
ЖУРНАЛ ФIЗИЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ

т. 10, № 3 (2006) с. 169–173

JOURNAL OF PHYSICAL STUDIES

v. 10, No. 3 (2006) p. 169–173

ДИФРАКЦIЙНЕ РОЗСIЯННЯ ТА РОЗЩЕПЛЕННЯ ЯДЕР 3He
АТОМНИМИ ЯДРАМИ

В. I. Ковальчук
Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка,

фiзичний факультет, прoсп. акад. Глушкова, 2, корп. 1, Київ, 03022
(Отримано 20 лютого 2006 р.)

У дифракцiйному наближеннi запропоновано метод розрахунку перерiзiв розсiяння та роз-
щеплення слабкозв’язаних двокластерних ядер ядрами для випадку, коли обидва кластери
зарядженi. Описано експериментальнi диференцiяльнi перерiзи пружного розсiяння ядер 3He
з енерґiєю 130 МеВ ядрами 40Ca, 90Zr та спектри на збiг продуктiв розщеплення з реакцiї
28Si(3He,dp) при енерґiї падаючих ядер 52 МеВ.
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I. ВСТУП

При ядро-ядерних зiткненнях дифракцiйнi явища
виникають, коли довжина дебройлiвської хвилi їх вiд-
носного руху мала порiвняно з розмiрами дiлянки
взаємодiї (що справедливо для вiдповiдних енерґiй
частинок, бiльших за 10–15 МеВ на нуклон). Ядер-
на дифракцiя, на вiдмiну вiд оптичної, характеризує-
ться наявнiстю рiзноманiтних непружних дифракцiй-
них процесiв, переважна бiльшiсть яких виникає при
взаємодiї складних частинок iз ядрами. Одною з важ-
ливiших переваг дифракцiйної моделi є вiдсутнiсть
вiльних пiдгiнних параметрiв — при дослiдженнi рiз-
них типiв ядерної взаємодiї такi характеристики яд-
ра, як дифузнiсть його поверхнi, напiвпрозорiсть, не-
сферичнiсть, кулонова взаємодiя, спiн, iзоспiн та iншi,
вводять природно [1,2]. Дифракцiйний пiдхiд виявив-
ся дуже придатним для опису взаємодiї кластерних
нейтроннонадлишкових та екзотичних гiпер’ядер [3–
6], якi останнiм часом iнтенсивно вивчають. Раннi до-
слiдження найпростiшої складної ядерної системи —
дейтрона — показали, що дифракцiйнi дейтрон-ядернi
процеси можна пояснити ядерною й кулоновою взає-
модiями (ЯВ i КВ) [7,8], але КВ враховували лише в
iмпульсному наближеннi через виниклi логарифмiчнi
розбiжностi в тiй частинi амплiтуди реакцiї, яка вiд-
повiдає двократному розсiянню дейтронних класте-
рiв. Вiдтак показано, що згаданi розбiжностi виника-
ють як наслiдок припущення про qk = 0 (q — вектор
переданого iмпульсу, k — вектор iмпульсу падаючої
частинки), i запропоновано метод коректного враху-
вання КВ при описi взаємодiй слабкозв’язаних ядер з
ядрами [3]. Цей метод, розроблений для випадку, ко-
ли один iз кластерiв падаючої частинки заряджений,
а другий — нейтральний, був використаний, зокрема,
для пояснення експериментiв з пружного розсiяння
йонiв 11Li ядрами 28Si [3] та дейтронiв на рядi серед-
нiх та важких ядер [9,10]. У цiй статтi, яка є послiдов-
ним продовженням робiт [3–10], узагальнено метод [3]

на випадок, коли обидва кластери падаючої частин-
ки зарядженi, i, як приклад, описано експерименталь-
нi перерiзи пружного розсiяння та розщеплення ядер
3He ядрами.

II. ФОРМАЛIЗМ

Ядро 3He у наших розрахунках розглянуто як дво-
кластерне ядро (що складається iз протона й дейтро-
на), ядра-мiшенi вважалися сферичними з дифузною
поверхнею, усi розрахунки перерiзiв виконано в без-
спiновому наближеннi в системi центра мас з вико-
ристанням системи одиниць ~ = c = 1.

