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«ВИБРАНІ РОЗДІЛИ З КУРСУ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ» 
 

 

4. КВАНТУВАННЯ СТАНІВ ЯДЕР 

 

З курсу атомної фізики відомо про квантовий характер руху і випромінювання 

електронів в атомі. Енергія випромінювання атомів лежить в межах від 1 еВ до 

декількох кеВ. Розгляд процесів - і -розпадів показує, що вони супроводжуються 

-випромінюванням, яке також характеризується дискретністю. Після  -розпаду, як 

правило, випромінюються -кванти невисокої енергії (E > 0,5 МеВ). Енергія -

квантів, що виникають при -розпаді, може бути більшою і досягає 2 - 2,5 МеВ.  

Розглянемо досліди, в яких проявляється квантовий характер взаємодії ядер з 

електромагнітним випромінюванням. 

 

4.1. Гамма-випромінювання ядер 

 

З -випромінювання ядер ми зустрінемося в розд. 8 при вивченні процесів - і 

-розпаду. В обох випадках -промені випускаються ядрами, що утворюються після 

- і -розпаду у збудженому стані. Ядро, що випускає -кванти, має порівняно 

невелику енергію збудження, яка є недостатньою для випускання нуклона. 

Аналогічна ситуація притаманна й іншим реакціям, що супроводжуються утворенням 

ядер з енергією збудження, меншою від енергії зв’язку окремих нуклонів. До такого 

типу відносяться численні ядерні реакції, одним з продуктів яких є ядро у збудженому 

стані. При цьому звичайно енергія збудження ядра-продукту буває меншою від 

енергії відокремлення нуклона (або якої-небудь іншої частинки). При цьому 

випускання -променів є єдино можливим способом зняття збудження (якщо не 

враховувати розглянутого нижче явища внутрішньої конверсії). 

У тих випадках, коли енергія збудження ядра-продукту виявляється рівною 

енергії відокремлення нуклона або більша від неї, то випускання -променів також 

може бути переважаючим ефектом, якщо випускання нуклона є якимось чином 

заборонене. У розд. 9 ми розглянемо реакції радіаційного захоплення ядром 

повільних нейтронів, в яких збудження ядра, отримане за рахунок енергії зв’язку 

захопленого нейтрона, знімається шляхом випускання двох, трьох і більше -квантів. 

Процес випускання -квантів виявляється більш імовірним, ніж повторне 

відокремлення нейтрона, оскільки останній ефект пов’язаний з необхідністю 

концентрації енергії збудження на одному нуклоні. Крім усього іншого, такий нуклон 

повинен знаходитись поблизу межі ядра. Отже, це явище є малоймовірним ще й через 

те, що одразу після захоплення нейтрона внесена ним енергія швидко 

перерозподіляється в ядрі між усіма його нуклонами. 

Експериментальне вивчення -квантів проводиться шляхом дослідження 

вторинних процесів, що супроводжують їхнє проходження через речовину: 
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фотоефекту, ефекту Комптона і утворення електрон-позитронних пар (детальніше 

див. розд. 7). В усіх цих випадках виникають електрони, за величиною і напрямком 

імпульсу яких можна судити про енергію і напрям -променів, що їх викликають. 

 

 

4.2. Внутрішня конверсія електронів 

 

Крім випускання -променів, існує ще один механізм втрати енергії збудженим 

ядром – випускання електронів внутрішньої конверсії. У цьому процесі, як показує 

теорія, енергія збудження ядра безпосередньо (без попереднього випромінювання -

квантів) передається атомному електрону. Очевидно, що у такому механізмі будуть 

звільнятись монохроматичні електрони, енергії яких визначаються енергією ядерного 

переходу та типом електронних орбіт. З найбільшою імовірністю процес внутрішньої 

конверсії йде на К-електронах (див. розд. 7). 

Однак, якщо енергія Е, що звільняється при ядерному переході, є меншою від 

енергії зв’язку К-електрона, то конверсія на К-електронах стає енергетично 

неможливою і спостерігається конверсія на L-електронах і т.д. З самого характеру 

явища випливає, що конверсійне випромінювання повинно завжди супроводжуватись 

випромінюванням характеристичних Х-променів і так званих електронів Оже. 

На рис. 4.1 наведено типовий -спектр з гострими максимумами, що 

відповідають випусканню конверсійних електронів. 

 

 
Рис. 4.1. Типовий -спектр з гострими піками, що відповідають випусканню 

конверсійних електронів  
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Звичайно максимуми конверсійного походження позначаються на кривій -

спектру значками е-. На енергетичних діаграмах тими ж значками позначаються 

переходи, що супроводжуються випусканням електронів внутрішньої конверсії. 

Конверсійне випромінювання може спостерігатись як разом з -
випромінюванням, так і без нього. Відношення числа випущених конверсійних 

електронів до числа випущених -квантів називається коефіцієнтом внутрішньої 

конверсії: 
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                                         (4.1) 

 

Тут k = (Ne-)k/N – парціальний коефіцієнт внутрішньої конверсії для електронів К-

оболонки, L – для електронів L-оболонки тощо. 

Як показує теорія, коефіцієнт конверсії сильно залежить від енергії переходу 

(зменшується з ростом Е), атомного номера ядра (росте з ростом Z) та оболонки, з якої 

вибивається електрон (зменшується з ростом радіуса оболонки). 

Крім процесів випускання -променів і явища внутрішньої конверсії, переходи 

збудженого ядра у нижчий стан можуть відбуватися і за рахунок випускання 

електрон-позитронної пари (якщо енергія переходу Е більша від 1,02 МеВ). Однак, 

імовірність такого механізму не перевищує 10-3 від імовірності -випромінювання.  

 

4.3. Ефект Мессбауера 

 

До цього часу при розгляді різних енергетичних станів атомного ядра ми 

приписували їм певні значення енергії. Однак, це не зовсім правильно. Розглянемо, 

як приклад, ядро Ir191, що знаходиться у збудженому стані з енергією Е = 129 кеВ, з 

якого воно може перейти в основний за рахунок випускання -кванта з періодом 

піврозпаду Т1/2  10-10 с. Тоді, згідно зі співвідношенням невизначеностей, енергія 

збудженого стану Е відома з точністю до величини: 
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Чим швидше відбувається висвічування збудженого стану, тим більша 

невизначеність у величині його енергії. Тільки основний стан стабільного ядра має 

Е = 0 і тому характеризується строго визначеним значенням енергії. 

Невизначеність в енергії збудженого стану приводить до немонохроматичності 

-випромінювання, що виникає при переході ядра зі збудженого стану в основний. 

Цю немонохроматичність прийнято називати природною шириною (Г) лінії 

випускання -променів. У нашому прикладі     Г  510-6 еВ. Це є дуже мала величина 
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порівняно з енергією -переходу: Е = 129 кеВ. Тому, якщо б існував спосіб виявлення 

зміни енергії на величину порядку природної ширини лінії випромінювання, то він 

дав би можливість вимірювати енергію з дуже високою відносною точністю, що рівна 

Г/Е. У нашому прикладі Г/Е = 410-11. Для  вужчих ліній, тобто для -переходів з 

великими періодами, значення Г/Е повинно бути ще меншим. 

В принципі, виявити зміну енергії на величину, рівну природній ширині лінії, 

можна за допомогою резонансного поглинання -квантів. У цьому процесі 

спостерігаються переходи зі збудженого стану на основний після збудження ядра за 

допомогою -квантів, що випускаються тими самими ядрами. 

Процес резонансного поглинання можна порівняно легко спостерігати 

експериментально, вивчаючи проходження резонансних -променів через пластинку 

з певної речовини. При збігу енергії -променів з енергією переходу, поглинання різко 

зростає. Це дозволяє помітити дуже малі зміни енергії поблизу резонансного 

значення. Однак, тривалий час цей метод можна було використовувати тільки при 

дуже великих ширинах ліній. Справа в тому, що при переході ядра зі збудженого 

стану з енергією Е в основний стан, -квант, що при цьому випромінюється, забирає 

не всю енергію збудження Е, а меншу на величину ЕП, оскільки частина енергії Wя 

йде на віддачу ядра, яке випускає -квант: 

 

EWEE яn
 .                                           (4.3) 

 

Аналогічно, для збудження ядра до енергії Е, необхідні -промені з енергією: 

 

EWEE яk
 ,                                            (4.4) 

 

тут Wя – енергія віддачі, що передається -квантом поглинаючому ядру. Таким чином, 

лінія випромінювання і лінія поглинання для одного і того ж стану в даному ядрі 

зсунуті одна відносно одної на величину 2Wя (рис. 4.2.а).  

Енергію віддачі легко обчислити, якщо врахувати, що в процесі випускання -

кванта повинен виконуватись закон збереження імпульсу P = Pя: 
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.                                    (4.5) 

 

Для нашого прикладу отримується незначна величина енергії Wя  0,05 еВ. Однак, 

вона суттєво перевищує природну ширину лінії випромінювання Г. У зв’язку з цим 

процес резонансного поглинання -променів у розглянутому випадку може йти для 

надзвичайно малої кількості -квантів за рахунок перекриття лінії випромінювання і 

поглинання (заштрихована область на рис. 4.2а). 
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Рис. 4.2. Зсув лінії випромінювання і поглинання в ефекті Мессбауера (а), схема 

досліду Мессбауера (б) та результати досліду отримані при різних 

швидкостях джерела випромінювання (в). 

 

Для збільшення резонансного поглинання область перекриття може бути 

розширена за допомогою допплерівського зміщення (або допплерівського 

розширення) ліній випромінювання. Так, наприклад, у досліді Муна і Сторраста, 

виконаному у 1953 р. з ртутними джерелами, енергія віддачі 2Wя була скомпенсована 

за рахунок допплерівського зміщення, що виникає при швидкому (v  3104 cм/с) русі 

джерела, закріпленого на центрифузі. При цьому спостерігалось резонансне 

поглинання. Однак, подібні досліди не можуть бути використані для точного 

вимірювання енергії, оскільки їхні результати залежать від швидкості руху джерела, 

яка може бути витримана і поміряна з певною точністю. 

У 1958 р. німецький фізик Мессбауер запропонував метод різкого зменшення 

енергії віддачі ядра Wя як при випусканні, так і при поглинанні -квантів. Ідея методу 

полягає у використання випромінюючих і поглинаючих ядер у зв’язаному вигляді, 

тобто у складі кристалічної гратки. У цьому випадку при певних умовах (достатньо 

мала енергія переходу і низька температура порівняно з дебаївською температурою 

кристалу) стають можливими ядерні переходи без зміни енергетичного стану 

кристала, тобто з передачею енергії на великі віддалі пружним чином у цілому 

кристалі. Оскільки маса кристала є набагато більшою від маси ядра, то у відповідності 

з формулою (4.5) втрати на віддачу стають надзвичайно малими і процеси випускання 

та поглинання можуть відбуватися практично без віддачі. 

У першому досліді підтвердження ефекту резонансного поглинання було 

отримане за підвищенням поглинання при охолодженні випромінювача і поглинача, 
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виготовлених з Ir191. У наступному досліді Мессбауером було кількісно доведено, що 

лінії випромінювання і поглинання, які відповідають переходу з енергією 129 кеВ в 

ядрі Ir191, мають природну ширину Г = 4,610-6 еВ. 

Схема досліду Мессбауера показана на рис. 4.2.б. Тут S – джерело -
випромінювання Ir191 з енергією 129 кеВ, П – іридієвий поглинач, Д – детектор. 

Джерело і поглинач були поміщені в кріостати К1 і К2, в яких підтримувалась 

температура Т = 88 К. Кріостат К2 з джерелом міг обертатись. При обертанні його в 

один бік джерело наближалось до поглинача з деякою швидкістю v, а при обертанні 

в інший бік – віддалялось з тією самою швидкістю. 

У досліді вимірювалось поглинання -променів при різних швидкостях 

джерела. Результати досліду показані на рис. 4.2.в. Тут по осі абсцис відкладена 

відносна швидкість v джерела і поглинача та відповідні їй зміни енергії Е -квантів, 

що випромінюються. По осі ординат відкладена відносна різниця інтенсивності -
випромінювання, що проходить через іридієвий і платиновий (для оцінки фону) 

поглиначі однакової товщини. З рисунка видно, що резонанс порушується вже при 

швидкостях декілька сантиметрів на секунду, що відповідає допплерівській зміні 

енергії -квантів на величину, меншу, ніж 10-5 еВ. Звідси випливає, що в досліді 

дійсно спостерігалась лінія без віддачі з природною шириною -переходу           

Г  510-6 еВ. 

Метод резонансного поглинання дозволяє вимірювати дуже малі відносні зміни 

енергії. Вище вказувалось, що мірою точності цього методу може служити величина 

Г/Е, яка для розглянутого випадку рівна 410-11. В дійсності відносна точність 

вимірювання енергії ще вища, оскільки експериментально можна помітити зміни 

поглинання при зсуві лінії на 1/100 частку від її природної ширини. 

Крім Ir191 резонансне поглинання -променів спостерігалося і в інших 

речовинах, причому в деяких з них були зареєстровані ще вужчі лінії. Так, наприклад, 

-перехід в Fe57 з енергією 14,4 кеВ характеризується величиною Г/Е = 310-13, а для 

-переходу в Zn67 з енергією 93 кеВ – Г/Е = 510-16.  

За допомогою ефекту Мессбауера можна одержати додаткові відомості про 

коливання кристалічної гратки, вимірювати електричні і магнітні моменти збуджених 

ядер, досліджувати вплив хімічного складу на енергію ядерних рівнів, проводити 

геофізичну розвідку та ін. 

Методами мессбауерівської спектроскопії вдалось виявити вплив електронних 

шарів атомів на процеси, що відбуваються всередині атомних ядер. Лінії 

мессбауерівських спектрів одного і того ж ядра помітно зміщуються і змінюються за 

шириною при переході від однієї хімічної сполуки до іншої при зміні структури 

кристалічної гратки, при зміні температури, при накладанні і знятті механічних 

напруг та ін. Тому методи мессбауерівської спектроскопії знаходять широке 

застосування в дослідженнях з фізики твердого тіла. 
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4.4. Магнітні моменти ядер, метод Рабі 

 

Ядерні магнітні моменти за порядком величини складають 1/1000 магнітних 

моментів електронних оболонок. Розглянемо метод Рабі у застосуванні до випадку 

молекулярного пучка. Нехай цей пучок складається з молекул, електронні оболонки 

яких володіють нульовим магнітним моментом. Це еквівалентно вимірюванню 

магнітного моменту «голого» ядра. Зауважимо, що таке обмеження зроблено тільки 

заради наглядності викладу. На практиці метод Рабі придатний для вимірювання 

ядерних магнітних моментів усіх атомів.  

Якщо крім сталого магнітного поля з індукцією В, довкола якого магнітний 

момент ядра здійснює прецесію, у перпендикулярному напрямі прикласти невелике 

за амплітудою змінне магнітне поле В1, то воно буде викликати момент кручення. Він 

буде приводити до зміни кута між векторами  і В. Якщо частота поля В1 не збігається 

з частотою ларморової прецесії L, то цей момент обертання буде не у фазі з 

прецесійним рухом. Тому він не викличе переорієнтації ядерного моменту. Якщо ж 

частота поля В1 збігається з L, то відбудеться стрибкоподібна переорієнтація 

магнітного момента ядра. При цьому зміниться проекція магнітного момента яд на 

напрям індукції магнітного поля В.  

Таким чином, маючи прилад, в якому створене постійне магнітне поле і мале, 

перпендикулярне йому, змінне поле, ми можемо добитися резонансу ларморової 

частоти з частотою змінного поля. Це можна зробити, плавно змінюючи частоту при 

постійному полі В, або змінюючи це поле при фіксованій частоті. Для вимірювань 

досить розробити метод визначення резонансу, що проявляється в переорієнтації ядер 

при поглинанні квантів ВЧ поля. Для цього в методі Рабі використовується система, 

що складається з джерела Q (пічки) – молекулярного пучка, діафрагми S, магнітів з 

неоднорідним полем A і C, детектора D і повертаючого елемента, складеного з магніта 

В і високочастотної петлі P (рис.4.3.). Вся система поміщається у вакуум. Зазори в 

магнітах А і С вимірюються частками міліметра, довжини їхніх полюсних 

наконечників – десятками сантиметрів. 

________________________ 

* Ларморова частота: 

𝜔𝐿 =  
µ𝐻

Iħ
 , 

 

де Н – напруженість магнітного поля; I – спін ядра. 

 

2𝜋𝑓 =  
𝐼µ

0
 𝑔𝐻

𝐼ħ
=  

𝑒ħ𝑔𝐻

2𝑀𝑐ħ
=  

𝑒𝑔𝐻

2𝑀𝑐
, 

 
де f – лінійна частота; g – гіромагнітне відношення, М – маса протона; с – швидкість 

світла. Отже, гіромагнітне співвідношення: 

 

                                                   𝑔 =  
4𝜋𝑓𝑀𝑐

eH
. 
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Рис. 4.3. Метод Рабі для визначення магнітного момента ядра. 

 

Молекулярний пучок, який виходить з джерела Q, колімується системою 

діафрагм і поступає в міжполюсний простір магніта А. Це поле є сильно 

неоднорідним, градієнт його досягає величини 105 Гс/см. Магніт С являє собою копію 

магніта А, однак напрям градієнта поля в ньому протилежний. Рухаючись через зазор 

у магніті А, молекули зазнають дії сили: 

 















z

B
F z .                                                    (4.6) 

 

 
Рис. 4.4. Резонансна крива, отримана методом Рабі для ядер Li7 у досліді з 

пучком молекул LiCl. 
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У магніті С на молекули діє сила, рівна за величиною, але протилежна за 

знаком. Якщо повертаючий момент молекулам не надається, то відхилення 

молекулярного пучка в магніті А точно компенсується відхиленням у магніті С. Пучок 

потрапляє у детектор D незалежно від значення величини індукції магнітного поля в 

магніті В, яке не зумовлює відхилення пучка. Якщо за допомогою петлі P в зазорі 

магніту В створити незначне ВЧ магнітне поле і підібрати частоту так, щоб вона 

збігалася з частотою ларморової прецесії, то деяка частина молекул буде 

переорієнтовувати свої ядерні магнітні моменти. Внаслідок цього сила, що діє на ці 

молекули в магніті С є вже іншою. Тому ці молекули відхиляються від початкової 

траєкторії і не потрапляють в детектор D. Тому на кривій залежності інтенсивності 

пучка від напруженості магнітного поля спостерігається мінімум інтенсивності. На 

рис. 4.4. наведена резонансна крива, отримана для ядер Li7 у досліді з пучком молекул 

LiCl. 

 

 4.5. Спін ядра 

 

В розділі 2 вже говорилось про те, що власні моменти кількості руху s (спіни) 

як протона, так і нейтрона рівні. Нуклони завдяки своєму рухові в ядрах володіють 

орбітальним моментом кількості руху l. Тому повний момент кількості руху нуклона 

в ядрі може бути рівний або сумі при паралельній орієнтації l і s, або різниці 

орбітального моменту і спіну при антипаралельній орієнтації l i s, тобто j=l+1/2 або 

j=l-1/2. 

