризованого пучка виникає поляризацiя пучка
частинок, а розсiяння другою мiшенню дає змогу визначити величи-
ну цiєї поляризацiї. Експерименти з подвiйного розсiяння складнi,
оскiльки пучок частинок, який потрапляє до другої мiшенi пiсля
розсiяння першою мiшенню, має низьку iнтенсивнiсть, яка звичайно
дорiвнює 10−6–10−7 iнтенсивностi початкового пучка. Тому краще
проводити експерименти з поляризованим початковим пучком, вна-
слiдок чого вiдпадає потреба в розсiяннi першою мiшенню з метою
поляризацiї пучка. Якщо спiни ядер мiшенi вiдрiзняються вiд ну-
ля, то можна створити поляризовану мiшень, тобто мiшень, в якiй
за допомогою сильного зовнiшнього магнiтного поля спiни ядер є
орiєнтованими в певному напрямку.

Вiдтак розглянемо випадок, коли початковий пучок частинок
зi спiнами 1/2 має поляризацiю Pi вздовж напрямку, визначеного
одиничним вектором κ. Тодi для матрицi густини у вхiдному каналi
дiстаємо:

ρi =
1

2
I(1 + Piκσ). (1.119)

Пiсля розсiяння пучка ядрами з нульовими спiнами матриця гу-
стини набирає вигляду:

ρf =
1

2
I(g + hnσ)(1 + Piκσ)(g

∗ + h∗nσ). (1.120)
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Диференцiальний перерiз пружного розсiяння частинок у цьому
випадку становить:

dσ

dΩ
=

Spρf
Spρi

=
(
|g|2 + |h|2

)
(1 +PiP) , (1.121)

де P = nP – поляризацiя, яка виникла б при розсiяннi початкового
неполяризованого пучка:

P (θ) =
2Regh∗

|g|2 + |h|2
. (1.122)

Для знаходження поляризацiї розсiяних частинок Pf зручно
означити функцiю:

S(θ) =
|g|2 − |h|2

|g|2 + |h|2
=
√
1− P 2(θ)−Q2(θ), (1.123)

де Q(θ) – функцiя повороту спiну, яка характеризує розсiяння пер-
вiсного неполяризованого пучка:

Q(θ) =
2Imgh∗

|g|2 + |h|2
. (1.124)

Вiдтак матрицю густини ρf у вихiдному каналi можна подати у
виглядi:

ρf =
1

2
I(|g|2 + |h|2)[1 + PiPnκ+ Pnσ+

+Pi[Sκσ + (1− S)(nκ)(nσ) +Q(n× κ)σ]]. (1.125)

Поляризацiя розсiяних частинок Pf у цьому випадку визнача-
ється формулою:

Pf =
Sp(σρf )

Spρf
=

[P + (1− S)Pinκ]n+ SPiκ+QPi(n× κ)

1 + PiPnκ
.

(1.126)
Бачимо, що кiнцева поляризацiя Pf при поляризованому почат-

ковому пучку мiстить компоненти вздовж усiх трьох осей. Експе-
рименти з поляризованим початковим пучком дають змогу здобути
поляризацiю P з вимiряної асиметрiї ε = PiP , яка виникає при роз-
сiяннi однiєю мiшенню.
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Якщо початковий пучок є поляризованим перпендикулярно до
площини розсiяння, то nκ = 1, i тодi Pf = nPf , де маємо:

Pf =
P + Pi

1 + PiP
. (1.127)

Для вимiрювання функцiї повороту спiну Q або функцiї S, яка
пов’язана з Q, потрiбно вимiрювати рiзнi компоненти кiнцевої по-
ляризацiї Pf вздовж певних напрямкiв. В експериментi можна ско-
ристатись розсiяними пiд певним кутом частинками зi спiнами 1/2
як пучком для розсiяння на другiй мiшенi. Якщо початковий пучок
є поляризованим вздовж вектора ki, то nκ = 0. Вибираючи площи-
ну другого розсiяння так, щоб вона характеризувалась одиничним
вектором n′ = n× κ, дiстаємо:

Pfn
′ = Sp(ρfσn′) = PiQ. (1.128)

Бачимо, що для вимiрювання функцiї повороту спiну Q(θ) по-
трiбно проводити експеримент з подвiйного розсiяння, якщо почат-
ковий пучок частинок є поляризованим. При неполяризованому по-
чатковому пучку для визначення функцiї повороту спiну треба про-
водити дуже складний експеримент з потрiйного розсiяння.