Як вiдомо [1, 3], амплiтуду дифракцiйного розсiян-
ня G0 та розщеплення Gu довiльного двокластерного
слабкозв’язаного ядра можна записати у виглядi

G0,u(q) =
k

k1
f1(q)Φ0, u(−β2q)

k

k2
f2(q)Φ0, u(β1q)

+
ik

2πk1k2

∫

d(2)sΦ0,u(s) f1(β1q − s)f2(β2q + s), (1)

де u — вектор вiдносного iмпульсу кластерiв пiсля
розвалу, k — iмпульс падаючого ядра, kj — iмпульси
його кластерiв (j = 1, 2), βj = Aj/(A1 + A2), Aj —
масове число j-го кластера. Амплiтуди розсiяння fj у
(1) є фур’є-перетвореннями кластер-ядерних функцiй
профiлю ωj(sj), де sj — вектор параметра удару:

fj(q) =
ikj

2π

∫

d(2)sj eiqsj ωj(sj) . (2)

Величина Φ0,u у (1) є формфактором падаючого яд-
ра, який визначаємо так:

Φ0,u(s) =

∫

d(3)r eisrϕ∗

0, u(r)ϕ0(r) , (3)
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де ϕ0(r), ϕ0,u(r) — внутрiшнi хвильовi функцiї по-
чаткового та кiнцевого станiв (r — вектор вiдносної
вiдстанi мiж кластерами).

Уважаючи ядра-мiшенi сферичними (що справед-
ливо для парно-парних ядер), виберiмо функцiї про-
фiлю ωj(sj) ≡ ωj(sj) у виглядi [3, 6]

ωj(sj) = (δ − iγ)
(

1 − Θ(sj) exp [2iηj(sj)]
)

×
(

1 + exp
sj − Rj

∆

)

−1

, (4)

де δ ≤ 1 — параметр напiвпрозорости ядра-мiшенi, γ
— параметр заломлення кластерних хвиль у ядернiй

речовинi (|γ| ≤ 1), Θ — функцiя Гевiсайда, ηj(sj) =
nj ln kjsj — кулонова фаза розсiяння j-го класте-
ра [1], nj — вiдповiдний параметр Зоммерфельда,

Rj = r0(A
1/3
j + A1/3) — радiус взаємодiї j-го клас-

тера з ядром-мiшенню, яке мiстить A нуклонiв, ∆ —
параметр дифузности ядерної поверхнi.

Якщо тепер пiдставити (4) у (2), то пiсля низки пе-
ретворень [3] амплiтуду (1) можна записати так:

G0, u(q) = G
(0)
0, u(q) + G

(Z,1)
0,u (q) + G

(Z,2)
0, u (q) . (5)

Перший доданок у (5) є складником амплiтуди без
урахування кулонових ефектiв

G
(0)
0, u(q) = ik

{

Ω1(q) Φ0, u(−β2q) + Ω2(q) Φ0, u(β1q) − (2π)−1

∫

d(2)sΦ0,u(s) Ω1(|β1q − s|) Ω2(|β2q + s|)
}

, (6)

Ωj(q) = (δ − iγ)R2
j

∞
∫

0

dξ ξ J0(qRjξ)

[

1 + exp
(ξ − 1)Rj

∆

]

−1

.

Другий i третiй доданки у (5) є кулоновими внесками, що вiдповiдають однократному та двократному роз-
сiянню кластерiв [11]

G
(Z,1)
0, u (q) = g11(q) Φ0,u(−β2q) + g12(q) Φ0, u(β1q) , (7)

g1j(q) = −2knj

q2
gj(q) , nj = αf ZjZ

√

m(A1 + A2)

2E
,

gj(q) =

(

2

qRj

)2inj Γ(1 + inj)

Γ(1 − inj)
− qRj

1
∫

0

dx x2inj J1(qRjx) ,

G
(Z,2)
0, u (q) = g21(q) + g22(q) , (8)

g2j(q) =
knjRj√

2πλ

∞
∫

0

dt

π
∫

0

dθ sin(θ) Φ0, u(|t− βjq|) exp

(

− t2 sin2(θ)

16λ

)

I0

(

t2 sin2(θ)

16λ

)

J1(Rj |t− q|)
|t − q| gj(t) ,

де αf — стала тонкої структури, Zj(Z) — зарядове
число j-го кластера (ядра-мiшенi), m — нуклонна ма-
са, E — початкова кiнетична енерґiя падаючого ядра
в лабораторнiй системi вiдлiку [12], λ = 3/(16〈r2〉),
〈r2〉1/2 — експериментальний середньоквадратичний
радiус ядра, що розсiюється [3, 13].