Повний механічний момент ядра І є результатом складання моментів і окремих 

нуклонів, тобто: 

 

 I =∑ j 
 

Тут сумування проводиться за всіма нуклонами ядра. Експериментальні результати 

підтверджують це правило. Оскільки повний момент окремого нуклона є півцілим, то 

в залежності від парності чи непарності масового числа А, величина І буде цілою або 

півцілою. Дослідні результати показують, що повний момент І для стабільних 

непарних ядер не перевищує 9/2, а для парних А в більшості випадків лежить в межах 

від 0 до 5. Це свідчить про те, в природі не зустрічаються ядра, в яких моменти 

нуклонів j були б напрямлені в один бік, оскільки в цьому випадку величина І могла 

б доходити до 100 і більше. Всі без виключення парно-парні ядра (тобто з парними z 

i N) володіють j, рівним 0, завдяки попарній компенсації антипаралельно 

напрямлених повних моментів нуклонів. 

За історично усталеною термінологією, повні механічні моменти ядер прийнято 

називати спінами. Користуючись цією термінологією, не можна забувати що в 

дійсності спін ядра визначають не тільки спіни нуклонів, але і їхні орбітальні 

моменти. Крім механічних моментів, ядра володіють також магнітними моментами. 

Наявність магнітних моментів в ядер вперше було виявлено за розщепленням 

спектральних ліній атомних спектрів, яке відбувається в результаті взаємодії 

електронів атома з магнітним полем ядра. Фізично магнітні моменти ядер зумовлені 
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з одного боку власними магнітними моментами протонів і нейтронів, з іншого - рухом 

протонів всередині ядра, який створює орбітальну частину магнітного моменту. Тому 

за аналогією з повним моментом нуклона в ядрі, який складається з двох частин j=l+s 

магнітний момент нуклона також можна представити у вигляді суми: 

 

.                                                 (4.7) 

 

Тут gl i gs – орбітальні і спінові гіромагнітні множники. Величини множників рівні 
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де індекси p i n відносяться до значень цих множників для протона і нейтрона 

відповідно. Під магнітним моментом завжди розуміють значення магнітного 

момента, усередненого за рухом усіх нуклонів в ядрі. Цей середній момент 

направлений вздовж моменту кількості руху ядра І, оскільки це єдиний виділений 

напрям всередині ядра. Тому ми можемо вважати, що магнітний момент і момент 

кількості руху зв’язані лінійною залежністю: 

 

,      (4.8) 

 

де gΙ – гіромагнітний множник для ядра. 

Безпосередньо обчислити gI в даний момент неможливо через відсутність теорії 

ядерних сил. Але той факт що магнітні моменти парно-парних ядер завжди рівні 

нулю, тобто попарно компенсуються, дозволяє спростити задачу. Було зроблено 

припущення, що спіни і магнітні моменти ядер з непарним масовим числом А 

зумовлені рухом останнього непарного протона (якщо число протонів непарне) або 

нейтрона (якщо число нейтронів непарне). В цьому випадку, виражаючи 

гіромагнітний множник gI через його спінову і орбітальну частину, магнітний момент 

ядра можна представити у вигляді: 
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lIяд  I,                                   (4.9) 

 

де знак «–» відповідає випадку I=l-1/2, знак «+» I=l+1/2. Підставляючи числові 

значення величин gs i gl  в рівняння (4.9), отримуємо такі значення магнітного 

моменту для ядер з непарним Z: 
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 , коли 
,
 

 

і для ядер з непарним N: 

 

       для     
;
                          (4.10б) 

  для   
.
 

 

Отже, як для ядер з непарним Z, так і для ядер з непарним N при заданому l 

повинні спостерігатись два різні значення магнітного момента ядра залежно від 

взаємної орієнтації l i s. Дійсно, Шмідт, аналізуючи наявний експериментальний 

матеріал щодо магнітних моментів ядер виявив, що вони лежать між двома межами. 

При цьому одна межа відповідає випадку, коли спін і орбітальний момент кількості 

руху паралельні, інший – коли вони антипаралельні. 

 

4.6. Ядерна ізомерія 

 

Модель ядерних оболонок дає також природне пояснення явища ядерної 

ізомерії. Ізомерними ядрами називаються ядра, що містять однакове число протонів і 

нейтронів, але володіють різними фізичними властивостями: періодом піврозпаду, 

енергією зв’язку, спінами тощо. 

Перша пара ізомерних ядер була відкрита в 1921 р. Ганом. Він виявив 

радіоактивну речовину UZ1, що є ізобаром і ізотипом до UX2. Ці речовини 

відрізняються лише своїми радіоактивними властивостями. Обидві речовини 

отримуються в результаті β-розпаду однієї і тієї ж речовини UX1 (90Th234) і 

складаються з однакових ядер 91Pa234, які, однак, мають різні періоди піврозпаду (6,7 

год і 1,22 хв відповідно).  

Пізніше в 1935 р. Курчатов та ін. відкрили існування ізомерії в штучних ядрах. 

Вони опромінювали нейтронами бром, який складався з природної суміші ізотопів 

35Br79 і 35Br81. Було отримано два радіоактивних ізотопи 35Br80 і 35Br82: 

 

, 

 .                                        (4.11) 

 

Дивним результатом дослідів виявилось існування у 35Br80 і 35Br82 не двох, а трьох 

різних періодів піврозпаду для β-частинок, що випускались:  
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.
                              (4.12) 

 

Таким чином, одному з двох радіоактивних ізотопів брому необхідно приписати два 

періоди піврозпаду. Щоб встановити, до якого ізотопа які періоди відносяться, були 

поставлені досліди з опромінення γ-квантами. Відповідні реакції протікають з 

утворенням радіоактивних ізотопів брому і супроводжуються вильотом нейтронів: 
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.                                          (4.13) 

 

Обидва утворені ізотопи брому є β-радіоактивними і розпадаються за схемами: 
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                                     (4.14) 

 

При цьому також спостерігається три різних періоди піврозпаду.  

Співставлення дослідів показує, що в обох випадках зустрічаються однакові 

періоди (18 хв. і 4,4 год) і один і той самий ізотоп брому 35Br80, якому і слід приписати 

ці два періоди.  

Експериментальні дані також свідчать, що ізомерні ядра відрізняються великою 

різницею механічних моментів (спінів), яка досягає (3-5) ħ. Метастабільність 

ізомерних ядер зумовлена великою різницею механічних моментів, оскільки 

“висвічення” ядер за рахунок випускання γ-фотона при великих різницях спінів 

значно послаблюється, якщо енергія висвічування ΔW=Wзб.-Wосн. не є дуже великою. 

Тому ізомерія ядер буде зустрічатись тоді, коли спін основного стану ядра 

визначається конкуренцією двох дуже близько розміщених рівнів зі значно 

відмінними моментами для непарного нуклона.  
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Рис. 4.5. Схематичне зображення процесів, що відбуваються з ядром 35Br80. З 

моменту його утворення до моменту випускання електронів 

 

Зобразимо процеси, що відбуваються в ядрі 35Br80 з моменту утворення до 

моменту випускання електрона, схематично (рис. 4.5.). Ядро 35Br80, яке утворюється з 

ядра 35Br79 в результаті захоплення нейтрона, в перший момент свого існування 

знаходиться в сильно збудженому стані. Зняття збудження відбувається за рахунок 

послідовних переходів ядра на все нижчі енергетичні стани з одночасним 

випусканням γ-квантів або електронів внутрішньої конверсії, які забирають надлишок 

енергії.  

За наявності метастабільного стану переходи можуть відбуватися двома 

різними шляхами, позначеними на рис. 4.5 як I і II. В результаті переходів по шляху I 

ядро швидко (протягом 10-13с) переходить в основний стан, з якого випускає β-

частинку з періодом піврозпаду t1=18 хв.  

У варіанті II ядро швидко переходить у довгоживучий метастабільний стан 

35Br80m., з якого повільно з періодом 4,4 год переходить в основний стан із 

випусканням γ-кванта або конверсійного електрона.  

Таким чином у способі II β-розпад стає можливим тільки після заключного 

переходу з метастабільного стану в основний, який відбувається з періодом 4,4 год. 

Тому і наступний β-розпад буде також характеризуватися періодом 4,4 год. При 
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цьому, оскільки в обох способах β-частинки випромінюються з одного і того ж 

енергетичного рівня, їхні спектри будуть однаковими.  

  



 57 

5. ЯДЕРНІ МОДЕЛІ 

 

Атомні ядра являють собою складні квантово-механічні системи, побудовані з 

двох сортів нуклонів – із протонів і нейтронів. Нуклони в ядрі зв’язуються 

внутрішніми силами ядерної взаємодії, між протонами існують також 

електромагнітні взаємодії. 

Для розуміння властивостей атомних ядер корисними є різні фізичні моделі. 

Конструюється модель таким чином, що спочатку вона з найбільшою точністю 

враховує певні властивості атомних ядер, а пізніше вносяться фізичні і математичні 

спрощення у вирішення задачі. Зрозуміло, що жодна проста модель не зможе 

передати всіх властивостей такої складної системи, якою є ядро. Висновок про 

придатність тієї чи іншої моделі можна зробити лише співставляючи її з 

експериментом. 

Розробка моделей ядра відбувається двома різними напрямами. Перший напрям 

стосується створення моделей із сильною взаємодією. В цих моделях ядро 

розглядається як ансамбль сильно взаємодіючих частинок. До цієї групи моделей слід 

віднести: модель рідкої краплі, -частинкову модель, модель складового ядра. Другий 

напрям пов’язаний зі створенням моделей незалежних частинок, у яких приймається, 

що кожен нуклон рухається в усередненому полі всіх інших нуклонів ядра майже 

незалежно один від одного. До цієї групи слід віднести: модель фермі-газу, модель 

потенціальної ями, модель оболонок, узагальнену або колективну модель і оптичну 

модель. 

У цьому розділі розглянемо фізичні властивості атомних ядер, на яких 

будуються їхні моделі, а також основні положення деяких моделей. 

 

5.1. Модель рідкої краплі і альфа-частинкова модель 

 

 Однією з перших і найпростіших моделей є модель рідкої краплі, яка 

грунтується на аналогії між ядром і краплею звичайної рідини. Особливості цієї 

моделі описані в розділі І. На її основі були спроби описати деякі ядерні процеси і 

властивості. Ця модель насамперед використовувалась для отримання формули 

енергії зв’язку ядер (розділ І). 

Завдяки властивості насичення ядерних сил, розподіл протонів і нейтронів 

всередині ядра повинен бути приблизно однаковим. Це значить, що розподіл 

електричного заряду в ядрі повинен також бути рівномірним всередині і 

зменшуватися зі зменшенням густини заряду в поверхневому шарі. На рис. 5.1 крива 

відображає розподіл електричного заряду в ядрі. 

Модель рідкої краплі передбачає існування колективних рухів нуклонів в ядрі-

краплі, поверхневих коливань, коливань густини у випадку стисливості рідини тощо. 

Нехай в рівноважному стані крапля-ядро володіє сферичною формою. Радіус 

сферичного ядра рівний Rя. Допустимо, що ядро-крапля захоплює нуклон, який 

налітає на нього ззовні. Енергія захопленого нуклона майже миттєво розподіляється 

між усіма сильно зв’язаними нуклонами ядра, і ядро переходить у збуджений стан. 

При такому трактуванні збудження ядро можна розглядати як нагрівання краплі і 

можна ввести поняття «температури» ядра. 
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Рис. 5.1. Залежність розподілу густини заряду в ядрі з масовим числом А=125 від 

віддалі від його центра. 

 

  Нехай енергія збудження ядра, зумовленого поглинанням нуклона, рівна 10 

МеВ (kT=107 еВ). Звідси температура збудженого ядра – T=W/k=1,21011 К. 

Нуклон, що налітає на ядро-краплю, порушує його сферичну симетрію, і в ядрі 

виникають деформації. Поверхневий натяг виступає в ролі відновлюючої сили. 

Виникають поверхневі хвилі з довжиною λ=Rя/l, де l – число гребенів хвилі на протязі 

кругу краплі (рис. 5.2.).  

З виразу для кінетичної і потенціальної енергії отримуємо значення для частоти 

хвиль: 

 

    при  ,                                       (5.1) 

 

де σ – коефіцієнт поверхневого натягу, Мя – маса ядра. Знаючи з дослідних даних 

поверхневу енергію Wσ=UσA
2/3=4πσRо

2А2/3, ми можемо оцінити значення коефіцієнта 

поверхневого натягу σ=102 ерг/см2. 
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Рис. 5.2. Поверхнева хвиля у рідкій краплі при l=4. 

  

Енергія зв’язку ядра-краплі, що виражається напівемпіричною формулою 

Вайцзеккера (1.14), рівна сумі об’ємної, поверхневої і кулонівської енергії. Об’ємна 

енергія а0А+асим(А/2-Z)2/А не залежить від форми ядра при умові нестисливості 

«ядерної речовини». Поверхнева енергія WП=4πσRо
2А2/3 і енергія кулонівської 

взаємодії  
3/1
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AR
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W

к
 залежать від форми ядра і деформація поверхні змінює WП і 

WK.  

В свою чергу впливи енергії кулонівської взаємодії на поверхневі деформації 

ядра стають помітними при великих Z. Якщо кулонівська енергія буде суттєво 

переважати поверхневу, ядро стає нестійким по відношенню до деформації. Було 

показано, що коли відношення енергій WK/WП<2, ядро ще володіє стійкістю, але коли 

WK/WП=2 ядро стає нестійким до поверхневих деформацій і самовільно ділиться на 

дві частини. Умова стійкості ядра по відношенню до поверхневих деформацій 

запишеться: 
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 ,                                             (5.2) 

 

звідки                                            

                                                                       Z2/A  45 .                                                 (5.3) 

 

Варто зауважити, що параметр Z2/А для найважчих ядер достатньо близький до 

знайденого критичного значення. Наприклад, для 92U
238 Z2/A=35,5, для 95Am242 

Z2/A=37,3, тобто ці ядра знаходяться на межі стійкості. Отже модель рідкої краплі дає 

правильні висновки про межу стійкості по відношенню до поділу. 

Іншим прикладом моделі ядра із сильною взаємодією є -частинкова модель. 

Ще в перші роки вивчення ядерних процесів було твердо встановлено, що при розпаді 

важких радіоактивних ядер з них вилітають α-частинки. Це послужило основою для 

перших дослідників зробити висновок про те, що α-частинки існують всередині 

важких ядер і до їхнього розпаду як стійкі утворення. З появою протонно-нейтронної 

моделі ядра ця точка зору була відкинута. Однак в 30-ті роки минулого століття ідея 
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α-частинкової моделі виникла в новому варіанті. Було зроблено припущення, що α-

частинки не є стабільними довгоживучими об’єктами, а короткоживучими, порівняно 

стійкими утвореннями, які виникають всередині ядра. Через деякий час t після свого 

утворення α-частинки розпадаються на складові частини. Цей час t повинен бути 

більший від періоду коливання і обертання α-частинкового утворення. Продукти 

розпаду певної α-частинки перебудовуються у інші α-частинки і т.д. 

Виявляється, що користуючись α-частинковою моделлю можна пояснити низку 

експериментальних фактів і теоретичних міркувань: 

1. Особлива підвищена стійкість α-частинки, яка діє на ядро, 

спостерігається в експерименті, і може бути пояснена квантовою теорією. Два 

протони і два нейтрони, що утворюють α-частинку, можуть знаходитись в одному і 

тому ж просторовому стані, але в різних спінових зарядових станах (p, p, n, n), 

не порушуючи принципу Паулі. Хвильові функції нуклонів при цьому будуть 

постійно перекриватися, а це приводить до великої енергії зв’язку. 

2. Підрахунки для таких ядер, як 6C
12, 8O

16 та ін., показують, що 90 % енергії 

зв’язку цих ядер припадає на енергію зв’язку α-частинок, що формують ці ядра, і 10% 

– на енергію взаємодії між α-частинками. Існують парно-парні ядра з Z=N, т. з. «α-

ядра», стійкість яких є найбільшою. Її пов’язують зі стійкістю α-частинок. До «α-

ядер» відносять: 4Be8, 6C
12, 6O

18, 10Ne20, 12Mg24, 14Si32. 

З точки зору α-частинкової моделі ці ядра побудованні з цілого числа α-

частинок. Число зв’язків між α-частинками знаходиться з геометричних міркувань 

про структуру «α-ядра». Наприклад, ядро 6С
12 вважається побудованим з трьох α-

частинок, розміщених у вершинах рівностороннього трикутника: в такому ядрі 

існують три α-частинкові зв’язки. Ядро 8О
16 вважається побудованим з чотирьох α-

частинок, розміщених у вершинах правильного тетраедра, в такому ядрі утворюються 

шість α-частинкових зв’язків. Якщо вважати, що потенціал взаємодії між різними 

парами α-частинок на віддалях, що перевищують рівноважну, носить адитивний 

характер, то кожна α-частинка буде вносити приблизно рівну частку в нову енергію 

зв’язку між α-частинками. 

Якщо Wα – повна енергія зв’язку α-частинки, Wnα – енергія зв’язку даного «α-

ядра», а n – число α-частинок в ядрі, то величина 

 

                                                   (5.4) 

 

буде виражати енергію зв’язку між α-частинками в ядрі. Результати розрахунку для 

«α-ядер» задовільно узгоджуються з експериментом. 

3. Можна обчислити енергію ядра, побудованого з α-частинок, прийомами 

класичної механіки. При цьому обертальні і коливні рухи системи вважаються 

аналогічними до відповідних молекулярних рухів. Застосування α-частинкової 

моделі до розрахунку енергетичних рівнів ядер 6С
12, 8О

16 дає результати, які добре 

узгоджуються з експериментальними даними. 

Сильним аргументом проти α-частинкової моделі ядра є те, що вона суперечить 

дослідним даним щодо α-α-розсіяння. Експериментальні дані показують, що α-

частинки не зберігають своєї індивідуальності при зіткненнях при енергіях навіть 

 nWnWB 
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декілька МеВ. Отже вони повинні дуже швидко розпадатись і в сильно 

концентрованій ядерній речовині. 

 

 5.2. Модель фермі-газу 

 

Крім моделей із сильною взаємодією, в яких нуклони, що утворюють ядро, не 

зберігають своєї індивідуальності, а лише беруть участь в колективних рухах, були 

запропоновані моделі незалежних частинок, що грунтувались на таких міркуваннях. 

Приймається, що нуклони рухаються в усередненому полі ядра в першому 

наближенні незалежно один від одного. Це поле являє собою середнє поле, яке 

зумовлене взаємодією з іншими нуклонами, і є однаковим для всіх частинок. Якщо 

рух частинок в ядрі має хаотичний характер і можна скористатися статистичним 

методом розгляду, то ядро можна розглядати як розріджений фермі-газ, що 

знаходиться в замкнутому об’ємі. В цьому випадку матимемо газову модель ядра. 