1.5. Походження ядер i джерела енергiї зiр

У природi знайдено 287 рiзних iзотопiв ядер. До них належать
як стабiльнi ядра, так i ядра, перiоди пiврозпадiв яких перевищу-
ють вiк Землi. Всi цi ядра виявленi на Землi. Тiльки технецiй являє
собою єдиний елемент, який на Землi не знайдено, але вiн iснує в мо-
лодих зорях. Справа в тому, що перiод пiврозпаду iзотопу технецiю,
який має найбiльший вiк життя, за порядком величини становить
105 рокiв, тобто на Землi ядра технецiю вже повнiстю розпались,
але вони iснують у досить молодих зорях.

Поширенiсть iзотопiв рiзних елементiв у природi iстотно рiзна.
На рис. 1.4 наведено залежнiсть логарифма вiдносної поширеностi
елементiв у природi вiд кiлькостi нуклонiв у ядрi. Крива нормована
так, що для ядер 28Si поширенiсть умовно дорiвнює 106.

Водень i гелiй складають 98% речовини нашої Галактики та на-
багато випереджають iншi елементи за поширенiстю. Бiльше всього
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Рис. 1.4. Залежнiсть логарифма вiдносної поширеностi елементiв у при-
родi вiд кiлькостi нуклонiв у ядрi A

iснує в природi легких ядер i менше всього важких. Крива поши-
реностi ядер має кiлька максимумiв, положення яких збiгаються з
магiчними числами протонiв i нейтронiв. Крива на рис. 1.4, яка зо-
бражує вiдносну поширенiсть iзотопiв ядер в Сонцевiй системi та в
зорях головної послiдовностi, близьких до Сонця за масою та вiком,
зветься «сонцевою». Тому виникає проблема пояснення поведiнки
кривої поширеностi ядер у природi та механiзму їхнього утворення.
Ця проблема тiсно пов’язана iз загальною проблемою походження
Всесвiту та його еволюцiєю.

Нинi загальновизнаною є теорiя Великого вибуху (Big Bang), яку
запропонував Ґеорґiй Ґамов у 1948 р. Первiсну субстанцiю Ґамов
назвав «iлем»(ylem), що в перекладi з давньоанглiйської мови мо-
жна трактувати приблизно так: «первiсна субстанцiя, з якої були
утворенi елементи». Згiдно з цiєю теорiєю Великий вибух вiдбу-
вався одночасно скрiзь, заповнивши з самого початку весь простiр,
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причому кожна частинка матерiї прямувала геть вiд будь-якої iн-
шої частинки (квантовi ефекти не розглядаємо). У момент Велико-
го вибуху температура та густина матерiї були нескiнченно великi.
Безпосередньо пiсля Великого вибуху температура матерiї була ко-
лосальною.

При таких температурах природно не могла iснувати зв’язана
матерiя. Це означає, що тодi не тiльки не було молекул та атомiв,
але не було навiть атомних ядер та їхнiх складових частин – про-
тонiв i нейтронiв. Iснували тiльки фотони, електрони, позитрони,
нейтрино, антинейтрино та iншi лептони, а також складовi частини
нуклонiв та антинуклонiв – кварки та антикварки.

У першi моменти пiсля Великого вибуху завдяки величезним
температурам (коли минуло 10−43 c пiсля Великого вибуху, темпе-
ратура становила близько 1032 K), тобто величезним енергiям ча-
стинок, фактично не було вiдмiни мiж рiзними типами взаємодiй
– сильною, електромагнiтною, слабкою та, мабуть, i гравiтацiйною,
а iснувала єдина фундаментальна взаємодiя. При цьому фотони,
лептони та кварки рухались як вiльнi частинки та всi вони були
тепловим випромiненням, температура якого не була сталою, а змi-
нювалась iз плином часу.