У цiй роботi ми не дослiджували впливу вибору
хвильових функцiй ϕ0(r), ϕu(r) на перерiзи реакцiй,
оскiльки це питання досить докладно вивчено в [9–
11,14]. У цих статтях, зокрема, показано, що найлiпше
узгодження з експериментами за участю двокластер-
них слабкозв’язаних ядер досягається за умови вико-
ристання в розрахунках хвильової функцiї з прави-
льною асимптотичною поведiнкою при малих i вели-
ких значеннях |r|. Таку умову задовольняють хвильо-
вi функцiї зв’язаного стану та неперервного спектра,

якi є вiдповiдними розв’язками рiвняння Шрединґе-
ра з нелокальним сепарабельним потенцiялом Ямаґу-
чi [2, 15]

ϕ0(r) ≡ ϕ0(r) =

√

αβ(α + β)

2π(β − α)2
e−αr − e−βr

r
, (9)

ϕu(r) = eiur + A(u)
e−iur − e−βr

r
,

A(u) = −
[

β2 − u2

2β
− (β2 + u2)2

2β(α + β)2
− iu

]

−1

, (10)

де α i β — структурнi параметри, якi визначимо ниж-
че. Вiдповiднi формфактори (3) мають вигляд [14,16]
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Φ0(s) ≡ Φ0(s) =
β(β + α)

(β − α)2ζ
arctg

{

(β − α)2(β + α)ζ

β(β + α)2 + α(3α2 + 2αβ + 3β2)ζ2 + 4α3ζ4

}

, ζ =
s

2α
, (11)

Φu(s) = 4πN

{

1

α2 + (s− u)2
− 1

β2 + (s − u)2

+
A∗(u)

2is
ln

[

(β − is)2 + u2

α2 + (s + u)2
(α + is)2 + u2

β2 + (s − u)2
(α + β − is)2

4β2 + s2

(2β + is)2

(α + β)2 + s2

]}

. (12)

III. РЕЗУЛЬТАТИ ОБЧИСЛЕНЬ
ТА ПОРIВНЯННЯ ЇХ

З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ДАНИМИ

У подальших розрахунках уважалося, що 1-й клас-
тер ядра 3He є протоном, 2-й — дейтроном (вiдпо-
вiднi iндекси у (6)–(8) перепозначенi лiтерами p i d).
Значення параметрiв α, β у (9)–(12) вибрано такi:
α =

√

2βdApmε [5], ε = 5.494 МеВ — енерґiя вiдокрем-

лення дейтрона вiд ядра 3He [17], β = 1.36 фм−1 [18].
Диференцiяльнi перерiзи пружного розсiяння об-

числювали за вiдомою формулою [1]

σ ≡ σ(θ) = |G0(q)|2, q = 2k sin(θ/2) ,

де θ — кут розсiяння. На рис. 1 показано розрахо-
ванi вiдношення σ/σR, де σR = [2k(np + nd)]

2/q4

— резерфордiвський перерiз для пружного розсiян-
ня ядер 3He ядрами 40Ca та 90Zr. Точковим кри-

вим вiдповiдає σ0 = |G(0)
0 (q)|2, штриховим — σ1 =

|G(0)
0 (q) + G

(Z,1)
0 (q)|2, суцiльним — σ2 = |G(0)

0 (q) +

G
(Z,1)
0 (q) + G

(Z,2)
0 (q)|2. Перерiзи (суцiльнi кривi) уз-

годжувались з експериментом згiдно з χ2-критерiєм
при таких значеннях параметрiв: а) δ = 1, γ = 0,
r0 = 1.27 фм, ∆ = 0.35 фм; б) δ = 1, γ = 0,
r0 = 1.25 фм, ∆ = 0.8 фм. Iз поведiнки розрахованих
перерiзiв випливає, що врахування КВ лише в iмпу-
льсному наближеннi (штриховi кривi σ1) недостатньо
для досягнення задовiльного узгодження з експери-
ментом (суцiльнi кривi σ2). До того ж коректне вра-
хування КВ забезпечує лiпше заповнення вторинних
дифракцiйних мiнiмумiв.

Для обчислення енерґетичних спектрiв дейтронiв iз
реакцiї розщеплення 3He ми використали вираз [21]

σ(3)(Ed, Gu) ≡ d3σ

dΩp dΩd dEd

=
mp md (E − Ed − ε) Ed

25/2 π3 (mp + md)1/2 E3/2
|Gu(q)|2 , (13)

де Ed — енерґiя дейтрона, u = βd kp − βp kd, q =

k − kp − kd, причому вважалося, що θd < 0, θp > 0

(або θd > 0, θp < 0) у компланарнiй геометрiї, коли
вектор k розташований мiж kp i kd.

Рис. 1. Кутовi залежностi вiдношень σ/σR пружного
розсiяння йонiв 3He з енерґiєю E = 130 МеВ ядрами 40Ca
(а), 90Zr (б). Експериментальнi данi з [19, 20].