Навпаки, якщо нуклони ядра здійснюють впорядкований рух, то ядро описується 

планетарною моделлю з майже незалежними орбітальними рухами нуклонів. За 

певним законом нуклони ядра групуються в оболонки. В цьому випадку матимемо 

справу з моделлю ядерних оболонок.  

Зупинимося на моделі фермі-газу. В цій моделі робиться додаткове спрощення. 

Воно полягає в тому, що хвильові функції окремих нуклонів є плоскими хвилями. 

Так-що їх можна вважати незалежними. Модель фермі-газу є найпростішою серед 

моделей незалежних частинок, тому вона дає тільки наближені результати.  

Нехай маємо ядро, що складається з A нуклонів. Якщо ядро знаходиться в 

основному стані, то це означає, що нуклони відповідно до принципу Паулі в 

потенціальному полі ядра займають усі можливі нижчі енергетичні рівні (стани) аж 

до рівня EF. Тут  

 

 

EF=PF
2/2M                                                       (5.5) 

 

 

– енергія Фермі, виражає максимальну кінетичну енергію нуклона в ядрі, відраховану 

від дна потенціальної ями, 2/3– максимальний (граничний) імпульс або 

імпульс Фермі, нижче від якого всі стани є зайнятими, М – маса ядра. При цьому, в 

одному і тому ж стані (на одному енергетичному рівні) може знаходитись не більше 

двох протонів, що відрізняються напрямом спіна. Це ж стосується і нейтронів. 

Протони і нейтрони в ядрі володіють своїм власним набором можливих станів. Така 

система мікрочастинок, що підлягає принципу Паулі і цілковито заповнює всі нижні 

енергетичні стани, називається виродженим фермі-газом. 

В ньому, незважаючи на сильну взаємодію між нуклонами, зіткнення нуклонів 

заборонені, і вони ведуть себе так, як би взаємодія між ними була слабою. Дійсно 

нуклон 1 (Рис. 5.3 а) міг би зазнати зіткнення з деяким нуклоном 2 і передати йому 

частину своєї енергії. При цьому нуклон 2 перейшов би на вищий вільний рівень, а 
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нуклон 1 відповідно до закону збереження енергії повинен би перейти на нижчий 

рівень. Однак, усі нижчі рівні згідно з принципом Паулі мають обмежене число місць 

і всі вони зайняті, тому нуклон 1 не може перейти на нижчі рівні. Це означає, що 

зіткнення нуклона 1 з нуклоном 2 не відбудуться. Кажуть, що вони заборонені 

принципом Паулі. Таким чином, частинки виродженого фермі-газу будуть дуже рідко 

зазнавати зіткнень між собою, тобто вироджений фермі-газ у цьому відношенні 

нагадує розріджений фермі-газ з рідкісними зіткненнями частинок. Ці міркування 

дають підставу для аналогії з виродженим фермі-газом.  

 

 
Рис. 5.3. Схематичне зображення уявлень про ядро як про вироджений фермі-

газ (а) та потенціальних ям для протонів і нейтронів у ядрі (б) 

 

Тепер перейдемо до властивостей збуджених станів ядра в рамках моделі 

фермі-газу.  

1. Енергія збудження для заданого атомного ядра набуває ряду квантових 

значень, яким відповідають певні рівні збудження. Найлегші ядра з масовим числом 

A4 не утворюють набору збуджених станів, а мають лише одне значення власної 

енергії. 

2. Ядро, що знаходиться у збудженому стані, існує протягом лише обмеженого 

проміжку часу τ. Після цього збуджене ядро або розпадається з викиданням ядерних 

частинок і переходить в стан з меншою енергією, або зразу переходить в основний 

стан з випусканням γ-кванта.  

3. Тривалість перебування ядра в збудженому стані і невизначеність енергії ΔW 

збудженого стану ядра пов’язані співвідношенням ΔWτħ. Отже енергетичні рівні 

збуджених станів ядра є розмитими і їхня ширина ГΔW обернено пропорційна до 

середнього часу життя τ ядра в збудженому стані. Чим менше перебуває ядро в 

збудженому стані, тим більшою є ширина енергетичного рівня. Величина 1/τ=ω 

виражає імовірність переходу (процесу) ядра зі збудженого стану.  

Якщо атомне ядро є достатньо важким, то число нейтронів (A-Z) значно більше 

від числа протонів Z. Наприклад, в ядрі 82Pb208 міститься 82 протони і 126 нейтронів, 

але глибина потенціальної ями 
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(5.6) 

 

 

пропорційна до n2/3, де n – густина нуклонів. Таким чином, глибина ями для 

протонного газу буде значно меншою, ніж для нейтронного газу, якщо енергію Фермі 

WF вибрати так, щоб отримати приблизно однакове для p і n  значення енергії зв’язку 

(~8 МеВ), яке спостерігається в експерименті. На рис.5.3 б зображені потенціальні 

ями для протонного і нейтронного газу у випадку ядра 82Pb208.  

Така модель ядра пояснює ядерне насичення і ядерний потенціал при низьких 

енергіях. Висновки цієї моделі спочатку мали обмежене і суто якісне застосування в 

теорії ядерних реакцій. Однак ціла низка своєрідних властивостей ядер може успішно 

розглядатися в рамках цієї моделі.  

 

 5.3. Оболонкова модель 

 

Багато фізичних властивостей атомних ядер, наприклад енергія зв’язку ядер, 

загалом змінюються досить плавно зі зміною числа протонів і числа протонів, і часто 

вони можуть бути виражені гладкою функцією від N і Z. Однак більш детальні 

дослідження низки властивостей ядер виявляють суттєві нерегулярності і 

стрибкоподібні їхні зміни. При певних значеннях N і Z ці нерегулярності стають 

найпомітнішими. Значення N і Z, рівні 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 і 152, отримали назву 

«магічних чисел». Магічні числа в ядерній фізиці відіграють таку ж роль як числа 2, 

8, 18, 32 і т.д. в атомній фізиці, що відповідають числу електронів в замкнутих 

оболонках (шарах) атомів благородних газів. Атомні ядра, в яких число протонів або 

число нейтронів збігається з одним з магічних чисел, називають «магічними». 

Існують також «двічі магічні ядра»:  

 

2He4 (2p, 2n), 8O
16 (8p, 8n), 20Ca40(20p, 20n), 82Pb208 (82p, 126n), 

 

 

у яких число протонів і число нейтронів одночасно виражаються магічними числами. 

Магічні ядра володіють підвищеною стійкістю, що має різноманітні прояви: 

1) Ядра з магічними числами Z або N мають більше число стабільних ізотопів, 

ніж сусіди з парними Z або N. Наприклад, число стабільних ізотопів у 18Ar – 3, у 20Ca 

– 6, у 22Ti – 5. Для сусідніх ядер з непарним Z число стабільних ізотопів є ще меншим: 

для 19K – 2, для 21Sc – 1.  

2) Магічні ядра більше поширені в природі порівняно з ядрами-сусідами. Ще 

чіткіше це виражається для двічі магічних ядер.  

3) Дослідження залежності перерізу захоплення нейтронів σ з енергією ~1 МеВ 

показують, що σ збільшується з ростом масового числа приблизно до А=100 а при 

більших А, стає приблизно сталим. Але на цю загальну закономірність накладається 

своєрідна тонка структура, що пов’язана з наявністю магічних чисел. Переріз 

захоплення нейтронів магічними ядрами зменшується (іноді навіть на один-два 
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порядки). Це служить доказом того, що магічні ядра володіють підвищеною 

стійкістю.  

4) Стійкі ядра володіють найбільшою енергією зв’язку і додатково приєднаний 

нуклон до такого ядра, зв’язується слабше (енергія зв’язку нуклона є малою).  

Дослідження показують, що енергія зв’язку нуклона в магічному ядрі на 0,5

1,5 МеВ більша, ніж в сусідніх парних ядер. Це вказує на утворення в магічних ядрах 

стійких замкнутих оболонок нуклонів. Причому додатковий нуклон (понад магічне 

число) починає забудову нової оболонки і утримується в ядрі значно слабше.  

Починаючи з N=28 магічні числа можна записати у вигляді: 

 

,     
(5.7) 

 

де n – числа натурального ряду, починаючи з трьох. 

5) Поведінка перших збуджених станів для магічних чисел також свідчить про 

наявність замкнутих нуклонних оболонок в цих ядрах. Якщо в звичайному ядрі 

перший збуджений стан зв’язаний з переорієнтацією нуклонів, то виникнення 

збудженого стану в магічному ядрі слід пов’язувати з переходом нуклона на вищу 

оболонку (шар). Але такий перехід вимагає значної енергії. Звідси випливає, що 

енергія перших збуджених станів магічних ядер повинна бути великою. 

Всі вказані факти приводять до висновку, що в магічних ядрах існують замкнуті 

оболонки. 

Модель ядерних оболонок тісно пов’язана з квантово-механічними уявленнями 

і описом електронних оболонок атома. Разом з тим для того, щоб могли утворюватись 

замкнуті оболонки нуклонів в атомних ядрах, необхідні дві умови:  

1) нуклони підлягають статистиці Фермі-Дірака (принципу Паулі); 

2) рух кожного нуклона характеризується орбітальним квантовим числом l. 

Перша умова безумовно виконується. Виконання другої умови насьогодні не 

має строгого теоретичного обгрунтування. При наявності сферичної симетрії 

потенціалу і при значенні середньої довжини вільного пробігу нуклона, що є 

порівняльна з лінійними розмірами ядра, можна говорити про орбітальний рух 

нуклона в ядрі і при цьому кожен нуклон буде володіти певним моментом кількості 

руху l.  

Згідно з принципом Паулі, в кожному енергетичному стані з заданим значенням 

l може знаходитись 2(2l+1) тотожних ферміонних частинок. Ця сукупність і буде 

утворювати замкнуту оболонку.  

Було зроблено спробу дістати магічні числа, виходячи з уявлень про 

оболонкову модель ядра. При цьому спочатку виходили з повної аналогії між 

електронами в атомі й нуклонами в ядрі. Тоді стан нуклона в ядрі 

характеризуватиметься четвіркою квантових чисел nя, lя, mlя, sя (головне, орбітальне, 

магнітне, спінове; індекс «я» означає ядро), а число нуклонів у заповненій оболонці 

(шарі) розраховуватиметься за формулою 2nЯ
2.  

Знаючи числа нуклонів у заповнених оболонках, що відповідають різним 

значенням головного квантового числа nя, неважко визначити і сумарні числа 
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нуклонів у таких ядрах. Такі обчислення було проведено. При цьому дістали 

значення, що не завжди збігаються з магічними числами. Зокрема, були проведені 

обчислення сумарних чисел нуклонів, що входять у заповнені оболонки для різних 

видів потенціальних ям. В результаті отримали збіг цих чисел з магічними 2, 8, 20 

лише для найглибших рівнів. 

Пізніше розрахунки, проведені М. Гепперт-Майєр на основі оболонкової 

моделі ядра з урахуванням спін-орбітального зв’язку (залежності ядерної взаємодії 

від взаємної орієнтації спіна і орбітального моменту руху нуклона), привели до 

результатів, що підтверджуються дослідом. 

Зупинимося на передбаченнях моделі оболонок відносно спінів ядер. При 

забудові оболонок, нуклони об’єднуються в пари з протилежними орієнтаціями їхніх 

спінів. Тому основні стани ядер з парним числом нейтронів і протонів повинні мати 

сферично-симетричні стани з нульовим моментом кількості руху. Звідси висновок, 

що спін та магнітний момент основного стану ядра, побудованого з непарного числа 

протонів (нейтронів), визначається виключно останнім непарним протоном 

(нейтроном). Наприклад, заповнення третьої нейтронної оболонки починається з 

ядер, у склад яких входять 9 нейтронів. Парно-непарним ядром, що містить 9 

нейтронів є 8O
17. В цьому ядрі є заповненими дві перші протонні і нейтронні оболонки 

і починається забудова третьої нейтронної оболонки, в яку і потрапляє дев’ятий 

нейтрон. Згідно з оболонковою моделлю дев’ятий нейтрон знаходиться в стані 3d5/2 і 

спін ядра I=5/2, що підтверджується експериментально.  

Оболонкова модель дала змогу описати доволі багато інших 

експериментальних даних з єдиної точки зору. Її авторам М. Гепперт-Майєр (США) і 

X. Ієнсену (ФРН) присуджено Нобелівську премію з фізики за 1963 р. Строге 

теоретичне обґрунтування оболонкової моделі ядра і її подальший розвиток належить 

радянському вченому А.Б. Мігдалу. 

 

5.4. Узагальнена модель ядра 

 

Раніше зазначалось, що моделі ядерних оболонок із сильною спін-орбітальною 

взаємодією мали великий успіх у поясненні дослідних фактів, що відносяться до 

основного і слабозбудженого станів атомних ядер. Однак виявилось, що ця модель 

нездатна пояснити деякі експериментальні факти. Зупинимося лише на трьох 

проблемах, в яких особливо чітко проявляється обмеженість моделі оболонок. 

По-перше, модель оболонок в багатьох випадках призводить до помітних 

помилок при оцінці значень магнітних моментів.  

По-друге, модель оболонок виявилась нездатною пояснити велику 

деформовність ядер.  

Крім цього, імовірності радіаційних переходів, питання динаміки поділу ядер 

тощо також не знаходять пояснення в рамках моделі оболонок.  

Щоб подолати вказані труднощі, необхідно було вдосконалити модель 

оболонок і роботи в цьому напрямку привели до створення узагальненої 

(колективної) моделі атомного ядра. Узагальнена модель ядра, розвинута О. Бором 

разом з Б. Моттельсоном (1952-1953 р.р.), об’єднує в собі переваги оболонкової 

моделі і моделі рідкої краплі. Вона грунтується на врахуванні взаємодії між 
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одночастинковими і колективними ступенями вільності (обертові і колективні 

ступені вільності ядра як такого). Тому Д. Хілл і Дж. Уіллер в одній з робіт її 

називають колективною моделлю ядра.  

Основні положення узагальненої моделі ядра зводяться до такого. Як і у 

випадку моделі оболонок, тут також приймається, що нуклони в ядрі, рухаючись в 

деякому середньому самоузгодженому полі, майже незалежному від положення 

кожного нуклона, утворюють замкнуті нейтронні і протонні оболонки. Це 

самоузгоджене поле різко змінюється біля поверхні. Можна сказати, що ядро 

складається із внутрішньої більш стійкої області «ядерного остова», утвореного 

нуклонами, що входять в склад замкнених оболонок, і зовнішніх нуклонів, які 

рухаються в полі цього остова.  

«Остов ядра», утворений заповненими оболонками, має сферичну форму. 

Зовнішні нуклони, що не входять до складу замкнутих оболонок, можуть створювати 

біля поверхні ядра неоднорідності (флуктуації) потенціалу самоузгодженого поля, що 

приводить до несферичного характеру поля. Рух цих зовнішніх нуклонів викликає 

деформацію «остова ядра», тобто оболонкової структури, і сферично-симетрична 

поверхня ядра перетворюється в еліпсоїдальну. В свою чергу деформований остов 

ядра ще більше підсилює відхилення поля від сферичної структури. Величина 

деформації поверхні залежить від числа зовнішніх деформуючих нуклонів і від їхніх 

квантових станів. Деформація ядерної поверхні є колективною формою руху нуклонів 

і може приводити до коливань витягнутості по поверхні ядра або до появи різних 

обертань.  

Слід зауважити, що деформації поверхні ядра виникають порівняно легко, 

оскільки в ядрі немає центрального тіла, дія якого б стабілізувала систему нуклонів 

ядра.  

Ці дві форми руху нуклонів в ядрі (рух окремих нуклонів і їхня колективна 

форма руху) взаємно зв’язані і враховуються в узагальненій моделі ядра. Рух окремих 

нуклонів розглядається з врахуванням висновків моделі ядерних оболонок, а 

колективна форма руху аналізується з врахуванням висновків моделі рідкої краплі. 

Кожна з цих моделей, як відзначалося вище, дає правдоподібні і задовільні висновки 

для своєї області ядерних явищ. Тому основні положення цих моделей повинні 

одночасно прийматись до розгляду при описі властивостей реальних ядер. 

Узагальнена модель ядра і виступає як більш досконала у порівнянні з моделлю рідкої 

краплі і моделлю оболонок.  

Розглянемо колективні форми руху нуклонів в ядрі, які зводяться до 

колективних рухів і до обертання ядра як цілого. Перш за все вкажемо на можливість 

пружних коливань, зв’язаних зі стисливістю ядра (зі зміною густини). Згідно з 

проведеними оцінками, частота таких об’ємних коливань досить значна, а енергія 

мінімального збудження рівна МеВ. Так, наприклад, для А=200 енергія 

10 МеВ.  

Другим видом коливань ядерної речовини є дипольні коливання, пов’язані з 

поляризовністю ядра, тобто зі зміщенням нейтронної компоненти ядра відносно 

протонної. Енергія збудження цих коливань за порядком величини є близькою до 15 

МеВ.  

3
1

/60 A 



 67 

Третім видом коливань є коливання поверхні ядра відносно деякої рівноважної 

форми.  

Зупинимося коротко на обертовому русі ядра як цілого.  

Форма ядра, як уже зазначалось, залежить від конфігурації нуклонів. Якщо 

нуклони, що входять в склад ядра, утворюють замкнуті або майже замкнуті оболонки, 

то рівноважна форма ядра буде приблизно сферичною. Говорити про обертання такої 

системи немає фізичного змісту. В цьому випадку колективні рухи нуклонів ядра 

будуть відповідати лише набору коливань.  

Якщо ж останні нуклони не утворюють в ядрі зовнішньої замкнутої оболонки, 

то форма ядра буде відмінна від сферичної. При збудженні таких ядер можливі не 

тільки коливання форми ядра, але також можливі і обертальні рухи ядра. Енергія 

обертового руху ядра: 
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де ω – кутова швидкість обертання, Y – момент інерції: 
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де Mi – маса i-го нуклона, а ri – його віддаль від осі обертання. 

У тому випадку, коли ядро не є твердим, частинки в ньому можуть рухатись 

більш вільно. Обертання ядра в цьому випадку зв’язано з меншими зміщеннями 

нуклонів і величина Y, що називається тепер ефективним моментом інерції, буде 

менша, ніж випливає зі співвідношення (5.9). Ефективний момент інерції можна 

записати  

 

0YY  ,                                                   (5.10) 

 

де Y0 – момент інерції твердого сферичного ядра, що володіє тією чи іншою масою і 

густиною, β – безрозмірний параметр, що характеризує деформацію ядра.  

Енергетичні рівні збуджених станів для парно-парних ядер, визначені 

експериментальним шляхом, досить добре узгоджуються з узагальненою моделлю 

ядра. Однак, цей факт не є ще достатнім доказом справедливості і бездоганності цієї 

моделі. Зокрема, її застосування до аналізу магнітних і електричних моментів дає 

лише часткове узгодження з експериментальними даними.  
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5.5. Оптична модель ядра 

 

Оптична модель була сформульована В. Вайскопфом, Г. Фейшбахом і ін. в 

1950-1951 р. Основні положення цієї моделі зводяться до такого. Нуклони, що 

утворюють важке ядро, можна поділити на дві групи. Одна група нуклонів утворює 

внутрішні замкнуті оболонки, і отже, розміщена далеко від межі Фермі (від 

«сферичного» рівня, що відповідає енергії Фермі ).  