У момент Великого вибуху матерiя, iмовiрно, мала всi можливi
властивостi симетрiї, тобто електронiв було стiльки ж, скiльки й
позитронiв, а кваркiв було стiльки ж, скiльки й антикваркiв. Далi
вiдбувалося розширення Всесвiту та одночасно з ним охолоджен-
ня матерiї. Внаслiдок цього Всесвiт прийшов до свого нинiшнього
стану iз середньою густиною речовини ρ ≈ 10−27кг/м3 i середньою
температурою T ≈ 2, 7 K. Свiдками цього охолодження є релiктовi
фотони, якi заповнюють сучасний Всесвiт i вiдповiдають темпера-
турi близько 2,7 K. Вперше релiктовi фотони, iснування яких було
передбачено Ґамовим, спостерiгали Арно Пензiас i Роберт Вудров
Вiльсон у 1965 р. Нинi релiктовi фотони майже iзотропно розпо-
всюдженi у Всесвiтi з густиною 5 · 108 фотонiв у кубiчному метрi.

Подiбно до того як при охолодженнi водяної пари виникають
краплi води, так i при охолодженнi кварк-антикваркового газу ви-
никали зв’язанi стани кварк-антикваркової матерiї, тобто адрони
та, зокрема, протони та нейтрони, а також антипротони та антиней-
трони. Мабуть, у першi моменти пiсля Великого вибуху кiлькiсть
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частинок збiгалася з кiлькiстю вiдповiдних античастинок, а надалi
кiлькiсть частинок стала трохи бiльшою за кiлькiсть античастинок,
тобто виникла барiонна асиметрiя. Теорiю барiонної асиметрiї впер-
ше розвинув Андрiй Сахаров у 1967 р. Саме з астрофiзичних спо-
стережень вiдомо, що вiдношення кiлькостi частинок (електронiв i
нуклонiв) до кiлькостi релiктових фотонiв становить величину по-
рядку 10−9.

Виникнення барiонної асиметрiї зумовлено, iмовiрно, малим по-
рушенням закону збереження барiонного заряду та порушенням
СР-iнварiантностi. Для виникнення барiонної асиметрiї iстотну роль
вiдiгравала також нерiвноважнiсть стану матерiї при розширеннi
Всесвiту. У теперiшньому Всесвiтi також iснує ця асиметрiя – саме
в природi основними елементарними частинками виявляються елек-
трон, протон i нейтрон, а не позитрон, антипротон та антинейтрон.
Частини Всесвiту, якi б мiстили антиречовину, нам не вiдомi.

Пiсля виникнення протонiв i нейтронiв «цеглинами» Всесвiту
стали не кварки, а нуклони, електрони та нейтрино. Поступово при
зменшеннi температури з таких цеглин утворювалися складнi ядра
та почали вiдiгравати все важливiшу роль рiзнi ядернi реакцiї за
участю цих ядер, а також електронiв, позитронiв, нейтрино та ан-
тинейтрино. Ядернi реакцiї спричиняли не тiльки утворення нових
ядер, але й стали основним джерелом енергiї. Саме так i можна по-
яснити походження сонцевої енергiї та енергiї зiр. Важливу роль в
утвореннi легких i середнiх ядер (до елементiв групи залiза включ-
но) вiдiгравали ядернi реакцiї за участю заряджених частинок, а
для утворення бiльш важких ядер – реакцiї захоплення нейтронiв i
β-розпад.