На рис. 2 зображено розрахованi перерiзи
(13) для реакцiї 28Si(3He,dp): точковим кривим

вiдповiдає σ
(3)
0 = σ(3)(Ed, G

(0)
u ), штриховим —

σ
(3)
1 = σ(3)(Ed, G

(0)
u + G

(Z,1)
u ), суцiльним — σ

(3)
2 =

σ(3)(Ed, G
(0)
u +G

(Z,1)
u +G

(Z,2)
u ). Усi обчислення викона-

но зi значеннями r0 = 1.2 фм, ∆ = 0.35 фм, величини
(δ;γ) становили: (1; − 0.4) — θd = 10◦, (1; − 0.4) —
15◦, (0.95; 0) — 20◦, (0.54; 0) — 25◦, (0.5; 0) — 30◦,
(0.65; 0) — 40◦, (0.7; 0) — 50◦ для θp = −10◦ (рис. 2а),
(1; − 0.4) — θp = 10◦, (1; − 0.95) — 15◦, (1; − 1) — 20◦,
(1; − 1) — 25◦, (0.95; − 1) — 30◦, (0.65; − 1) — 40◦,
(0.8; − 1) — 50◦ для θd = −10◦ (рис. 2б).
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Рис. 2. Енерґетичнi спектри дейтронiв iз реакцiї 28Si(3He,dp). Експериментальнi данi з [22].

Iз аналiзу обчислених залежностей випливає, що i в

цьому випадку вплив складника амплiтуди G
(Z,2)
u (q)

у (5) на перерiзи реакцiї є переважним, кривi σ
(3)
2 за-

довiльно узгоджуються з експериментами як за фор-
мою, так i за абсолютним значенням (хоча при фiту-
ваннi теоретичнi перерiзи доводилося, як i у [22, 23],
дещо змiщувати по осi значень Ed). Iз рисунка видно,
що при малих кутах вильоту частинок домiнує куло-
новий механiзм розвалу ядра 3He, зi збiльшенням θp, d

вiдносний вплив КВ на цей процес зменшується. При
великих кутах θp, d внесок КВ у перерiз реакцiї зно-
ву стає переважним, це пояснюється тим, що кулоно-

вi компоненти G
(Z,1)
u (q), G

(Z,2)
u (q) не залежать [1] вiд

параметра дифузности поверхонь ядер-мiшеней ∆, на

вiдмiну вiд складника G
(0)
u (q), величина якого змен-

шується зi зростанням кута вильоту частинок, i тим
швидше, чим бiльше значення ∆ [24].

IV. ВИСНОВКИ

1. У дифракцiйному наближеннi розвинуто форма-
лiзм розрахунку перерiзiв розсiяння та розщеплення
слабкозв’язаних двокластерних ядер ядрами для ви-
падку, коли обидва кластери падаючого ядра заря-
дженi. Враховано ядерну, кулонову взаємодiї, дифуз-
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нiсть поверхнi ядер-мiшеней, їх прозорiсть i заломлен-
ня кластерних хвиль у ядернiй речовинi.

2. Ця стаття є теоретичним узагальненням робо-
ти [3], у якiй розглянуто випадок, коли один iз клас-
терiв падаючого ядра заряджений, а другий — нейт-
ральний.

3. Iз використанням запропонованого методу опи-
сано перерiзи пружного розсiяння ядер 3He з енерґi-
єю 130 МеВ ядрами 40Ca, 90Zr та кiнематично пов-
нi експерименти на збiжнiсть для реакцiї 28Si(3He,dp)

при енерґiї падаючих частинок 52 МеВ. Показано, що
задовiльне узгодження з експериментами досягається
лише за умови врахування кулонової компоненти ам-
плiтуди реакцiї, яка вiдповiдає двократному розсiян-
ню обох заряджених кластерiв ядра 3He.
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DIFFRACTION SCATTERING AND DISINTEGRATION OF 3He
NUCLEI BY ATOMIC NUCLEI

V. I. Kovalchuk
National Taras Shevchenko University of Kyiv, Faculty of Physics,

prosp. akad. Glushkova, 2/1, Kyiv, UA-03022

Within diffraction model framework a method of cross sections calculation for scattering and disintegration
of weakly-bounded two-clustered nuclei by nuclei when both of its clusters are charged has been proposed. The
experimental elastic scattering cross sections of 3He by 40Ca, 90Zr and coincidence spectra of disintegration
products from 28Si(3He,dp) have been described.
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