Іншу групу утворюють зовнішні нуклони, розміщені поблизу межі Фермі. 

Нуклони ядра, що утворюють першу групу, не можуть отримати енергію від 

зовнішнього нуклона, що пролітає через ядро, оскільки його енергія недостатня для 

того, щоб перевести ці нуклони на вищі незайняті рівні. Тому існує значна імовірність 

того, що нуклон пройде через ядро без втрати енергії, а лише змінить напрям свого 

імпульсу. Така взаємодія нуклона з ядром може розглядатись як пружне розсіяння.  

Зовнішні нуклони, що утворюють другу групу, поводять себе інакше: вони 

можуть прийняти на себе енергію нуклона, що влітає, і перейти на вищі незайняті 

енергетичні рівні. Нуклон, що влетів, передавши свою енергію нуклонам ядра, може 

залишитися в ядрі, інакше кажучи, поглинеться ядром, в результаті чого утвориться 

проміжне ядро. Таким чином, взаємодія налітаючого нуклона, наприклад нейтрона, з 

досить важким атомним ядром може піти на поглинання, що приводить до утворення 

проміжного ядра.  

Зіткнення нуклона (як правило пучка нуклонів) з ядром можна розглядати як 

проходження нуклонів через середовище, ядерну речовину. При цьому задача 

розглядається за аналогією з оптичною задачею про проходження світла через 

середовище, що володіє заломленням і поглинанням. Припускається, що нуклони 

розсіюються ядрами так само, як світло розсіюється напівпрозорим оптичним 

середовищем. Таке середовище в оптиці характеризується деяким показником 

заломлення n і коефіцієнтом поглинання k, які об’єднуються в комплексний 

коефіцієнт заломлення: 

 

iknn  .     (5.11) 

 

В оптичній моделі ядерної взаємодії проходження нуклона через ядерну 

речовину досліджується також з допомогою введення комплексного заломлення, 

точніше комплексного потенціалу. Під комплексним потенціалом розуміють таку 

комплексну функцію V+iW змінних, що характеризують нуклон, дійсна частина якого 

V описує розсіяння нуклонів, а уявна частина W – їхнє поглинання. 

Дослідження показують, що при малих енергіях падаючого нуклона, 

наприклад, при енергії, меншій від 5 МеВ, уявна частина комплексного потенціалу W 

становить 1-2 МеВ, в той час як дійсна частина V має приблизно 50 МеВ. При інших 

значеннях енергії падаючих нуклонів співвідношення V і W буде іншим. Якщо уявна 

частина W комплексного потенціалу дуже велика, то ядро є сильно поглинаючим або 

«чорним». 

m

pF

2

2





 69 

У хвильовій оптиці питання про заломлення і поглинання світлових хвиль 

досліджується шляхом розв’язання рівняння Максвелла з відповідними граничними 

умовами. Питання про взаємодію нуклона з ядром також досліджується шляхом 

розв’язання рівняння Шредінгера при наявності комплексного потенціалу.  

Якщо ядро поглинає частинки то доцільно взяти уявну частину комплексного 

потенціалу W від’ємною. Знак дійсної частини потенціалу V вибирається так, щоб він 

відповідав силам притягання між нуклонами і ядром. Таким чином: 

 

     riWrVrU


 ,                                             (5.12) 

 

    0
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,                                           (5.13) 

де 2

2 2



M
k   – хвильове число нуклона, Е – енергія нуклона, що налітає на ядро, М – 

його маса, U(r) – потенціал ядра. 

 Таким чином, задача багатьох тіл про взаємодію нуклона, що налітає на ядро, з 

А нуклонами ядра зводиться в оптичній моделі до вирішення простішої моделі про 

рух нуклона в середовищі ядерної речовини з певним комплексним потенціалом 

(5.12). Рівняння (5.13) розв’язується стандартними методами квантової механіки. 

Експериментальні і теоретичні дослідження пружного розсіяння на атомних 

ядрах складних частинок: дейтронів, -частинок, ядер N14, O16 тощо – добре 

описуються оптичною моделлю. 
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6. ПРИСКОРЮВАЧІ ЧАСТИНОК 
 

Великий обсяг даних про структуру і властивості атомних ядер було отримано 

з експериментів, в яких використовували бомбардування ядер потоками швидких 

частинок. Щодо прискорювачів, то перед ними ставиться завдання отримання потоків 

частинок, що володіють як високою інтенсивністю, так і досить високою енергією. 

Розвиток техніки високих напруг дав змогу насамперед прискорювати заряджені 

частинки у вакуумній трубці за допомогою високовольтних установок і отримувати 

потоки швидких частинок з інтенсивністю, значно вищою, ніж при радіоактивному 

розпаді. Це були перші прискорювачі заряджених частинок. На даний час створено 

значну кількість типів прискорювачів. Заряджені частинки в них прискорюються за 

допомогою електричних і магнітних полів. Прискорювачі розрізняються за способом 

використання цих полів у процесі прискорення частинок, за способом фокусування їх 

в пучок, за типами прискорюваних іонів (частинок), також за енергією прискорення. 

Розглянемо основні типи прискорювачів. 

 

6.1. Електростатичний прискорювач 

 

В методі прискорення на електростатичних прискорювачах використовується 

той факт, що при потраплянні зарядженої частинки в електричне поле на неї діє сила, 

яка надає їй прискорення. Якщо частинка попала в область дії електричного поля з 

початковою швидкістю, рівною нулю, то її кінцева енергія буде рівна добутку заряду 

частинки q на різницю потенціалів qVW  . Тут W – кінцева енергія частинки в 

електрон-вольтах. В усіх електростатичних прискорювачах (скорочено ЕСП) 

використовують метод прямого прискорення заряджених частинок, коли до двох 

крайніх електродів вакуумної трубки прикладається певна різниця потенціалів V, що 

розвивається генератором. Таким чином, наприклад, протон при одноразовому 

проходженні різниці потенціалів 106 В отримує енергію 106 еВ, а  -частинка при 

проходженні цієї ж різниці потенціалів отримує енергію 
6102   еВ, оскільки її заряд 

вдвічі більший від заряду електрона. 

Основною проблемою є створення між двома електродами дуже великої різниці 

потенціалів – аж до декількох мільйонів вольт. В першому ЕСП, який був 

побудований в 1931 р. Ван-де-Граафом, була використана схема, показана на рис. 6.1. 

На ізольованій колоні 1 закріплений порожнинний металічний сферичний 

електрод 5. Всередину електрода заходить верхня частина неперервно-рухомої 

стрічки з ізоляційного матеріалу. Внизу колони на поверхню цієї стрічки подається 

електричний заряд від джерела високої напруги 3 (порядку 105 В). Заряд 

транспортується стрічкою вгору і там знімається гребінкою з металічним вістрям 4, 

з’єднаним у свою чергу з високовольтним порожнинним електродом. Оскільки в 

порожнині немає електричного поля, заряд буде продовжувати передаватись 

електроду і накопичуватись на ньому, а потенціал електрода буде зростати. Гранична 

напруженість, яка досягається у цьому випадку, обмежується ізоляційними 

властивостями підставки (колони) електрода і повітря довкола нього. 
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Рис. 6.1. Схема електростатичного прискорювача Ван-дер Граафа. 

 

Отримавши таким чином високу напругу для здійснення процесу прискорення 

іонів (частинок), між високовольтним електродом і землею розміщують 

багатосекційну трубку 6 (рис.6.1). Всередині такої трубки поміщені металеві 

циліндри, що мають виводи назовні. Повна напруга високовольтного електрода 

ділиться між циліндрами. Заряджена частинка, рухаючись вздовж прискорючої 

трубки, проходить повну різницю потенціалів Vmq. Але прискорена частинка отримує 

її не неперервно, а тільки між сусідніми циліндрами, оскільки всередині металічних 

циліндрів електричне поле відсутнє. Тому прискорення практично відбувається за 

рахунок багаторазової дії на частинку невеликої різниці потенціалів між сусідніми 

циліндрами. 

При виході з прискорюючої трубки 6 пучок заряджених частинок поступає на 

електромагніт, який розділяє прискорені іони за масами і направляє їх в 

експериментальний зал. Ввід іонів в прискорюючу трубку здійснюється за 

допомогою іонного джерела 8. 

Кращі ЕСП дають на виході прискорювача пучки частинок діаметром декілька 

міліметрів, інтенсивністю 6 .1015 частинок за секунду. 
 

 6.2 Циклотрон 

 

Високі енергії іонів можна отримати також при багаторазовому використанні 

порівняно низьких напруг. Перший прискорювач такого типу був побудований у 1931 

р. Лоренсом і отримав назву циклотрона. 
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Між полюсами дуже великого магніта поміщалась вакуумна камера. Всередині 

камери знаходились два ізольовані порожні механічні електроди, що називаються 

дуантами (рис.6.2. а).  

 
Рис.6.2. Дуанти циклотрона (а) та рух іонів у циклотроні (б). 

 

Як видно з рисунка, дуанти нагадують велику круглу металеву банку, розрізану 

навпіл. Посередині щілини між дуантами поміщається іонне джерело. До дуантів 

прикладається змінне електричне поле порядку 50 кВ від високочастотного 

генератора. Магнітне поле, в яке поміщені дуанти, напрямлене перпендикулярно до 

площини дуантів. Позитивні іони, що виходять з іонного джерела, прямують до 

негативно зарядженого на цей момент дуанта і потрапляють в його порожнину. Під 

дією магнітного поля іони, що входять в порожнину дуанта, описують півколо. Час, 

протягом якого іон опише півколо, рівний: 

  

v

r
t


 ,                                                           (6.1) 

 

де v – швидкість руху іона. Таким чином, через час t іон знову потрапляє в проміжок 

між дуантами. Якщо до цього часу напруженість поля між дуантами зміниться на 

протилежну, то іон, проходячи через щілину між дуантами знову прискориться, а 

потім відбувається повторення циклу. Цей процес повторюється багаторазово і при 

кожному перетині щілини між дуантами іони отримують додаткову порцію енергії. 

Необхідною умовою неперервного прискорення іонів є збіг частоти зміни 

напруженості електричного поля в дуантах з періодом руху іонів в дуантах. Але при 

кожному перетині щілини швидкість іона збільшується, збільшується також радіус 

орбіти, по якій рухається іон. Однак це не впливає на умови синхронізму. Дійсно, при 

русі іона по орбіті можемо записати: 

 

qvB
r

mv


2

 ,                                              (6.2) 

 

де m – маса іона, q – його заряд. Звідси швидкість рівна: 
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m

qBr
v  .                                                         (6.3) 

 

Підставляючи це значення у вираз (6.1), знаходимо, що  

 

qB

m
t


 .                                                           (6.4) 

 

Таким чином, час обертання іона в дуанті не залежить ні від радіуса орбіти, по якій 

він рухається, ані від його енергії. Тому раз встановлений синхронізм буде 

зберігатись і прискорювана частинка, неперервно рухаючись по спіральній 

траєкторії, буде потрапляти в проміжок між дуантами через одинакові інтервали часу. 

Загальна картина руху прискорюваного іона в циклотроні показана на рис. 6.2. б. 

Очевидно, пройшовши n повних обертів, частинка отримає енергію, рівну: 

 

DnVW 2 ,                                                     (6.5) 

 

де VD – повна різниця потенціалів між дуантами. Двійка з’явиться в результаті того, 

що при кожному повному обороті частинка двічі перетинає проміжок між дуантами. 

При V=50 кВ і n=100 енергія іона W= МеВ101051002 4  
. Це, звичайно при умові, 

що іон починає свій рух тоді, коли напруга між дуантами досягає максимального 

значення. 

Якщо, наприклад, іон вийшов з джерела, коли напруга між дуантами рівна 

половині максимального значення VD, то для того, щоб отримати енергію 10 МеВ іону 

необхідно буде здійснити набагато більше обертів, оскільки в цьому випадку при 

кожному перетині щілини він отримує енергію вдвічі меншу.  

За допомогою циклотрона на цей час отримують інтенсивні пучки протонів, 

дейтронів,  -частинок а також іонів 12
6 С  і ін. з енергіями в декілька МеВ. Подальше 

збільшення енергії неможливе, оскільки суттєвим стає релятивістське зростання маси 

частинки і умова синхронізму (6.4) порушується. З цієї ж причини циклотрон не 

використовують для прискорення електронів. 

 

 6.3. Бетатрон 

 

Бетатрон – це прискорювач індукційного типу, призначений для прискорення 

електронів. Він був запропонований у 1928 р. Відероком і реалізований в 1940–1942 

рр. американським фізиком Керетом. Робота бетатрона в певному відношенні нагадує 

звичайний трансформатор. В трансформаторі змінний струм первинної обмотки 

викликає зміни магнітного потоку, що пронизує залізний сердечник. Це, в свою чергу, 

приводить до виникнення вихрового електричного поля довкола сердечника. 

Вихідний струм в трансформаторі протікає по вторинній обмотці, розміщеній на 

магнітному сердечнику. Роль вторинної обмотки трансформатора в бетатроні виконує 
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пучок електронів, що рухається під дією вихрового поля в порожній камері, 

посадженій на сердечник (рис. 6.3 а). 

На рис. 6.3 б подано схематичне зображення конструкції бетатрона. Між 

полюсами магніта, що живиться змінним електричним струмом, поміщається 

кільцева вакуумна камера з діелектричного матеріалу. Вона має форму бублика. В 

камері створюється вакуум порядку 10-6 мм рт. ст. і є електронна гармата (інжектор), 

яка в потрібний момент може інжектувати електрони. У вакуумній камері є вихідне 

віконце для виводу прискорених електронів. 

При наростанні в часі аксіально симетричного магнітного поля електромагніта 

в проміжку між полюсами змінюється потік магнітної індукції: 

 
2
0rBdSB n

S
n                                                (6.6) 

 

через контур L, що має форму кола з радіусом r0. По цьому контуру будуть 

здійснювати рух електрони. 

 

 
 

Рис. 6.3. Принцип прискорення електронів індукованим електричним полем (а)  

та схема бетатрона (б). 

 

Зміна потоку індукції породжує індукційне електричне поле: 
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Тут 02 rL   – довжина стабільної кругової орбіти, lE  – складова напруженості 

електричного поля на цю орбіту (   02 rEdlE ll  ); nB  – середнє значення індукції 

магнітного поля, що пронизує площу 
2

0r . 

Електрон, що потрапляє з інжектора у вакуумну камеру, знаходиться під дією 

трьох сил: 

a) З боку індукованого електричного поля (6.7) на електрон буде діяти сила 

EqFk


 , яка надаватиме електрону прискорення 

)(m

qE
. За рахунок роботи цієї 

сили електрон буде отримувати енергію. 

b) Сила з боку магнітного поля B(t) на рухомий електрон ][ BqFл


  . 

c) При русі електрона по криволінійній орбіті виникає відцентрова сила 

r

r

r

m
Fвц




2
. 

При одному обході електрона вздовж замкнутої електричної силової лінії, що 

збігається з колом 02 rL  , електрон отримує енергію leErW 02 . Енергія, яку 

отримує електрон при n обертах, рівна: 

 

 

nErW l  02 .                                              (6.8) 

 

 

Допустимо, що магнітне поле в проміжку і камері зростає, а швидкість 

наростання потоку 
dt

d
 залишається сталою протягом часу 10-3 с. Нехай за один оберт 

по круговій орбіті r0=5 см електрон отримує енергію 20 еВ. Після першого оберту 

лінійна швидкість електрона досягає значення 
с

м
1065,2201093,5 87  . Час 

одного оберту c1024
r2

t 80 



 , а прискорення a=v/t=1.1.1013 м/с2. Із цього 

приблизного підрахунку видно, що електрон дуже швидко збільшує швидкість і стає 

релятивістським. Точні релятивістські підрахунки показують, що в електричному 

полі вказаної напруженості (20 В) за час 10-3 с електрон здійснить приблизно 925 

тисяч обертів. При цьому він отримує енергію: 

 

MeBW k 5,181025,920 5  . 

 

Маса електрона до кінця прискорення зростає: 
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2,37
51,0

51,05,18

00





w

w

m

m
;     MeBw 51,00  . 

 

Однак це жодним чином не відобразиться на роботі бетатрона. 

Для успішного прискорення електрона необхідно, щоб він рухався за час 

прискорення по одній і тій же стабільній орбіті.  

В бетатроні здійснюватиметься два види фокусування спектрального пучка: 

1) аксіальне фокусування – збереження площини орбіти електрона в певній 

горизонтальній площині; 

2) радіальне фокусування – утримання електронів на стабільній орбіті в 

радіальному відношенні. 

Обидва варіанти фокусування здійснюються відповідним вибором просторового 

розподілу напруженості магнітного поля в області рівноважної орбіти. Аксіальне 

фокусування у бетатроні автоматично забезпечується тим, що магнітне поле на 

периферії слабше, ніж в центрі. Радіальне фокусування також здійснюється 

просторовою неоднорідністю магнітного поля в радіальному напрямі.  

З допомогою бетатрона вдається прискорити електрони до енергії 100, 200 і 

навіть 315 МеВ. Подальшому зростанню енергії електронів заважає бетатронне 

випромінювання, що супроводжує рух електронів з прискоренням. Якщо виразити W 

в сотнях МеВ, то радіаційні втрати на один оберт в становлять: 

 

r

W
E рад

4

900 .                                                (6.11) 

 

 

Так, для r=100 см, W=100 МеВ знаходимо, що Ерад=9 еВ/оберт, а вже при r=250 см і 

W=300 МеВ Ерад=300 еВ/оберт. Ці величини втрат, особливо в другому випадку, є 

порівняльними з енергією, яку отримує електрон за один оберт. 

Електрони, які прискорені в бетатроні, можна використовувати для отримання 

жорсткого гальмівного  -випромінювання. Для цього вони в кінці прискорення 

направляються на гальмівну мішень, яка розміщується в прискорювальній камері. 

 

 

 

6.4. Синхротрон. Фазотрон. Синхрофазотрон 

 

В 1944 р. В. Векслером і незалежно Е. Мак-Міланом було відкрито явище 

автофазування, яке саме по собі є досить простим. Вивчаючи роботу циклотрона, ми 

виявили, що період обертання прискорюваної частинки залишається сталим, якщо її 

маса в процесі прискорення не змінюється (m=const). В цьому випадку частинка, яка 

увійшла в проміжок між дуантами в момент А (рис. 6.4), отримає максимальне 

прискорення і після n обертів матиме енергію, еквівалентну прискорюючому 

потенціалу 2nVD. Частинка, яка ввійшла в проміжок в момент В, буде також 
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обертатись зі сталим періодом, але щоб отримати максимально можливу енергію, 

вона повинна здійснити більше число обертів. Припустимо тепер, що частинки 

досягли енергії, при яких проявляється залежність маси від швидкості. При цьому, 

згідно з (6.4)  період обертання частинки зростає і її частота появи у проміжку між 

дуантами не буде відповідати частоті зміни прискорюючої напруги. Фаза частинки 

буде поволі зсуватися і через деякий час вона потрапить в проміжок в момент В  
(рис. 6.4.), коли електричне поле почне сповільнювати частинку, а отже і період її 

обертання почне зменшуватись, тобто рух частинки буде відбуватись по меншому 

радіусу. Такий рух буде відбуватись, поки частинка знову не потрапить в область фаз 

900 – 1800 (рис. 6.4.), де електричне поле знову почне прискорювати частинку і т.д. 