Важливим питанням для вивчення процесiв утворення ядер є
пояснення спiввiдношення мiж кiлькостями протонiв i нейтронiв на
початковiй стадiї еволюцiї Всесвiту. Нуклони при достатньо високих
температурах активно взаємодiють з лептонами, тобто на цьому
етапi вiдбувалось їхнє взаємоперетворення:

p+ e− ←→ n+ νe, (1.129)

p+ ν̄e ←→ n+ e+. (1.130)

Реакцiї (1.129), (1.130) визначали рiвновагу мiж концентрацiя-
ми протонiв i нейтронiв. При T > 1011 K концентрацiї протонiв
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i нейтронiв були приблизно однаковими. Внаслiдок розширення Все-
свiту та зменшення температури ставало все бiльше протонiв i мен-
ше нейтронiв, оскiльки маса нейтрона трохи бiльша за масу про-
тона, завдяки чому утворення протонiв у реакцiях (1.129), (1.130)
енергетично бiльш вигiдне, нiж утворення нейтронiв.

Швидкостi реакцiй (1.129), (1.130) зменшуються при знижен-
нi температури, тобто цi реакцiї майже повнiстю припинились, ко-
ли минуло кiлька секунд пiсля Великого вибуху. При цьому вiд-
носна концентрацiя нейтронiв у нуклоннiй речовинi дорiвнювала
12,5–15%, що й визначило подальше спiввiдношення мiж концен-
трацiями водню та гелiю в природi.

Вiдтак роз’яснимо на кiлькох прикладах утворення складних
ядер. Найпростiшим iз складних ядер є дейтрон, який мiстить ней-
трон i протон. Дейтрони могли утворитися шляхом захоплення ней-
тронiв протонами:

n+ p −→ d+ γ, Q = 2, 22 MeВ. (1.131)

Дейтрони також могли утворюватися внаслiдок злиття двох про-
тонiв з випусканням при цьому позитрона та нейтрино:

p+ p −→ d+ e+ + νe, Q = 1, 19 MeВ. (1.132)

Перша з цих реакцiй внаслiдок iснування кулонового бар’єра мо-
же протiкати тiльки при бiльш високих температурах, нiж реакцiя
(1.132).

При подальшому захопленнi нейтронiв дейтронами утворюва-
лись ядра 3H. При β-розпадi ядер 3H виникали ядра 3He, якi захоп-
лювали ще по одному нейтрону та перетворювалися на ядра 4He.
Однак ядра 3He пiсля захоплення нейтрона з великою iмовiрнiстю
розпадалися б на два дейтрони, а не утворювали α-частинки, хоч
все ж таки можна вважати, що невелика частина ядер 3He перетво-
рювалася в α-частинки шляхом захоплення нейтронiв.

Ядра 4He могли утворюватись i в iнших процесах, а саме шляхом
захоплення дейтроном протона з утворенням ядра 3He i дальшого
злиття двох ядер 3He:

p+ d −→ 3He + γ, Q = 5, 49 МеВ, (1.133)

3He +3 He −→ 4He + 2p, Q = 12, 85 МеВ. (1.134)
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Ця можливiсть утворення ядер 4He вiдiграє фундаментальну
роль у походженнi енергiї зiр. Разом з реакцiєю (1.132) злиття двох
протонiв у дейтрон вона утворює протон-протонний цикл. У цьому
циклi вiдбувається перетворення протонiв на ядра 4He: шiсть пер-
вiсних протонiв перетворюються на α-частинку (ядро 4He) i два
вiльних протони, тобто вiдбувається згоряння водню з утворенням
гелiю. За один такий цикл видiляється енергiя, яка становить
26,21 МеВ. Потрiбно також пам’ятати, що ядро 3He, захоплюючи
нейтрон, може перетворитися на ядро 4He. Однак у цьому випадку
ядро 4He утворюється в збудженому станi й тому воно нестабiль-
не. Все ж таки можна думати, що невелика кiлькiсть ядер 3He, якi
брали участь в реакцiї захоплення нейтронiв, перетворювалася на
α-частинки.

Утворення гелiю закiнчилося, коли минуло приблизно 100 c пiсля
Великого вибуху. Тодi речовина Всесвiту мiстила 70–75% протонiв
i 25–30% ядер 4He. Такий склад речовини Всесвiту залишався не-
змiнним, поки не почали вiдбуватися процеси синтезу бiльш важких
ядер у надрах зiр. Спiввiдношення мiж концентрацiями ядер водню
та гелiю в природi визначає подальший синтез рiзних ядер. Якщо
це спiввiдношення було б iншим, то й вiдносна концентрацiя рiзних
елементiв у Всесвiтi також була б iншою, тобто вся природа також
була б зовсiм iншою.

Пiсля утворення ядер 4He подальший синтез ядер шляхом захо-
плення нейтронiв неможливий, оскiльки ядро 5He не iснує. Справ-
дi, ядро 5He, яке має утворюватися внаслiдок захоплення нейтрона
ядром 4He, вмить розпадається, тобто виникає непереборний бар’-
єр для утворення бiльш важких елементiв шляхом послiдовного за-
хоплення нейтронiв ядрами. Також нестабiльним є ядро 5Li – iн-
ший кандидат на ядро з A = 5. З таким же утрудненням зустрiча-
ємось i далi, оскiльки стабiльне ядро з масовим числом A = 8 не
iснує. Однак механiзм захоплення нейтронiв вiдiграє провiдну роль
в утвореннi важких ядер.

Ядра 6Li, 7Li та 9Be можливо утворювалися частково в реак-
цiях, якi протiкають в зорях, що вибухають, а частково в холо-
днiй матерiї внаслiдок розщеплення важких ядер пiд дiєю космi-
чних променiв. Останнiй механiзм, мабуть, в основному вiдповiдає
також за утворення ядер 10B, 11B. Це означає, що синтез таких



46 Основнi властивостi ядерних реакцiй

ядер вiдбувався в побiчних процесах. Отже, пiдходимо до розгляду
проблеми утворення ядер вуглецю 12C.

Якщо густина ядер 4He дуже велика, то може вiдбуватися
злиття трьох α-частинок з утворенням ядра 12C. Однак iмовiрнiсть
процесу утворення ядер 12C набагато бiльша за iмовiрнiсть потрiй-
ного зiткнення α-частинок, тому що вiн протiкає звичайно шляхом
злиття α-частинки з ядром 8Be∗ у збудженому станi.

Реакцiя α + α → 8Be неможлива, оскiльки ядро 8Be в основ-
ному станi є нестабiльним. Однак при енергiї E ∼ 0, 1 МеВ iснує
збуджений стан ядра 8Be∗, час життя якого дорiвнює приблизно
10−16 с. Цей час малий, але за ядерними масштабами вiн великий,
тому що характерний ядерний час становить приблизно 10−22 c. Iн-
шими словами, у збудженому ядрi 8Be∗ двi α-частинки встигають
зробити порядку 106 коливань одна стосовно одної до того, як вони
розлетяться. Протягом цього часу до них може наблизитися третя
α-частинка, яка разом з ними утворить ядро 12C.

Ядро 12C вiдiграє важливу роль у синтезi бiльш важких ядер, а
також у синтезi ядер 4He. Поряд з описаним ранiше протон-протон-
ним циклом iстотним є також вуглецево-азотний цикл, який мiс-
тить такi реакцiї:

p+ 12C −→ 13N + γ, Q = 1, 95 МеВ, (1.135)

13N −→ 13C + e+ + νe, Q = 1, 50 МеВ, (1.136)

p+ 13C −→ 14N + γ, Q = 7, 54 МеВ, (1.137)

p+ 14N −→ 15O + γ, Q = 7, 35 МеВ, (1.138)
15O −→ 15N + e+ + νe, Q = 1, 73 МеВ, (1.139)

p+ 15N −→ 12C + 4He, Q = 4, 96 МеВ. (1.140)

У цьому циклi з вiдсутнiх ранiше утворюються ядра 14N, якi
є непарно-непарними ядрами, та ядра 15N. У вуглецево-азотному
циклi чотири протони перетворюються на α-частинку, а кiлькiсть
ядер вуглецю не змiнюється, тобто вуглець у цьому циклi не ви-
горяє. У вуглецево-азотному циклi видiляється енергiя 25, 03 МеВ.
Цей цикл також являє собою джерело енергiї зiр. Оскiльки iмовiр-
нiсть протiкання всiх реакцiй, якi мiстяться в протон-протонному
та вуглецево-азотному циклах, iстотно залежить вiд температури
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зорi, повний вихiд енергiї за рахунок цих ядерних реакцiй також
суттєво залежить вiд температури зорi. При температурах, якi ста-
новлять 15–20 мiльйонiв градусiв, у обох циклах видiляється при-
близно однакова кiлькiсть енергiї. При нижчих температурах про-
вiдну роль вiдiграє протон-протонний цикл, а при бiльш високих
бiльш важливим є вуглецево-азотний цикл.