 

 
Рис.6.4. Пояснення принципу автофазування. 

 

Інакше кажучи, в процесі руху частинка ніби сама підбирає фазу свого потрапляння 

в прискорюючий проміжок, звідси і виникає назва «автофазування». Таким чином, 

коливання фази частинки приводить до стійких коливань частинки біля деякої орбіти 

фіксованого радіусу. Якщо амплітуда цих коливань менша від розмірів 

прискорювальної камери, то частинка буде здійснювати стійкий рух у середньому без 

прискорення. Однак, якщо по мірі зростання енергії частинки і її маси плавно 

зменшувати частоту прикладеного електричного поля або поступово збільшувати 

індукцію магнітного поля, прискорення буде мати місце і автофазування при цьому 

зберігається. 

На використанні явища автофазування засновано принцип дії синхротрона, 

синхрофазотрона, фазотрона, а також сучасних лінійних прискорювачів 

релятивістських заряджених частинок. На основі співвідношення (6.4) з врахуванням 

t=T/2, де T=2/ – період обертання частинки, отримаємо: 

 

m

ZeB

m

qB
 ,                                                (6.12) 

 

 

Перепишемо це  співвідношення у вигляді: 
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де W=mc2 – повна енергія частинки. 

Синхротрон – кільцевий (циклічний) резонансний прискорювач частинок з 

фіксованою орбітою їхнього обертання і сталою частотою прискорюючого 

електричного поля, але з адіабатично наростаючим управляючим магнітним полем. 

Синхротрон суміщає в собі дію бетатрона і циклотрона. 

Умову синхронного прискорення (6.13) можна реалізувати і при B=const якщо 

з наростанням енергії W частинки зменшувати частоту прискорюючого поля 

відповідно до (6.13). Інакше кажучи, з повільним зменшенням частоти 

прискорюючого електричного поля енергія W прискорюваної частинки буде зростати 

і виконуватиметься умова (6.13). На цьому принципі побудована робота фазотрона. 

Він являє собою видозмінений циклотрон і зберігає усі його особливості. 

Спроби отримати всі переваги як синхротрона, так і фазотрона привели до 

створення синхрофазотрона. Він являє собою кільцевий резонансний прискорювач з 

фіксованою орбітою частинки. В ньому повільно (адіабатично) наростає в часі 

керуюче магнітне поле і одночасно, узгоджено зменшується частота прискорюючого 

електричного поля. Частинки (протони) надвисоких енергій, які використовуються на 

сьогодні в ядерній фізиці, отримують за допомогою синхрофазотронів. 

Зупинимося на принциповій схемі синхрофазотрона (рис. 6.5.). 

Електромагніт створює магнітне поле у вузькій кільцевій області, де розміщена 

вакуумна камера прискорювача з подвійними стінками. Електромагніт прискорювача 

не є замкненим, а складається з чотирьох квадрантів, розділених прямолінійними 

проміжками. Відповідно і орбіта протонів не є круговою, а комбінованою. У 

прискорювальній камері підтримується вакуум (3-5).10-6 мм. рт. ст. Протони, що 

поступають в синхрофазотрон, попередньо прискорюються в каскадному генераторі 

до 600 кеВ, потім в лінійному прискорювачі до енергії 9 МеВ. Потім пучок протонів 

проходить складну поворотно-фокусуючу систему, розміщену в одній з 

прямолінійних ділянок, і потрапляє у вакуумну камеру прискорювача, коли магнітне 

поле досягає в ній 1,5.10-2 Тл. Протони захоплюються і починають рух по круговій 

орбіті постійного радіуса: 
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Рис. 6.5 Схема будови синхрофазотрона. 

 

 

Цього досягають, якщо B(t) зростає пропорційно до імпульсу р частинки. За один 

оберт протон отримує невелику енергію (~2200 еВ). Але за час наростання поля до 

Bmax=13 Тл частинки зроблять близько 4,5.106 обертів. За час прискорення 3,3 с протон 

проходить шлях довжиною 9.105 км. Максимальна енергія протонів на кінець 

прискорення досягає 10 ГеВ. 

Найбільш перспективний шлях підвищення енергії полягає в створенні 

двокаскадних прискорювачів. Перший каскад – звичайний прискорювач, який надає 

частинкам енергію 5-7 МеВ. З його виходу частинки поступають на другий ступінь, в 

якому можуть досягати енергії до 300-500 ГеВ. 

Перспективною є ідея різкого збільшення ефективної енергії прискорюваних 

частинок шляхом використання пристроїв, в яких відбувається зіткнення пучків 

частинок. В звичайних умовах прискорені частинки використовуються як «атомні 

снаряди», що бомбардують мішень, ядра якої знаходяться в стані спокою. Однак 

можливим є дослід, в якому не тільки швидка частинка («снаряд») буде налітати на 

мішень, що є в стані спокою. Сама мішень (ядро атома) також буде з великою 

швидкістю летіти назустріч «снаряду». Для цього необхідно створити умови, при 

яких два потоки швидких частинок, наприклад електронів або протонів, стикаються 

один з одним. Завдяки релятивістському закону складання швидкостей, енергія 

відносного руху зустрічних частинок не просто подвоюється, а зростає в десятки 

разів. Наприклад, при зіткненні двох протонів з енергією 20 ГеВ, що рухаються 

назустріч один одному, можна спостерігати процеси, для здійснення яких в звичайних 
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умовах (тобто, коли снаряд налітає на нерухому мішень) необхідно було б побудувати 

прискорювач протонів на енергію 800 ГеВ. Основна проблема, яка при цьому 

виникає, полягає в тому, що необхідно отримати дуже інтенсивні (в сотні разів більш 

густі, ніж в сучасних прискорювачах) зустрічні пучки. Цю проблему вирішують 

шляхом використання магнітних систем, які здатні накопичувати пучки швидких 

частинок. Накопичивши в одній установці пучок необхідної інтенсивності, 

направляють його на інший аналогічний пучок, що виходить з іншої накопичувальної 

системи. 

Подібний принцип реалізований у так званому Великому адронному колайдері 

(Large Hadron Collider), у якому реалізуються зіткнення розігнаних до високих 

швидкостей протонів, які відносять до так званих адронів (детальніше про 

класифікацію частинок ітиметься у розділі 10). Завдяки релятивістському закону 

додавання швидкостей цей пристрій забезпечив досягнення рекордних значень 

кінетичних енергій протонів при зіткненні. Це, у свою чергу, дозволило спостерігати 

реакції між ядерними частинками, які неможливо було реалізувати раніше. У 2013 р. 

Франсуа Енглер і Пітер У. Хіггс отримали Нобелівську премію за теоретичне 

відкриття механізму, що пояснює масу субатомних частинок. Ця теорія недавно була 

експериментально підтверджена відкриттям передбачуваних нею фундаментальних 

частинок (бозонів Хіггса) з використанням Великого адронного колайдера. 

 
 

   
  

 

  

Рис. 6.6. Нобелівські лауреати Ф. Енглер і П.  

У. Хіггс 

 

 

 

Нові можливості в розвитку прискорювальної техніки виникають в зв’язку з 

появою потужних лазерів. Вони дають вузькі сфокусовані пучки світла надвисокої 

потужності. Такі пучки можуть створювати тиски в сотні мільйонів атмосфер. При 

певних умовах цей надпотужний пучок можна використати для прискорення 

частинок. 

Вичерпані ще не всі можливості так званого методу когерентного прискорення. 

Його ідея полягає в такому. Якщо в пучок електронів, що рухаються з великою 

швидкістю, ввести протони, то вони будуть захоплюватись електронами і з часом 
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отримають рівну їм швидкість. Енергія протона при цьому буде в 1840 разів більша, 

ніж енергія електрона. 
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7. ВЗАЄМОДІЯ  - І Х-ВИПРОМІНЮВАННЯ З РЕЧОВИНОЮ 

 

 

7.1. Джерела променів та коефіцієнт послаблення. Класичне розсіяння 

 

 

У 1895 р. німецький вчений К. Рентген і одночасно український вчений І. 

Пулюй відкрили промені нового типу, що володіли високою проникливою здатністю 

і були названі Х-променями. Сенсацію викликала перша опублікована фотографія 

живої істоти. Х-промені виникають при потраплянні так званих «катодних променів» 

(прискорених електронів) на скляну стінку трубки або спеціально підібраний анод 

рентгенівської трубки. Проникна здатність Х-променів, яка називається також 

жорсткістю, зростає при підвищенні прикладеної між катодом і анодом трубки 

напруги. При малих напругах отримують т. з. гальмівне Х-випромінювання, яке 

емітується електронами, що прискорюються полем з напругою V та потрапляють на 

анод. Оскільки ці електрони до і після випромінювання не зв’язані, то їхня енергія 

може змінюватись довільно.  

Якщо при вибраному аноді поступово збільшувати напругу в рентгенівській 

трубці, то при деякому критичному прискорюючому потенціалі на фоні суцільного 

спектра з’являється група окремих ліній. При цьому умови виникнення і вигляд 

спектрів залежить від речовини анода, тому вони називаються характеристичними Х-

спектрами. Кожному хімічному елементу притаманні певні значення критичних 

потенціалів, при яких з’являються окремі лінії спектра. Їхня величина зростає зі 

збільшенням порядкового номера. Положення спектральних ліній є також 

однозначними характеристиками матеріалу анода. 

Вивчення взаємодії  - і Х-випромінювання з речовиною полягає насамперед у 

визначенні коефіцієнтів послаблення пучка або відповідних ефективних перерізів від 

енергії фотонів і від властивостей середовища для різних процесів, що ведуть до 

послаблення первинного пучка фотонів. В області енергій зазначених фотонів (від 

0,001 до сотень МеВ) головну роль відіграють три процеси: 

1. Фотоелектричний ефект, при якому фотон передає усю свою енергію 

зв’язаному електрону, причому частина енергії йде на подолання зв’язку електрона з 

атомом, а інша частина перетворюється в кінетичну енергію електрона. При цьому 

можливі випадки, коли з атома в одному акті звільняється одразу декілька електронів. 

Такий процес, який носить назву ефекту Оже, має місце для важких атомів у тому 

випадку, коли фотон виривається, наприклад, з К-оболонки, а енергія, що 

звільняється при заповненні оболонки електроном із зовнішніх шарів, йде на 

звільнення ще одного або навіть декількох слабше зв’язаних електронів. 

Фотоелектричний ефект є переважаючим процесом взаємодії фотонів з речовиною в 

області відносно малих енергій. 

2. Розсіяння атомними електронами, в результаті якого фотон відхиляється від 

свого початкового напряму руху. При низьких енергіях фотона, коли його довжина 

хвилі порівняльна з розмірами атома, відбувається так зване класичне або когерентне 

розсіяння, при якому довжина хвилі розсіяного фотона не змінюється, і він зберігає 
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свою енергію, змінюючи лише напрям імпульсу. На рис 7.1. показана залежність 

диференціального перерізу когерентного розсіяння від кута розсіяння фотонів  .  

 
 

Рис. 7.1. Кутовий розподіл когерентного (класичного) розсіяння фотонів. 

 

 При енергіях фотонів, що значно перевищують енергію зв’язку електронів в 

атомах, фотони розсіюються так, ніби електрони були в стані спокою і були вільні. 

При цьому типі розсіяння (комптонівське розсіяння), змінюється як напрям імпульсу 

фотона, так і величина його імпульсу та енергії. Довжина хвилі збільшується 

(некогерентне розсіяння). Комптонівське розсіяння є переважаючим процесом при 

енергіях фотонів ~1МеВ. 

3.  Утворення електронно-позитронних пар. Фотон в полі ядра або в полі 

електрона перетворюється на електрон і позитрон, кінетична енергія яких рівна 

початковій енергії фотона з вирахуванням енергії спокою двох “новонароджених” 

частинок (1,02 МеВ). Цей процес може відбуватись тільки в тому випадку, якщо 

енергія фотона рівна або перевищує вказану величину. При дуже великих енергіях він 

стає переважаючим. Для повноти картини необхідно додати, що ослаблення пучка 

фотонів в певній мірі залежить також від суто ядерних процесів: збудження ядер 

фотонами, фотоядерних реакцій, в тому числі, від реакцій поділу важких ядер під 

дією фотонів, про які буде йти мова пізніше. Однак, внесок цих процесів в ослаблення 

потоку фотонів незначний, і в подальшому розгляді у межах цього розділу ми не 

будемо брати їх до уваги. 

Оскільки основні процеси (фотоефект, розсіяння і народження пар) 

відбуваються незалежно, ми можемо виразити повний коефіцієнт послаблення   як 

суму трьох частин, зумовлених електронами (,  ) і утворенням пар (æ) (Рис.7.2): 

 

   æ.                 (7.1) 
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Рис. 7.2. Коефіцієнт послаблення гамма-променів для свинцю при різних 

значеннях енергії. 

 

  

Оскільки у ядерній фізиці мають справу головним чином з фотонами, які 

володіють енергіями порядку МеВ, їхню взаємодію з ядрами і електронами можна 

трактувати як корпускулярну, оскільки їхня довжина хвилі набагато більша від 

розмірів ядер і електронів (~10-13 см). Взаємодія потоку фотонів високих енергій з 

речовиною характеризується тим, що кожен фотон вибуває з падаючого пучка в 

результаті одиничного акту. Отже, число фотонів ( n ), втрачених пучком, 

пропорційне до пройденої ними відстані у речовині і числа падаючих фотонів: 

 

xnn   ,                                                        (7.2) 

 

де коефіцієнт пропорційності   носить назву лінійного коефіцієнта послаблення. Для 

монохроматичного випромінювання ( сonst )   можна вважати сталим і 

інтегрування попереднього виразу дає:  

 
xenn  0 ,                                                      (7.3) 

 

тобто число фотонів, що залишились в пучку, експоненціально спадає з пройденою 

товщиною шару. Оскільки добуток х  повинен бути безрозмірним, коефіцієнт 

послаблення   може бути виражений в см-1, см2/ч, см2/ат. Залежно від вибраних 

одиниць вимірювання коефіцієнт послаблення можна виразити у різному вигляді: 
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                                                 1 смлінійний  , 
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.                                     (7.4) 

 

В останніх випадках, як ми бачимо, він буде тотожний ефективному перерізу 

атома або електрона для процесів, що супроводжуються виходом фотонів з пучка. 

 

 

 7.2. Фотоефект 

 

При фотоелектричному ефекті фотон взаємодіє з атомом як з цілим. Імпульс і 

енергія зберігаються, і як правило один з К або L електронів отримує усю енергію від 

фотона. Електрон викидається з атома з енергією ВЕ   , де В – енергія зв’язку 

електрона в атомі. Фотоелектрони у випадку «м’яких» фотонів вибиваються 

переважно в напрямі, нормальному до напряму імпульсу фотона, внаслідок впливу 

електричного вектора електромагнітної хвилі. Вираз для кутового розподілу 

фотоелектронів вперше був запропонований Гайтлером. Для нерелятивістського 

випадку він має простий вигляд: 

 

 
 4

2

cos1

sin







Y .                                              (7.5) 

 

Зі збільшенням енергії падаючого фотона діаграма кутового розподілу 

фотоелектронів змінюється. Фотоелектрони випускаються переважно «вперед» – у 

напрямі, що утворює з напрямом імпульсу фотона тим менший кут, чим більша 

величина імпульсу (рис. 7.3.). 
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                 Рис. 7.3. Кутовий розподіл фотоелектронів. 

 

При значенні 95,0 , тобто високих енергіях фотонів, вираз (7.5) стає невірним 

і замість нього використовують складнішу релятивістську формулу. 

Імовірність фотоефекту для електронів з К-оболонки, що вибиваються 

фотонами з енергією 
2mch   (нерелятивістський випадок), далеко від межі 

поглинання виражається значенням ефективного перерізу: 
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  – ефективний переріз для томсонівського розсіяння, 

яке тут використовується як вихідна одиниця перерізу. 
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 – класичний радіус електрона. 

Для фотонів більшої енергії 
2mch   основний член в формулі перерізу для 

фотоефекту виражається: 
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Залежність імовірності фотоефекту від відносної енергії фотона 
2mc

h
 графічно 

представлена на рис. 7.2. 
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Домножуючи k  на число атомів в 1м3, отримаємо коефіцієнт поглинання для 

випадку вибивання К-електронів. 

 

 7.3. Комптонівське розсіяння 

 

На противагу до фотоефекту розсіяння фотонів можна трактувати як пружне 

зіткнення фотона з окремими вільними електронами. Ця взаємодія детально вивчена 

теоретично Клейманом і Нішиною. Результати експериментів, проведених з 

фотонами в широкому інтервалі енергій, виявились у повній згоді з теорією. Схема 

взаємодії, використана Комптоном для інтерпретації цього ефекту показана на рис. 

7.4. 

 
Рис. 7.4. Схематичне зображення комптонівського розсіяння гамма-квантів. 

 

Падаючий квант   віддає частину своєї енергії електрону, що вилітає під 

кутом  , а розсіяний квант   спостерігається під кутом  . Згідно із законом 

збереження імпульсу маємо: 

 

pppe


 .                                               (7.8) 

 

Закон збереження енергії запишемо: 

 

 kW ,                                                (7.9) 

 

де Wk – кінцева енергія електрона після зіткнення,   і   - відповідно початкова та 

кінцева енергія фотона. 

Враховуючи, що ефект Компотна має місце і для тих квантів, енергія яких є 

порядку енергії спокою електрона або навіть більшою, необхідно для кінетичної 

енергії електрона віддачі користуватись релятивістським співвідношенням: 

 

0
222

00 WcpWWWW ek  ,                            (7.10) 
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де W=mec
2 – повна енергія електрона. Оскільки абсолютна величина імпульса фотона 

виражається через його енергію: 

c
p


  ,    

c
p

 
 ,                                           (7.11) 

 

то після піднесення правої та лівої частини рівності до квадрату одержимо: 
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Прирівняємо праві частини формул (7.9) та (7.10): 
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Після перенесення Wo ліворуч, піднесення до квадрату та врахування (7.12), 

отримаємо: 
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В нерелятивістському випадку, коли oW  випливає, що   . Тобто помітна 

зміна енергії чи довжини хвилі фотона може мати місце лише для короткохвильового 

випромінювання. 

Щоб знайти величину зміщення   в шкалі довжини хвиль, пригадаємо, що 
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. 

 

Тоді з формули (7.14) в результаті простих перетворень отримаємо: 
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Помноживши праву і ліву частини цієї рівності на   та вводячи позначення: 
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Знаходимо: 
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    cos1 . 