Ядро кисню 16O, яке за масою розташоване пiсля ядра азо-
ту, утворюється при захопленнi α-частинки ядром вуглецю 12C.
У Сонцi та зорях головної послiдовностi найбiльш поширеними еле-
ментами, важчими за гелiй, є кисень (0,85%) i вуглець (0,39%). Тiло
людини складається за масою з 65% кисню та 18% вуглецю (за-
лишок мiстить в основному водень). Тому визначення вiдношення
поширеностей ядер 12C i 16O, якi утворюються при згоряннi гелiю,
є дуже важливою задачею. Це вiдношення передусiм визначається
вiдношенням швидкостей таких реакцiй:

3α→ 12C + γ, 12C + α→ 16O + γ.

Якщо перша реакцiя протiкала б набагато швидше за другу,
то внаслiдок горiння гелiю утворилося б дуже мало ядер кисню.
У протилежному випадку утворилося б дуже мало ядер вуглецю.

Вiдношення швидкостей протiкання розглядуваних реакцiй та,
як наслiдок, вiдношення поширеностей ядер 12C i 16O визначається
структурою рiвнiв цих ядер. Саме ядро 12C має рiвень 0+ (E =
= 7, 656 МеВ), розташований трохи вище сумарної енергiї спокою
ядер 8Be та 4He (E = 7, 370 МеВ) та енергiї спокою трьох α-частинок
(E = 7, 277 МеВ). Це означає, що ядро 12C може утворюватись у
резонанснiй реакцiї. Якби ядро 12C не мало сприятливо розташо-
ваного резонансного рiвня, то швидкiсть утворення ядер вуглецю
була б значно меншою, нiж при його наявностi.

Вiдтак перейдемо до ядра кисню 16O. Якби воно мало подiбний
сприятливо розташований резонансний рiвень, то синтез ядер 16O
при захопленнi альфа-частинок ядрами 12C протiкав би настiльки
швидко, що в природi було б мало вуглецю. Ядро 16O має спри-
ятливо розташованi рiвнi 0+ при енергiї E = 6, 05 МеВ i 2+ при
енергiї E = 6, 92 МеВ. Енергiї цих рiвнiв близькi до сумарної енер-
гiї спокою ядер 12C i 4He, яка становить E = 7, 16 МеВ. Однак вони
розташованi нижче суми енергiй спокою ядер вуглецю та гелiю, так
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що насправдi резонансного захоплення альфа-частинок вуглецем не
вiдбувається.

Таким чином, еволюцiя зiр, яка приводить до синтезу бiльш
важких ядер, та iснуюче спiввiдношення мiж кiлькостями ядер ву-
глецю та кисню в природi визначаються трьома обставинами: не-
стiйкiстю ядра 8Be в основному станi та наявнiстю резонансно-
го рiвня у ядра 8Be∗, iснуванням у ядра 12C резонансного рiвня
з потрiбною енергiєю та розташуванням двох рiвнiв ядра 16O при
енергiї, яка не дає змоги вiдбуватися резонансному захопленню
α-частинок ядрами 12C.

Подальшi послiдовнi захоплення α-частинок ядрами 16O та
бiльш важкими ядрами дають змогу пояснити утворення α-частин-
кових ядер 20Ne, 24Mg, 28Si та iнших, а в реакцiях захоплення ней-
тронiв i протонiв можуть утворюватися ядра з масовими числа-
ми, якi лежать мiж масовими числами α-частинкових ядер. Однак
утворення ядер з A ≥ 20 може вiдбуватися також внаслiдок ре-
акцiй злиття ядер. При температурах T ≈ 2 · 109 K може протiкати
вуглецеве горiння:

12C + 12C −→


20Ne + α,
23Na + p,
23Mg + n.

(1.141)

Цей цикл реакцiй дає змогу пояснити поширенiсть ядер з ма-
совими числами 20 ≤ A ≤ 32. Утворення та поширенiсть ядер
з масовими числами 32 ≤ A ≤ 42 можна пояснити горiнням
кисню:

16O + 16O −→


28Si + α,
31P + p,
31S + n,

(1.142)

яке може вiдбуватися при температурах T ≈ 3, 6 · 109 K.
Горiння неону та кремнiю дає змогу пояснити утворення ядер аж

до нiкелю. Таким шляхом пояснюється утворення ядер до елементiв
групи залiза (A ≤ 65), для яких енергiя зв’язку, що приходиться на
один нуклон, досягає максимуму. При подальшому зростаннi ма-
сового числа A енергiя зв’язку, яка приходиться на один нуклон,
починає зменшуватися. Тому ядра групи залiза не можуть висту-
пати як паливо, тобто горiння ядер припиняється, як тiльки утво-
рюються ядра елементiв цiєї групи. Цим пояснюється той факт, що
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вiдносна поширенiсть у природi ядер з близькими до залiза масови-
ми числами дуже велика (рис. 1.4). Iншими словами, ядра елементiв
групи залiза є ядерною золою, яка утворюється внаслiдок згоряння
речовини зiр, що складається з бiльш легких ядер.

Вище пояснено еволюцiю речовини вiд водню до ядер з масо-
вими числами A ≤ 65. Однак у природi iснують стабiльнi ядра аж
до A = 209, а природнi радiоактивнi ядра виявленi навiть до iзо-
топу 238U. Слiд зазначити, що вiдносна поширенiсть важких ядер
дуже мала: типова поширенiсть ядер важких елементiв менша за
поширенiсть водню в 1010 разiв! Дуже низькi поширеностi важких
ядер свiдчать про те, що процеси їхнього синтезу за своєю приро-
дою другоряднi. Такими процесами можуть бути реакцiї захоплення
нейтронiв або протонiв ядрами групи залiза, а також бiльш важки-
ми ядрами, якi вже утворилися. Цi реакцiї захоплення нуклонiв
можуть чергуватись iз β-розпадами ядер. Процеси захоплення ну-
клонiв продовжуються доти, доки в зорях внаслiдок горiння або ви-
буху народжуються нейтрони та протони. Як тiльки припиняються
реакцiї, в яких видiляється енергiя, припиняється також i синтез
важких ядер. Викладенi вище механiзми синтезу ядер дають змо-
гу розрахувати поширеностi iзотопiв i пояснити основнi особливостi
кривої на рис. 1.4.

Задачi

1. Визначити порiг ядерної реакцiї α + 14N → p + 17O,
Q = −1, 06 МеВ.
В i д п. Eth = 1, 36 МеВ.

2. Визначити порiг ядерної реакцiї n + 14N → α + 11B,
Q = −0, 28 МеВ.
В i д п. Eth = 0, 30 МеВ.

3. Порiг ядерної реакцiї p + 3H → n + 3He дорiвнює Eth =
= 1, 093 МеВ. Визначити енергiю реакцiї Q.
В i д п. Q = −0, 82 МеВ.

4. Визначити енергiю реакцiї p+ 7Li→ 4He + 4He, якщо вiдомi
середнi енергiї зв’язку на один нуклон:

εLi = 5, 60МеВ, εHe = 7, 06МеВ.

В i д п. Q = 17, 3 МеВ.
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5. Визначити енергiю нейтрона, який вилiтає пiд кутом 90◦ до
напрямку дейтрона, що рухається з енергiєю Td = 0, 2 МеВ, в реакцiї
d+ 3H → n+ α, Q = 17, 6 МеВ.
Р о з в’ я з а н н я. Закони збереження енергiї та iмпульсу для
розглядуваної реакцiї дають: Td + Q = Tn + Tα, p2d + p2n = p2α.
З цих рiвнянь дiстаємо: Tn = [mαQ + (mα −md)Td]/(mn +mα) ≈
≈ 14 МеВ.