 

Таким чином зміщення виразиться формулою: 

 

2
sin2 2   .                                          (7.16) 

 

Універсальна стала   називається комптонівською довжиною хвилі електрона, а 

співвідношення (7.16) – формулою Комптона. 

Комптонівські електрони мають неперервний розподіл за енергією – від нуля 

(для  =90о,  =180о) до максимальної. 
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Отже, при зіткненні жорстких фотонів з електроном практично вся енергія 

переходить в кінетичну енергію електрона. 

 

 7.4. Утворення електронно-позитронних пар 

 

Утворення пар електрон-позитрон відбувається в речовині в результаті 

поглинання жорстких фотонів з енергією, більшою від 1 МеВ, в полі ядра або 

електрона (рис. 7.5). При цій взаємодії ядро отримує незначну кінетичну енергію. 

Тому з достатнім ступенем точності можна записати закон збереження енергії: 
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00 2                                     (7.18) 

 

без врахування кінетичної енергії, що отримує ядро. Однак участь “третього тіла” для 

цього процесу вимагається законом збереження, що очевидно хоча б для випадку 

народження пари фотонів з енергією, що точно рівна пороговій. У цьому випадку 

кінетична енергія пари рівна нулю і початковий імпульс фотона 
с


 при відсутності 

третього тіла не може зберегтися: 
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З іншого боку 
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З формули (7.21) випливає, що: 
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тобто   ее ррр


. Але це неможливо, оскільки згідно (7.19) ці вектори утворюють 

трикутник. 

 
Рис. 7.5. Схематичне зображення  процесу утворення електронно-позитронної 

пари. 

  

В присутності ядра або електрона процес утворення пари можливий, оскільки 

можна розподілити енергію і імпульс  -кванта між трьома частинками без протиріч 

з законом збереження. При цьому, якщо процес утворення йде в кулонівському полі 

ядра, то енергія ядра віддачі є досить малою, так що порогова енергія  -кванта і 

енергія, необхідна для утворення пари, практично збігаються: 

 

MeBcmW e 02,12 2  .                                            (7.23) 

 

Зі співвідношень (7.18) і (7.23) випливає, що при взаємодії фотона з енергією, 

наприклад, 5 МеВ, повна кінетична енергія «новонароджених» позитрона і електрона 

рівна 4 МеВ. Ця енергія може розподілитися між електроном і позитроном різним 

чином.  

Ефективний переріз процесу утворення пар зростає з підвищенням енергії 

фотонів – приблизно пропорційно до квадрата атомного номера: 
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 Утворення пари може відбуватись не тільки в полі ядра, але і в полі електрона. 

В цьому випадку окрім пари позитрон-електрон, приходить в рух електрон, в полі 

якого відбувається взаємодія. Це явище називається утворенням триплета. Поріг 

утворення триплета рівний 4moc
2. Після утворення пари або триплета може відбутися 

анігіляція позитрона і електрона. 

Імовірність анігіляції велика для позитронів, кінетична енергія яких близька до 

нуля. В результаті анігіляції виділяється енергія 2moc
2, яка розподіляється між 

квантами, що вилітають в двох протилежних напрямах, кожен з енергією 

moc
2=0,51 МеВ. Анігіляція позитронів, що володіють високою енергією, відбувається 

з набагато меншою імовірністю. У цьому випадку кванти мають більшу енергію і 

розлітаються не в протилежних напрямах. При анігіляції в принципі можливе 

утворення одного або трьох квантів, але імовірність таких варіантів мала. 

Картина взаємодії жорстких фотонів з речовиною була б неповною, якщо б ми 

не згадали про втрату частини фотонів з первинного пучка в результаті фотоядерних 

реакцій. Енергія, необхідна для вибивання нейтрона або протона з ядра атома, 

знаходиться в інтервалі 10-15 МеВ для легких ядер і понижується приблизно до 

7 МеВ для ядер в кінці періодичної системи. Ці реакції звичайно позначаються ( , п), 

( , р), ( , ) тощо. Всі фотоядерні реакції характеризуються пороговою енергією, при 

якій починається реакція. Переріз фотоядерних реакцій різко зростає до максимуму 

при енергіях на 3-6 МеВ, вищих від порогу реакції і потім швидко спадає, тобто 

переріз цього процесу носить резонансний характер. Тому енергія, поглинута в 

результаті ядерних процесів, навіть для дуже жорстких фотонів звичайно не 

перевищує 0,5% від повної енергії пучка, поглинутої в результаті інших взаємодій. 

Детальніше фотоядерні реакції будуть розглянуті нижче, в главі про ядерні реакції. 

Повний коефіцієнт послаблення (поглинання) фотонів при проходженні через 

речовину, як вказувалось вище, описується виразом (7.1).  

 Внесок кожного з коефіцієнтів або роль різних видів взаємодії  -

випромінювання з речовиною стає очевидною з рис.7.2, на якому наведений хід 

коефіцієнтів послаблення з енергією фотонів для свинцю. Як видно з цього рисунку 
  велике при низьких енергіях внаслідок фотоефекту і при дуже високих енергіях 
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через утворення пар. Однак в області (0,5-1,5) МеВ для важких елементів і в набагато 

ширшій області для елементів з невеликим z в процесі поглинання фотонів переважає 

Комптон-ефект.  

 

 7.5. Фотонно-електронні зливи 

 

Процеси, що супроводжують проходження швидких електронів і жорстких 

фотонів через речовину (гальмівне випромінювання електронів і народження пар 

фотонів), приводять до специфічних явищ, які отримали назву фотонно-електронних 

злив. Зливи являють собою групу частинок, що рухаються із швидкістю, близькою до 

швидкості світла, в межах порівняно невеликого кута по відношенню до напряму 

первинної частинки, яка володіє великою енергією і яка зіштовхується з атомним 

ядром поглинаючого середовища. Число частинок в зливі може бути різним, 

починаючи від 2-3 частинок і закінчуючи багатьма мільйонами. Воно визначається як 

енергією первинної частинки, так і іншими факторами. 

 Розрізняють два види злив. Зливи електронно-фотонні, зумовлені виключно 

електромагнітними процесами (гальмівне випромінювання і утворення пар). 

Компонентами такої зливи є електрони, позитрони і фотони. При зіткненні з ядрами 

частинок, здатних крім електромагнітної і до суто ядерної взаємодії (нуклони,  -

мезони, К-мезони) має місце багаторазове народження ядерно-активних частинок. 

Зливи, зумовлені такими процесами, відзначаються багаточисельністю частинок і, як 

було показано дослідженнями Скобельцина, Векслера та ін., містять ядерно-активні 

частинки (ядерно-активні компоненти) і фотонно-електронну компоненту, тобто є 

змішаними – ядерно-електронно-фотонними. 

Тут ми обмежимося розглядом механізму тільки електронно-фотонного типу 

злив, відкритих Скобельциним у 1925 р. Теорія електронно-фотонних злив була 

розроблена в 1937 р. на основі квантової електродинаміки Карлсоном в США, Баба в 

Індії, Гайтманом в Німеччині. Найбільш загальна і детальна теорія цих процесів 

розвинута в роботах теоретиків – наших співвітчизників Л. Ландау і Дж. Гамова. 

 

 
 

Рис. 7.7. Схема утворення електрон-фотонної зливи. 
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 Для будь-якого типу зливи утворені частинки черпають енергію від первинної 

частинки. У випадку електронно-фотонної зливи первинною частинкою може бути 

або фотон або електрон. Як ми бачили, електрон високої енергії, рухаючись в 

поглинаючому середовищі, витрачає свою енергію переважно великими порціями в 

процесах радіаційного гальмування. Ці «гальмівні» фотони (при умові, що енергія 

первинного електрона задовольняє умову Е>>moc
2) породжують в полі ядра 

електрон-позитронні пари. Електрони і позитрони, взаємодіючи з електричним полем 

ядер, знову породжують гальмівні фотони. В результаті такої каскадної зливи або 

лавинного процесу, схема якого показана на рис. 7.7, відбувається «розмноження» 

квантів і частинок. 
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8. РАДІОАКТИВНИЙ РОЗПАД 

 

8.1. Основні види і особливості радіоактивного розпаду 

 

Під радіоактивністю розуміють здатність деяких атомних ядер самовільно 

(спонтанно) розпадатися з випромінюванням - і -частинок, а іноді й інших частинок 

(нейтронів, протонів). Ці процеси часто супроводжуються випромінюванням -

квантів До числа радіоактивних процесів відносять -розпад, -розпад (включаючи 

К- захоплення), спонтанний поділ важких ядер, а також випускання запізнених 

нейтронів. 

Очевидно, що необхідною, але, звичайно, не завжди достатньою умовою 

радіоактивного розпаду є його енергетична вигідність – маса радіоактивного ядра 

повинна перевищувати суму мас ядра-продукту реакції і частинок, що вилітають при 

розпаді. 

Радіоактивний розпад, крім сорту частинок, що вилітають, характеризується 

також часом його перебігу, енергіями частинок, які випромінюються, а при вильоті з 

ядра декількох частинок – і відносними кутами між напрямами вильоту частинок. 

Іноді вивчають орієнтації спінів початкового і кінцевого ядра, а також частинок, що 

вилітають. 

Як показують спостереження, радіоактивність – це процес статистичний. 

Однакові ядра розпадаються за різний час. Однак, середній час життя ядер певного 

сорту, обчислений на основі спостереження дуже великого числа розпадів, 

виявляється незалежним від способу отримання ядер і від зовнішніх умов, таких як 

температура, тиск, агрегатний стан. Тому середній час життя (для скорочення будемо 

називати його просто часом життя) і є фізичною характеристикою розпаду. 

Кожне радіоактивне ядро може бути отримане шляхом бомбардування 

стабільних ядер частинками. З цієї точки зору радіоактивний розпад можна 

розглядати як розпад дуже довгоживучого складового ядра, тобто як частковий 

випадок ядерної реакції. Жодної фізичної межі між радіоактивністю і розпадом 

складового ядра не існує. На практиці до радіоактивних ядер відносять такі ядра, часи 

життя яких можуть бути виміряні радіотехнічними методами. Цими методами зараз 

вдається вимірювати часи від 10 9 с до 10 22 років. Фізична область часів життя 

радіоактивних ядер охоплює проміжки часу від як завгодно великих до таких, що 

помітно перевищують характерний ядерний час прольоту. 

Найдивнішим у явищі радіоактивності є колосальні в масштабах мікросвіту 

часи життя радіоактивних ядер. Дійсно, характерний ядерний час має порядок 10 21 с, 

так що наприклад, в радіоактивному ядрі U92
238

, яке «живе» 10 10 р. (тобто ≈ 1710 с), 

нуклони, грубо кажучи, встигають зробити в ядрі по 10 38  обертів по своїх орбітах і в 

ядрі нічого не відбувається. А на 10 38 +1-му оберті ядро раптом випускає -частинки. 

Очевидно повинні існувати певні специфічні фізичні причини, за рахунок яких ядро 

існує протягом таких гігантських проміжків часу і потім усе-таки самовільно 

розпадається. 

Існує дві основні причини, що забезпечують великі часи життя радіоактивних 

ядер: 
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a) Випускання важких позитивно заряджених частинок (-частинок, нейтронів, 

протонів тощо) сильно пригнічується кулонівським бар’єром. Збільшення часу життя 

ядра за рахунок кулонівських сил може виглядати парадоксальним, оскільки будь-які 

сили відштовхування, здавалося б, намагаються виштовхнути частинку з ядра, тобто 

зменшити, а не збільшити час життя. Пояснення цього парадоксу полягає в тому, що 

-розпад ядер відбувається в таких умовах, коли за законами класичної механіки 

виліт частинок з ядра взагалі енергетично не є можливим. Вплив квантових ефектів 

приводить до виникнення певної імовірності розпаду, але ця імовірність може бути 

як завгодно малою. Такі ефекти можуть приводити до як завгодно великих часів 

життя по відношенню до вильоту зарядженої частинки. 

б) Іншою причиною великих часів життя радіоактивних ядер може бути дуже 

мала інтенсивність взаємодії, за рахунок якої відбувається розпад. Розглянемо, 

наприклад ядро 
6

2 He  важкого ізотопа гелію. Ядерні і електромагнітні сили, як 

виявляється, не можуть викликати розпад такого ядра. Однак, крім ядерних і 

електромагнітних, в природі є ще так звані слабі взаємодії, інтенсивність яких в 10 24  

разів менша від ядерних. Слабкі взаємодії практично не змінюють нуклонних 

взаємодій, але здатні викликати процеси β-розпаду ядер. Шляхом такого розпаду ядро 
6

2 He  переходить в ядро літію 6

3 Li . Час життя ядра 6

2 He  має порядок 1 с. Оскільки, 

слабкі взаємодії є на 24 порядки слабшими від сильних, орієнтовно можна очікувати, 

що і часи життя ядер щодо розпаду, зумовленого слабими взаємодіями, будуть 

приблизно на стільки ж порядків перевищувати характерний ядерний час. 

Існують ще дві причини, внаслідок яких часи життя нестабільних ядер можуть 

змінюватись на декілька (але вже не на багато) порядків. 

в) Час життя радіоактивного ядра сильно залежить від енергії, що виділяється 

при розпаді. Якщо ця енергія є мала, то і час життя різко зростає. 

г) Час життя радіоактивного ядра при малих енергіях, що виділяються при 

розпаді, сильно залежить від різниці спінів вихідного і кінцевого ядер. Для того, щоби 

змінити спін ядра при розпаді, продукти розпаду повинні володіти деяким 

орбітальним моментом L.  

Останні дві причини приводять до великих розкидів часів життя різних 

радіоактивних ядер по відношенню до вильоту одних і тих самих частинок. 

Процес радіоактивного розпаду завжди екзотермічний, тобто йде з виділенням 

енергії. При розрахунку енергетичного балансу, як і при розрахунку ядерних реакцій 

(розд. 9) необхідно враховувати релятивістський зв’язок маси і енергії W=Mc 2 , 

оскільки при розпаді, наприклад, можуть народжуватись нові частинки, на що буде 

витрачатись енергія, яка відповідає їхній масі. Закон збереження енергії для 

радіоактивного розпаду запишеться: 

 

ksfi WcMcMcM   222
,                                        (8.1) 

 

де М i , М f , М s – відповідно маси спокою вихідного ядра, кінцевого ядра і вилітаючих 

частинок. Енергія W k  – це кінетична енергія продуктів розпаду. Оскільки кінетична 

енергія має бути додатною, ядро може бути радіоактивним лише в екзотермічному 
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випадку. Умова додатності W k  є необхідною, але ще не достатньою для того, щоби 

ядро було радіоактивним, тому що енергетично вигідний розпад може бути 

забороненим іншими законами збереження – моменту кількості руху, електричного 

заряду, баріонного заряду. Наприклад, ядру 4

2 He  було би енергетично вигідно 

розпастись на два електрони. Однак, цей процес заборонений законами збереження 

електричного і баріонного зарядів (розд. 10). 

Виникає питання, чи обов’язково буде відбуватися розпад, якщо він не 

заборонений жодними законами збереження. В макросвіті з його класичними 

законами це не так. Але в мікросвіті будь-який енергетично вигідний процес, не 

заборонений законами збереження, обов’язково буде відбуватись з тією чи іншою 

імовірністю. 

 

8.2. Закон радіоактивного розпаду. Вікова  радіоактивна рівновага 

 

Теорія радіоактивного розпаду, розроблена Резерфордом і Содді, ґрунтується 

на гіпотезі – радіоактивний розпад є спонтанним процесом, що підлягає законам 

статистики – якщо в початковий момент t наявні N радіоактивних ядер, то середнє 

число ядер dN, що зазнає радіоактивного перетворення за час dt, пропорційне до 

повного числа ядер N, причому коефіцієнт пропорційності  є характерною 

константою радіоактивної речовини – так званою сталою розпаду: 

 

NdtdN    ,                                                    (8.2) 

 

(знак вказує на зменшення числа N радіоактивних атомів). Інтегрування (8.2) дає: 

 

teNN  0 ,                                                       (8.3) 

 

де N 0  – число радіоактивних ядер в момент t=0. 

Експоненціальний закон зменшення з часом числа радіоактивних ядер являє 

собою математичний запис спонтанного характеру радіоактивного розпаду. 

Приймемо N 0 =1, тобто розглянемо одне радіоактивне ядро. Імовірність його 

розпаду за час між t i t+dt piвна ∙dt. На протязі кожного однакового відрізку свого 

життя ядро володіє однаковою імовірністю розпаду. Із (8.3) легко бачити, що 

імовірність того, що ядро не розпадеться до моменту t рівна ℮ t , а імовірність його 

розпаду до цього моменту (1-℮ t ). 

Таким чином, рівняння (8.2) виражає лише середні величини і в дійсності 

радіоактивний розпад зазнає флуктуаційних коливань. Число розпадів за час dt не 

обов’язково виявиться рівним dN з рівняння (8.2), однак для середнього значення dN, 

отриманого з багатьох вимірювань, dN буде точно рівне -Ndt. 

Експерименти з визначення істинного числа розпадів, виконані при допомозі 

іонізаційного чи сцинтиляційного лічильників, дають результати, що точно 

відповідають співвідношенню (8.3). 



 97 

З іншого боку численні експерименти, що мали за мету встановити вплив 

зовнішніх фізичних умов (температури, тиску, агрегатного стану радіоактивної 

речовини або хімічного складу сполуки, в яку вона входить, зовнішніх електричних і 

магнітних полів) на сталу розпаду  дали негативний результат. Жодного впливу 

виявлено не було. Лише в 1956 р. Буше зі співробітниками в одному випадку (Ве 7  в 

металічному стані і в складі молекули фториду) виявили невелику зміну сталої 

розпаду: 

 
   

  32 101,02,1 




 BeFBe
.                                     (8.4) 

 

На теперішній час можна оцінити вплив зовнішніх умов на сталу розпаду 

радіоактивної речовини. Виявляється, що в переважній більшості випадків цей вплив 

надзвичайно малий і лежить значно нижче від межі точності експерименту.  

Яка середня тривалість життя радіоактивного атома? Імовірність того, що 

радіоактивне ядро, утворене в момент t=0, проживе час t, виражається через ℮
t
. 

Імовірність розпаду в інтервалі (t, t+dt), як вказувалось вище, є dt, а середня 

тривалість життя  ядер даного типу: 

  

 




0

1


  dtte t

.                                                  (8.5) 

 

Таким чином, середня тривалість життя – це величина, обернена до сталої 

розпаду, або той проміжок часу, за який початкове число ядер зменшиться в ℮ разів. 

Частіше використовують іншу величину – період піврозпаду, тобто той 

проміжок часу, на протязі якого в середньому розпадається половина початкового 

числа ядер, тобто: 

 

                 
2

0N
=N 0 ∙℮

T
.                         (8.6) 

 

Очевидно, що цей період: 

  

Т=0,693 .                                                      (8.7) 

 

Нерідко буває, що радіоактивне ядро зі сталою розпаду λ
1
 (материнське) в 

результаті радіоактивного перетворення дає знову радіоактивне (дочірнє) ядро зі 

сталою розпаду  λ
2
. 

Нехай в момент t=0, коли маємо чисту материнську речовину в кількості P 0  

ядер, число дочірніх ядер Q 0 =0. Кількість ядер материнської і дочірньої речовини в 

момент t позначимо Р і Q відповідно. Тоді з одного боку:  
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dtQPdQ

PdtdP

21

1




.                                                    (8.8) 

 

Інтегрування цих рівнянь дає: 

 
t

ePP 1
0


 , 

 

 tt
eePQ 21

0
12

1 



 



 .                                        (8.9)  

 

Характер залежності Q від часу визначається, таким чином, співвідношенням 

констант λ
1
і λ

2
.  

В тому випадку, коли материнська речовина розпадається значно швидше від 

дочірньої (λ
1
>>λ

2
), Q спочатку швидко наростає, досягає максимуму, а потім спадає 

(для великих t – за експоненціальним законом, що визначається константою λ
2
). 

Другий практично важливий випадок λ
1
<<λ

2
(материнська речовина значно 

довговічніша від дочірньої). Формула (8.9) може бути записана у вигляді:   

  

  tt
eePQ 121 10

12

1 



 



 . 

 

 Зважаючи на те, що величиною λ
1
 можна знехтувати порівняно з  λ

2
:    

 

 tePQ 21
2

1 




 .                                             (8.10)  

 

Крива Q(t) (рис. 8.1) після досягнення максимуму спадає за простим 

експоненційним законом з константою λ
1
. 

Якщо Т
1
 дуже великий, то ця експонента йде майже паралельно до осі t. Через 

достатньо великий проміжок часу експоненціальним членом в (8.10) можна 

знехтувати і ми отримаємо: 

 

PQ
2

1




  ,       PQ 12   .                                      (8.11) 
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Риc. 8.1. Динаміка радіоактивного розпаду материнського і дочірнього ядра для 

випадку, коли 1>>2 (1) і 1<<2 (2)  

 

 Таким чином, за одиницю часу утворюється стільки ж радіоактивних ядер, 

скільки їх розпадається, причому ця кількість майже стала. В цьому випадку говорять 

про «вікову» радіоактивну рівновагу між материнською і дочірньою речовиною. 

 

 8.3. Природні радіоактивні ядра. Радіоактивні ряди. Штучні радіоактивні ядра 

 

Вік сонячної системи біля 4 млрд. років. Очевидно, що всі наявні у складі Сонця 

і планет важкі ізотопи утворились біля 4 млрд. років тому. Відносний склад водню і 

гелію, а також деяких інших легких ізотопів на Сонці повільно змінюється внаслідок 

термоядерних процесів. Ті з радіоактивних ядер, котрі володіють відносно малою 

тривалістю життя, тепер не зустрічаються в природі. Ядра, середній час життя яких є 

порядку мільярдів років, входять до складу природно радіоактивних рядів, кінцевим 

(стабільним) продуктом яких є ізотоп свинцю. 

Можливо, при утворенні сонячної системи в достатніх кількостях був 

представлений 93Np237, який започатковує четвертий радіоактивний ряд, однак 

внаслідок своєї малої довговічності (2,2∙10 6  р.) він і усі його ще менш довговічні 

продукти розпаду тепер в природі не зустрічаються (за виключенням останнього 

члена цього радіоактивного ряду – стабільного 85 Bi 209 ).  

Якщо є більше двох генетично пов'язаних один з одним елементів, то йдеться 

про існування радіоактивного ряду. Важкі ядра з масовим числом А>208 зазнають -

розпаду внаслідок того, що в них діють великі кулонівські сили відштовхування. 

Якщо до того ж масове число набагато перевищує 208, то ядро приходить до 

стабільного стану шляхом ряду послідовних розпадів. Проте не всі розпади в цьому 

ланцюжку є -розпадами. Після втрати кількох -частинок ядро стає схильним до -

розпаду. У радіоактивних рядах процеси - і -розпаду звичайно чергуються один з 

одним. 

За -розпаду масове число змінюється на 4, а за -розпаду не змінюється. 

Оскільки залишок від ділення А на 4 однаковий для усіх ядер того самого ряду, то для 
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нього А можна виразити формулою А=4п + С, де С – стале для ряду число, а п набуває 

цілочислових значень. 

Принципово можуть існувати лише чотири різні радіоактивні ряди (табл. 8.1), де А 

дорівнює 4п; 4п+1; 4п+2; 4п+3. 

У табл. 8.1 зібрано основні відомості про радіоактивні ряди. Зазначено назву 

ряду, загальну формулу для масового числа, початковий нуклід (найбільш 

довгоживучий член ряду) з періодом його піврозпаду, загальне число перетворень у 

ряді й кінцевий стабільний нуклід. Останній (див. табл. 8.1) ряд називається так тому, 

що три члени цього радіоактивного ряду 91Pa231, 90Th231 i 92U
235 були відкриті пізніше, 

ніж актиній 89Ac227.  

Нептуній – родоначальник другого ряду – відносно малостабільний, у земній 

корі він не зберігся. Тому спочатку ряд нептунію передбачили теоретично, а потім 

його структуру реконструювали в лабораторії (Г. Сиборг і А. Гіорсо, 1950 р.). 

Нарешті, при взаємодії космічного випромінювання з ядрами атмосфери і земної кори 

в останніх неперервно утворюються в невеликих кількостях набагато менш 

довговічні радіоактивні ядра, такі як Н3 (Т=12 років), С14 (Т=5100 років) і ін.  

Шляхом бомбардування прискореними частинками (дейтронами, α-частинками 

тощо) ядер, що належать елементам кінця періодичної системи, вдається створити 

штучні ядра – родоначальники недовговічних рядів, паралельних до розглянутих 

чотирьох основних. Так, наприклад, при бомбардуванні 90Тh232 дейтронами, що 

володіють енергією 680 МеВ, відбувається утворення радіоактивного ядра 91Ра227 в 

реакції: 

 

90 Th 232 + 1H
2 → 91Pа227+70n

1. 

 

Синтезоване таким способом ядро, у свою чергу започатковує ланцюг розпадів. 

 

Таблиця 8.1. Природні радіоактивні ряди. 

Радіоактивний 

ряд 

 

А 

 

Початковий 

нуклід 

 

Т1/2 першого 

нукліда (в 

роках) 

 

Кількість 

перетворень 

 

Кінцевий 

нуклід 

 

Торію 

 

4п 

 
90Тh232 

 

1,4 .1010 

 

12 

 
82Pb208 

 Нептунію 

 

4п+1 

 
93Np237 

 

2,2 .106 

 

13 

 
83Bi209 

 Урану 

 

4п+2 

 
92U

238 

 

4,5 .109 

 

18 

 
82Pb206 

 Актинію 

 

4п+3 

 

92U
235 

 

7,3 .108 

 

16 

 

82Pb207 

Нарешті, 

при взаємодії 

космічного 

випромінювання з 

ядрами атмосфери 

і земної кори в 

останніх 

неперервно 

утворюються в 

невеликих 

кількостях 

набагато менш 

довговічні 

радіоактивні ядра, 

такі як Н3 (Т=12 

років), С14 (Т=5100 

років) і ін.  
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Рис.8.2. Схеми утворення радіоактивних рядів: торієвого (а), нептунієвого (б), 

ураново-радієвого (в), ураново-актинієвого (г). 

 

-активні ізотопи відкриті майже в усіх елементів. Вони отримуються як при 

бомбардуванні стабільних атомних ядер частинками, прискореними в циклотронах і 

інших прискорювачах, так і в ядерних реакторах при поділі важких ядер ізотопів 

урану і торію. На графіку N(Z), де N – число нейтронів, а Z – число протонів у ядрі, 

стабільні атомні ядра знаходяться у порівняно вузькій зоні, смузі стабільності, 

обмеженій кривими 1 і 2 (рис. 8.3.). 
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Рис. 8.3. Діаграми N(Z)для стабільних і радіоактивних ядер. 

 

Ізотопи, для яких 
Z

N
 перевищує значення, що відповідають кривій 1 належать 

до області I (область протонно-дефіцитних ядер). Процес радіоактивного розпаду 

таких ядер приводить до зменшення відношення 
Z

N . У цих процесах всередині ядра 

відбувається перетворення n→ p+℮- +~ . 

Таким чином, протонно-дефіцитні ядра є β-випромінювачами. Навпаки, ядра, 

розміщені на діаграмі в області II, що лежить нижче від кривої 2, є нейтронно-

дефіцитними і зазнають перетворень, що ведуть до збільшення числа нейтронів за 

рахунок зменшення числа протонів, тобто або випускають позитрони (p→ n + ℮++ ) 

або захоплюють електрони (р + ℮-→ n + ). 

При α-перетвореннях відбувається одночасна втрата двох протонів і двох 

нейтронів. При цьому стабільне співвідношення числа нейтронів до числа протонів 

може і не бути досягнуте «в один прийом», чим і пояснюється поява радіоактивних 

рядів. 

Важливою групою радіоактивних ядер є ядра, утворені в процесі поділу. В 

ядрах, що діляться, наприклад, в 92U
235, число нейтронів суттєво перевищує число 

протонів, тому обидва утворені уламки виявляються сильно протонно-дефіцитними. 

Майже всі уламки є β-випромінювачами. При цьому надлишок нейтронів в уламках 

виявляється звичайно настільки значним, що одного β-перетворення виявляється 

недостатньо, щоби перевести ядро в зону стійкості діаграми, завдяки чому виникають 

ряди  -активних ядер. Як приклад можна навести ядро-уламок 54 Хе140 (
Z

N =1,6), яке 

дає початок ланцюговому  -активному ряду, що закінчується стабільним 58 Се140 для 

якого 
Z

N
=1,4. 
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8.4. -розпад. Тонка структура -розпаду. Теорія -розпаду 
 

Розглянемо найважливіші властивості -випромінювання. Відомо, що -

частинки є ядрами атомів гелію. Отже, їм притаманний заряд +2е і масове число 4. 

Різні радіоактивні елементи викидають частинки зі швидкостями від 1,4 до 2×107 м/с, 

що відповідає енергіям від 4 до 8,8 МеВ. Іноді під час радіоактивного розпаду 

виникають -частинки з енергією 2...4 МеВ. Слід зазначити, що -випромінювання 

моноенергетичне, тобто певний радіоактивний елемент викидає -частинки 

практично однакової енергії. -розпад притаманний важким ядрам з масовими 

числами А > 200 і зарядами Z > 82. Рухаючись у середовищі, -частинки поступово 

втрачають свою енергію на йонізацію його атомів і врешті-решт зупиняються. 

Відстань, на яку проникає -частинка в середовищі до повного зупинення, називають 

пробігом. Пробіг -частинок R у повітрі наближено пропорційний до куба швидкості 

або енергії частинок у степені 3/2. За нормальних умов пробіг -частинок у повітрі 

можна визначити за емпіричною формулою Гейгера:  

                  

R = av3 = bEЗ/2,                                                   (8.12) 

 

де а і b – константи. За нормальних умов пробіг -частинки в повітрі становить кілька 

сантиметрів. Між пробігом R -частинки, який може бути мірою її початкової енергії, 

і ймовірністю радіоактивного перетворення  існує проста залежність, установлена 

емпірично Г. Гейгером і Дж. Неттолом (1911 р.) і відома під назвою закону Гейгера-

Неттола: 

ln  = А + B lnR,                                                  (8.13) 

 

де А і В – сталі, причому В є універсальною сталою, вона однакова для усіх чотирьох 

радіоактивних рядів; А – залишається сталою в межах певного ряду. 

Якщо врахувати, що пробіг -частинки залежить від її кінетичної енергії, а 

константа радіоактивного розпаду пов'язана з середнім часом життя радіоактивного 

ядра , то закон Гейгера-Неттола можна переписати так:  

                      

                                ln  = ln(1/) = А’ + B’ ln Е.                                       (8.14) 

 

Отже, із закону Гейгера-Неттола випливає, що чим менш стабільні ядра, тим 

більша енергія -частинок, що ними випромінюються. У 1928 р. закон Гейгера-

Неттола пояснив і уточнив теоретично Дж. Гамов, використовуючи квантово-

механічний підхід. 

У явищі -розпаду виділяють два етапи, а саме: утворення -частинки в ядрі з 

нуклонів і її випромінювання. Щодо першого етапу, то якісні міркування, які 

ґрунтуються на властивостях ядерних сил, дають змогу пов'язати виникнення -
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частинки з самим актом -розпаду. Порівняно з окремими нуклонами вона зазнає 

меншої дії з боку ядерних сил притягання і водночас більшої дії кулонівського 

відштовхування. Саме цим можна пояснити спонтанне випромінювання -частинки 

ядром. При вильоті з ядра -частинка має подолати потенціальний бар'єр, що 

утворюється силами, які утримують її в ядрі. На відстані, що дорівнює наближено 

радіусу ядра, превалюють сили кулонівського відштовхування між позитивно 

зарядженим ядром і -частинкою. 

Загальне потенціальне поле ядра може бути подане кривою, зображеною на рис. 

8.4. Якби -частинка рухалась до ядра із зарядом Zе ззовні, то вона мала б подолати 

енергетичний бар'єр, зовнішні схили якого визначаються кулонівською енергією 

відштовхування: 

 

U = (1/4o) 2Ze2/r                                             (8.15) 

 

аж до значень r, близьких до радіуса ядра ro (див. рис. 8.4). 

 

 
 

Рис. 8.4. Форма потенціального бар’єра ядра. 

 

Користуючись цією формулою і підставляючи замість r радіус ядра ro, 

визначений зі співвідношення (1.5), можна знайти висоту потенціального бар'єра для 

будь-якого ядра. Проведені розрахунки для ядра урану дають значення висоти 

потенціального бар'єра, що дорівнює 31 МеВ. Такий результат узгоджується з 

експериментальними даними Е. Резерфорда, який 1927 р. спостерігав розсіяння -

частинок полонію 84Рo212 з енергією 8,8 МеВ на ядрах урану і на підставі цього дійшов 

висновку, що висота потенціального бар'єра ядра урану має перевищувати 8,8 МеВ. 

Однак енергія -частинок, що вилітають із ядер урану, становить усього 

4,0 МеВ, тобто значно менша від значення 31 МеВ, яке мало б спостерігатись за 

класичною механікою, оскільки вона допускає виліт частинки тільки тоді, коли її 

енергія більша за висоту потенціального бар'єра, тобто коли частинка «перевалює» 

крізь бар'єр. Отже, зрозуміло, що виліт частинки з ядра відбувається тільки внаслідок 

просочування крізь потенціальний бар'єр (тунельний ефект), що суперечить 

класичній механіці, але можливий з точки зору квантово-механічних уявлень. 

Імовірність просочування -частинки, сформованої в ядрі, крізь потенціальний 
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бар'єр, визначається прозорістю бар'єра D. При цьому константа радіоактивного 

розпаду , яка визначає ймовірність розпаду на одиницю часу, дорівнює добутку 

«прозорості» бар'єра D на кількість зіткнень -частинки з внутрішніми стінками 

бар'єра, причому кількість зіткнень n за порядком величини дорівнює відношенню 

швидкості -частинок V до діаметра ядра. Отже, 

 

 = Dn = Dv/2ro.                                             (8.16) 

 

Прозорість бар'єра: 

                                  (8.17) 

 

де т – маса -частинки; Е – її енергія; ro і r – координати початку і кінця 

потенціального бар'єра U (r) для цього значення енергії Е. 

Малою прозорістю D бар'єра для проникнення крізь нього -частинки 

пояснюється мала ймовірність -перетворення урану (мала радіоактивна стала) і 

великий період піврозпаду T=4,5.109 р. Отже, процес виділення -частинок із ядер 

радіоактивних елементів має специфічно квантово-механічний характер і пов'язаний 

із хвильовими властивостями. З рис. 8.4 видно, що енергія частинки після вильоту її 

з ядра дорівнює Uo - Е , а r - ro визначає ширину бар'єра. Звідси легко дістати закон 

Гейгера-Неттола, тобто зв'язок радіоактивної сталої і енергії частинки (8.14). 

Енергія, яка дорівнює різниці енергії спокою материнського ядра і продуктів 

розпаду, розподіляється між -частинкою і дочірнім ядром у вигляді кінетичної 

енергії, обернено пропорційної до їхніх мас. Відомо, що -активне джерело часто 

випускає декілька груп -частинок з близькими, але різними енергіями. Це 

пояснюється тим, що дочірнє ядро може виникати як в основному, так і у збудженому 

станах. У результаті цього виникає тонка структура енергетичного спектру -

частинок, причому ймовірність переходів, тобто інтенсивність -розпадів спадає зі 

збільшенням енергії збудження дочірнього ядра. Якщо в результаті -розпаду дочірнє 

ядро виявляється в збудженому стані, то за час , рівний часу його життя                             

( = 10-810-15 с), воно переходить в основний або нижчий збуджений стан з 

випромінюванням -кванта. Енергія останнього визначається відстанню між 

енергетичними рівнями дочірнього ядра. 

На рис. 8.5 наведена схема розпаду 83Bi212, на якій показана система збуджених 

рівнів, що відповідає компонентам тонкої структури  -спектру. 
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Рис. 8.5. Схема розпаду ядра 83Bi212 (тонка структура альфа-спектру)  

 

Енергія збудження дочірнього ядра може бути вивільнена шляхом випускання 

якої-небудь частинки (протона, нейтрона, електрона або -частинки) або ж віддана 

безпосередньо (без випромінювання -кванта) одному з електронів K, L або M-

оболонки атома. В останньому випадку спостерігається т. з. внутрішня конверсія 

(вилітання електрона з атома), яка супроводжується випромінюванням 

характеристичних Х-променів. 

 

 8.5. β-перетворення 
 

Бета-розпадом називають процес спонтанного перетворення нестабільного ядра 

в ізобарне із зарядом, відмінним на Z=±1, за рахунок випромінювання електрона 

(позитрона) або захоплення електрона з найближчої до ядра електронної оболонки.  

При -розпаді ядро самовільно випускає електрон e і антинейтрино 
~e (-

розпад) або позитрон e+ і нейтрино e  (+-розпад), перетворюючись в ядро з тим 

самим масовим числом A, або ж поглинає один з електронів атомної (звичайно K-) 

оболонки, випускаючи нейтрино e : 

 

 

               Z
A

Z
A

eX Y e  1
_ ~   –     - розпад,                           (8.18) 

  

              Z
A

Z
A

eX Y e  


1     –    +- розпад,                           (8.19) 
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              Z
A

Z
A

eX e Y  
1     –    K- або електронне захоплення. (8.20) 

 

Головною особливістю -розпаду є те, що він зумовлений слабкими 

взаємодіями. -розпад є внутрішньонуклонним процесом, тобто він проходить в 

результаті -переходів окремих нуклонів: 

 

n  p + e-+ 
~e ;               p n + e+ + e .               (8.21-8.22) 

 

Ці -переходи викликають перебудову внутрішньої структури ядра. Тут треба 

відзначити, що -розпад вільного протона р неможливий з енергетичних міркувань, 

оскільки mpmn. Якщо ж протон знаходиться в ядрі, то це обмеження знімається. 