6. Частинка з масою ma та iмпульсом pa у лабораторнiй системi
зiштовхується з нерухомим ядром iз масою mA. У реакцiї утворю-
ються частинка з масою mb та ядро з масою mB. Визначити iм-
пульс pb частинки b у системi центра мас, якщо енергiя реакцiї
дорiвнює Q.
Р о з в’ я з а н н я. Кiнетичнi енергiї частинок у системi центра
мас дорiвнюють: Ta = ma(va − v0)2/2, TA = mAv

2
0/2, Tb = p2b/2mb,

TB = p2b/2mB, де va = pa/ma, v0 = pa/(ma + mA) – швидкостi
в лабораторнiй системi частинки a i центра мас системи, яка скла-
дається з частинок a та A. Енергiя реакцiї пов’язана з кiнетичними
енергiями частинок спiввiдношенням (1.5), з якого знаходимо:

pb =

√
µ

[
2Q+

p2ama

mA(ma +mA)

]
, µ = mbmB/(mb +mB).

7. Ядро 235U поглинає тепловий нейтрон, внаслiдок чого дi-
литься на два уламки з масовими числами A1 = 96 та A2 = 140.
Визначити енергiї цих уламкiв, якщо їхня сумарна кiнетична енер-
гiя дорiвнює T = 162 МеВ.
В i д п. T1 = TA2/(A1 + A2) = 96, 1 МеВ, T2 = TA1/(A1 + A2) =
= 65, 9 МеВ.

8. Визначити можливiсть збудження рiвня з iзотопiчним спiном
T = 1 в ядрi 14N у реакцiї непружного розсiяння дейтронiв ядрами
азоту.
Р о з в’ я з а н н я. Оскiльки дейтрон та ядро 14N мають нульовi
iзотопiчнi спiни, то перехiд ядра 14N до стану з T = 1 в розгляду-
ваному процесi неможливий.

9. Визначити можливiсть збудження рiвня з iзотопiчним спiном
T = 1 в ядрi 10C при непружному розсiяннi нейтронiв на ядрах
вуглецю.
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Р о з в’ я з а н н я. Оскiльки T (n) = 1/2, T ( 10C) = 1, то збудження
рiвня з T = 1 в ядрi 10C можливе в розглядуваному процесi.

10. Визначити вiдношення усереднених за спiнами перерiзiв ре-
акцiї фоторозщеплення дейтрона γ+d→ n+p та зворотної реакцiї.
Р о з в’ я з а н н я. Згiдно з формулою (1.58) маємо:

σ̄n+p

σ̄γ+d
=
k2γ
k2n

(2sγ + 1)(2sd + 1)

(2sn + 1)(2sp + 1)
,

де kn i kγ – хвильовi вектори вiдносного руху частинок у вхiдних
каналах зворотної та прямої реакцiй; sγ , sd, sn, sp – спiни фотона,
дейтрона, нейтрона i протона.

Спiн фотона дорiвнює одиницi, проте кiлькiсть рiзних його про-
екцiй становить 2 (можливi тiльки двi рiзнi поляризацiї фотона), а
не 2sγ + 1 = 3. Тому в формулi для вiдношення перерiзiв замiсть
2sγ + 1 треба писати 2. Зазначимо, що kγ = ω/c, де ω – частота
фотона; kn =

√
2mnEn/h̄, де mn i En – маса та енергiя нейтрона.

Згiдно з законом збереження енергiї h̄ω+mdc
2 = mnc

2 +mpc
2 +En

i спiввiдношенням mdc
2 = mnc

2 +mpc
2 − ε, де ε – енергiя зв’язку

дейтрона, знаходимо: h̄ω = En + ε. Таким чином, дiстаємо:

σ̄n+p

σ̄γ+d
=

3(En + ε)2

4mnc2En
.