Відомо понад 700 штучних -ізотопів, які практично рівномірно розподілені по 

всій періодичній системі елементів: кожен елемент має хоча б один -радіоактивний 

ізотоп. У результаті -переходу кінцеве ядро може виявитися в збудженому стані. 

Тоді -розпад супроводжується випромінюванням -квантів. 

Період піврозпаду -радіоактивних ядер змінюється від 0,025 с (5В
12) до 4×1012 

років (75Rе187). Енергія випромінюваних частинок досягає кількох мегаелектронвольт. 

Найпростішим прикладом електронного --розпаду є розпад тритію: 

 

1Н
3 2Не3 + e- + 

~e .                                            (8.23) 

 

Період піврозпаду 1Н
3 становить 12 років. Остаточно -розпад тритію зводиться 

до перетворення одного нейтрона в протон. Енергетичну умову можливості -розпаду 

ядра з масовим числом А і зарядом Z можна записати так: 

 

М(А, Z) > М(А, Z+1) + me.                                    (8.24) 

 

Отже, маса початкового -радіоактивного ядра має бути більшою, ніж сума мас 

кінцевого ядра і електрона. Цю умову можна виразити через маси атомів, якщо до 

лівої частини нерівності (8.24) додати Zтe,
 тобто масу електронів у атомі: 

 

Мa(А, Z) > Мa(А, Z+1) .                                      (8.25) 

 

Звідси можна підрахувати енергію, що виділяється при --розпаді:   

         

E- = [ Мa (А, Z) - Мa (А, Z+1)] c2 .                           (8.26) 
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Для розглянутого прикладу E-  = 0,019 МеВ.                  

Прикладом позитронного +-розпаду є розпад ядра 6С
11: 

 

6С
11  5Bе11 + e+ +e.                                              (8.27) 

 

Період піврозпаду 6С
11 становить 20 хв. На основі розрахунків, проведених за 

аналогією до формул (8.24-8.26), можна знайти енергію, що виділяється при +-

розпаді. Для ядра 6С
11 вона становить E+  =  1 МеВ. 

Третій вид -радіоактивності – електронне захоплення (К- або е-захоплення) 

було відкрите американським фізиком Л. Альваресом (1937 р.). Воно полягає у 

захопленні ядром електрона з електронної К-оболонки власного атома. У випадку К-

захоплення на звільнене місце в електронній К-оболонці атома переходить електрон з 

розміщеної вище L-оболонки. Вакансія, яка виникла, знову заповнюється електроном 

з вище розміщеної М-оболонки тощо. Внаслідок таких переходів всередині атома 

випромінюються характеристичні Х-промені, що і дає можливість легко 

ідентифікувати К-захоплення в ядрі. Іноді перебудова електронної оболонки із 

заповненням вільного місця в К-шарі відбувається і без Х-випромінювання, за 

рахунок автойонізації атома; в цьому разі надлишок енергії оболонки несе один із 

електронів, причому викинутий електрон має велику швидкість (ефект Оже). 

Прикладом легкого К-радіоактивного ядра може бути ядро 4Ве7, яке захоплює 

К-електрон і перетворюється в ядро 3Li7: 

4Ве7 + е-   3Li7+ e .                                           (8.28) 

 

Період піврозпаду 4Ве7 становить 53,6 дня. 

Виходячи із закону збереження енергії, отримаємо, що для розглянутого 

випадку EК =0,864 МеВ. 

Порівнюючи наведені нерівності для атомних мас, можна переконатися, що 

окремим ядрам притаманні два, а то й три типи -перетворень. 

Тепер розглянемо деякі особливості -розпаду. На відміну від -частинок, що 

випромінюються з певними, характерними для кожної радіоактивної речовини, 

енергіями, -частинки випромінюються з різними початковими енергіями, 

розподіленими за статистичним законом від найменших значень до максимальних 

(рис. 8.6). Для одних речовин це максимальне значення сягає кількох десятих 

мегаелектронвольта, для інших – 1...4 МеВ, а в окремих випадках – ще більше. 

Наприклад, максимальна енергія електронів, випромінюваних 83Ві214
 – 7,68 МеВ.  
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      Рис.8.6. Спектр -частинок. 

  

Суцільний характер -спектрів, здавалося б, суперечить квантовій механіці. 

Справді, оскільки при -розпаді ядро переходить з певного енергетичного стану в 

інший (також певний квантовий стан), то швидкості випромінених електронів 

(позитронів) повинні були б мати тільки такі значення, при яких їхня енергія дорівнює 

різниці квантових станів ядра, як це відбувається при випромінюванні -частинок. 

Неперервний характер розподілу енергії -частинок з цього погляду свідчить про те, 

що частина енергії під час розпаду немовби безслідно втрачається. Це ставило під 

сумнів універсальність закону збереження енергії. Тоді В. Паулі висловив 

припущення, розвинуте Е. Фермі, що одночасно з випромінюванням електрона 

випромінюється ще одна частинка, яка забирає «залишок» енергії квантового 

переходу. Якби ця частинка мала заряд або масу (порядку маси електрона), то при 

експериментальних дослідженнях -перетворень вона не залишалася б непоміченою. 

Тому, безумовно, ця частинка, яка згодом дістала назву антинейтрино, не несе заряду 

і має дуже малу або навіть нульову масу. Коли в явищах штучно викликаної 

радіоактивності було виявлено позитрони, які мають розподіл енергій, аналогічний 

електронам, таку частинку, що супроводжує випромінювання позитронів, почали 

називати нейтрино. 

Оскільки ядро одночасно випромінює електрон і антинейтрино (позитрон і 

нейтрино), то зрозуміло, що енергія, яка дорівнює різниці стаціонарних станів ядра, 

може як завгодно розподілятись між двома викинутими частинками. Цим 

пояснюється неперервний спектр ядерного -випромінювання. Якби нейтрино 

(антинейтрино) не існувало, то в одиничному акті -розпаду порушувався б закон 

збереження енергії: частину енергії квантового переходу ядра несе із собою електрон, 

а залишок енергії довелось би вважати таким, що зникає безслідно. 

Через відсутність заряду і дуже малу масу антинейтрино (нейтрино) не йонізує на 

своєму шляху повітря. Наявністю нейтрино (антинейтрино) пояснюється і 

збереження спіну ядра при -розпаді. 
 

 8.6. Досліди з виявлення нейтрино 

 

Ще в 1935 р. Наміас в Кембріджі, використовуючи надзвичайно потужні для 

того часу -радіоактивні препарати (5 Кі), намагався виявити нейтрино за його 

іонізуючою дією. Дослід виявився безрезультатним. Тим самим було показано, що 

якщо нейтрино взагалі здійснює іонізацію, то для утворення одної іонної пари воно 

повинно пройти в повітрі не менше 0,5 млн. км. Повторений в 1947 р. Уолланом  на 

потужному реакторі, цей дослід також дав негативний результат, хоча кількість -

розпадів було більшою, ніж в досліді Наміаса в сотні мільярдів разів. Звідси випливає, 

що за іонізуючою дією нейтрино виявити не вдається. 
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На основі теорії -розпаду, створеної Фермі, можна було оцінити імовірність 

процесу, оберненого до К-захоплення, тобто захоплення ядром нейтрино (або 

антинейтрино) і випускання ним  ℮+ (℮-). Переріз таких процесів виявився порядку  

10-20 барн, тобто на 12 порядків нижчим від перерізу найменш імовірних ядерних 

реакцій, доступних в той час експериментальному дослідженню. Тому до останніх 

років, що ознаменувались великими успіхами в техніці детектування 

малоінтенсивних випромінювань, зв’язаних із винайденням рідких сцинтиляторів і 

вдосконаленням фотопомножувачів, спостереження нейтрино за викликаними ними 

ядерними перетвореннями виявилось також неможливим. 

Тим важливіший факт, що внаслідок успіху заснованої на гіпотезі нейтрино 

теорії -розпаду, і низки експериментів, зв’язаних із вивченням самого процесу -

розпаду, вдалося підготувати прямий експеримент з виявлення нейтрино. Науковці, 

які до 1935 р. проводили експерименти з метою перевірки гіпотези нейтрино, вивчали 

імпульси  -частинок і ядер, що зазнали  -розпаду. Ідеальним експериментом було б 

одночасне точне вимірювання імпульсу -частинки і вихідного ядра. Векторна сума 

цих імпульсів мала би бути рівною взятому з протилежним знаком імпульсу 

нейтрино. Величину визначеного таким чином імпульсу можна було б порівняти з 

величиною, отриманою із енергії нейтрино, яку в свою чергу, можна вирахувати як 

різницю повної енергії -розпаду і кінетичної енергії електрона, імпульс якого 

визначений. Збіг цих двох величин вказав би на те, що нейтрино підлягає законам 

збереження імпульсу і енергії. 

До цього часу ми не говорили про масу нейтрино в спокої. Деякі висновки 

можуть бути зроблені на основі двох незалежних груп експериментальних фактів. З 

одного боку, теорія -розпаду вказує на те, що форма -спектру поблизу його 

верхньої межі дуже залежить від маси нейтрино. При масі нейтрино, рівний нулю, 

«хвіст» спектру повинен асимптотично наближатись до осі абсцис. Чим більша маса 

нейтрино, тим під більшим кутом крива розподілу повинна впиратися у цю вісь біля 

верхньої межі -спектру.  

Вивченням форми -спектрів біля верхньої межі займалось багато дослідників. 

Особливо точні вимірювання були виконані Аліхановим і Джелеповим. З отриманих 

даних випливає, що маса спокою нейтрино набагато порядків менша від маси 

електрона, і може наближатися до нуля. Іншим джерелом інформації про масу 

нейтрино є точне вимірювання різниці мас вихідного ядра і ядра-продукту -розпаду. 

Повна енергія, що визначається цією різницею мас, рівна сумі кінетичної енергії 

електрона, нейтрино і сумі енергій, еквівалентних масам спокою цих частинок. 

Допускається, що біля верхньої межі -спектру кінетична енергія нейтрино дорівнює 

нулю. Тоді повна енергія -розпаду перевищує повну енергію електрона біля верхньої 

межі -спектру лише на величину, еквівалентну масі нейтрино і точно їй рівна при 

m=0. 

Найточніші оцінки, виконані за цим методу, не суперечать припущенню, що 

маса нейтрино є надзвичайно малою порівняно з масами інших частинок.  

Піонером в області робіт, посвячених встановленню існування і вимірюванню 

маси нейтрино при допомозі вимірювання імпульсу ядра віддачі, був А. І. 

Лейпунський. Успішний експеримент такого типу був вперше здійснений Алленом 
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(США) в 1942 р. Тонкий шар літію, на пластині був підданий бомбардуванню 

швидкими дейтронами, в результаті чого в цьому шарі утворювались ядра 4Ве7, що 

переходили шляхом К-захоплення в 3Li7 з періодом піврозпаду 53 доби. Цими і 

подібними дослідами було досить впевнено показано, що при процесах -розпаду 

ядро отримує імпульс, який не може бути пояснений без допущення про випускання 

нереєстрованих апаратурою частинок нейтрино. Однак експериментатори 

продовжували шукати прямого доказу існування цих частинок. 

Тільки внаслідок появи можливості отримання потужних потоків антинейтрино 

від промислових реакторів з одного боку і значних успіхів, досягнутих в області 

збільшення ефективності реєстрації малоймовірних процесів шляхом використання 

рідких сцинтиляторів – з іншого, виявилось можливим здійснити прямий дослід з 

виявлення нейтрино, точніше антинейтрино, на великій відстані від місця його 

народження. 

В 1953 р Рейнес і Кауен здійснили перший варіант досліду, який дав хоча і 

позитивний, але не дуже точний результат. Більш переконливі результати були 

отримані Кауеном і групою співробітників в 1956 р на промисловому реакторі 

Севанна-Pівер. Ідея досліду була такою: в потужний потік антинейтрино, що 

випускались -активними продуктами поділу в промисловому реакторі (густина 

потоку ~ 1013  частинок на 1 см2 за с), поміщаються мішені, що містять велику 

кількість протонів, з якими антинейтрино повинно реагувати: 

 
 enp~ . 

 

Мішень служила одночасно і сцинтилятором. Кількість рідкого сцинтилятора 

була 10-12 т. Для реєстрації використовували 500 фотоелектронних помножувачів 

(ФЕП). Від нейтронів і -випромінювання, що випускалось в великих кількостях 

реактором, мішень-сцинтилятор захищались 1,5 м шаром парафіну і шаром свинцю – 

15 см. 

Однак і такий захист не дозволив би виявити дуже малу кількість позитронів і 

нейтронів з досліджуваної реакції, якщо б не була використана техніка реєстрації 

збігів. Сцинтилятор розміщувався трьома шарами. Верхній і нижній являли собою 

розчин терфенілу в ксилолі, а середній – розчин кадмієвої солі в ксилолі. В тому 

випадку, коли в середньому шарі відбувається досліджувана реакція, виділяються 

позитрони, що практично моментально гальмуються, викликаючи спалах у 

«середньому поверсі», і породжують два анігіляційні фотони, що викликають через 

вторинні електрони спалахи у другому і третьому поверхах. Другий продукт реакції 

– n, початкова енергія якого близька до 1 МеВ, сповільнюється протягом декількох 

мілісекунд і поглинається кадмієм з випусканням каскаду фотонів, що викликають 

спалах у всіх трьох поверхах. 

Відповідна електронна схема реєструє тільки такі події, при яких виникають 

одночасні спалахи на всіх трьох поверхах. На протязі приблизно 1500 годинного 

експерименту спостерігалося близько 2000 подібних подій (що в 10 разів 

перевищувало фон випадкових подій). Тим самим була достовірно виявлена реакція 

викликана ~ , імовірність якої з точністю до 5 % збігалася з теоретично 
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передбачуваною. Таким чином було знайдено прямий доказ існування нейтрино. 

 

8.7. Втрата парності при бета-розпаді. Досліди Ву 

 

Серед величин, що характеризують мікрочастинки, є суто квантово-механічна 

величина, яку називають парністю Р. Розглянемо її. Відомо, що в квантовій механіці 

стан однієї частинки або системи частинок описується хвильовою функцією, яка 

задовольняє рівняння Шредінгера і залежить від координат і часу. Під парністю 

стану, або парністю хвильової функції, розуміють характер її поведінки при 

просторовій інверсії – зміні знака всіх координат частинки на протилежні (х на -х, у 

на -у, z на -z), що еквівалентно дзеркальному відображенню, або переходу від 

правогвинтової системи координат до лівогвинтової. При такій просторовій інверсії 

можливі два випадки: хвильова функція залишається незмінною або змінює свій знак 

на протилежний. У першому випадку хвильова функція є парною, а в другому – 

непарною. 

При електромагнітних і сильних взаємодіях парність стану в ізольованій 

системі не змінюється з часом .  

При вивченні процесів β-розпаду було зроблене одне з найбільш 

фундаментальних фізичних відкриттів – втрата парності при слабких взаємодіях. 

 

 

 

 

 

В 1957 р було встановлено, що явище  β-розпаду не володіє право-лівою 

симетрією. Вперше це було показано в досліді Ц. Ву, проведеному за пропозицією Ц. 

Лі і Ч. Янга. Вони висунули гіпотезу про втрату парності в слабких взаємодіях. 

Відкидаючи численні суто технічні деталі цього складного досліду, зупинимося 

                                                           
 За своїм пізнавальним значенням це відкриття виходить далеко за рамки ядерної фізики і фізики елементарних 

частинок. Для того, щоб зрозуміти суть і значення цього відкриття уявимо собі таку фантастичну ситуацію. Допустимо, 

що встановлений радіозв’язок з розумними жителями деякої планети, вкритої непрозорими хмарами. Вважається, що 

дві достатньо розвинуті цивілізації, спілкуючись по радіо, можуть встановити спільну мову і обмінюватись довільною 

інформацією. Подивимося, як тепер земні інженери можуть замовити наперед запасні частини до свого космічного 

корабля. Якщо спільна мова встановлена, то в принципі можна вказати склад і розміри необхідних деталей. Склад можна 

вказати за номерами елементів в періодичній системі Мєндєлєєва, а розміри, наприклад, за числом хвиль кадмієвої 

червоної лінії. Але виникає питання, як пояснити, що гвинти та гайки повинні мати ліву нарізку. Міркування над цим 

питанням приводять до висновку, що пояснити, що таке праве, а що таке ліве, не показуючи на якості предмета, видимі 

обом співрозмовникам, не вдається. Така ситуація не є випадковою, а є наслідком загального закону природи – 

збереження парності в сильних і електромагнітних взаємодіях. Згідно з цим законом всі механічні і електричні явища 

володіють право-лівою симетрією, тобто вони симетричні відносно заміни правого на ліве. Для будь-якої установки 

завжди можна створити установку, що є її дзеркальною копією. І ця дзеркальна копія буде вести себе точно так само як 

первісна установка, якщо на неї дивитися в дзеркало. 

Може, однак, створитися враження, що відрізнити праве від лівого можна за допомогою магніта. Наприклад, 

якщо направити магнітне поле вперед, то на провідник, по якому тече струм знизу вверх, буде діяти сила, напрямлена 

вліво. Однак залишається незрозумілим, як пояснити який полюс магніту північний, а який південний. Це можна 

зробити тільки за допомогою кругового струму, напрям якого можна по суті пояснити тільки тому, хто знає, що праве і 

ліве. 

Тому інопланетяни за поясненнями з Землі зможуть побудувати як вихідну установку, так і її дзеркально 

симетричну копію, оскільки для них вони будуть нерозрізнимі. 
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тільки на його принциповій схемі, зображеній на рис. 8.7. 

 

 
 

Рис. 8.7. Схема досліду Ц. Ву з виявлення незбереження парності при β-

перетворенні. 

 

Зразок, що містить β-активний ізотоп 27Со60, поміщений в магнітне поле 

кругового струму. Для досліду був вибраний цей ізотоп, тому що в нього великий спін 

I=S і відповідно магнітний момент. Поле з індукцією B


поляризує ядра 27Со60, тобто 

орієнтує їхні магнітні моменти вздовж поля. Стрілками по колу показано напрями 

швидкостей електронів всередині провідника. Вся система є дзеркально симетрична 

відносно площини, в якій розміщений круговий струм. Тому здавалось би і 

інтенсивність випромінюваних β-електронів повинна бути однаковою по обидва боки 

від площини симетрії. Однак на експерименті спостерігалась асиметрія. В один бік 

від площини випускалось приблизно на 10 % більше електронів, ніж у другий. Отже, 

дослід Ву виявив асиметрію слабких взаємодій по відношенню до відбивання в 

площині або по відношенню до правого і лівого. Ця асиметрія по відношенню до 

правого і лівого і є порушенням закону збереження парності в слабких взаємодіях. 

Пізніше результати дослідів Ц. Ву були підтверджені в низці інших експериментів. 

 Порушення закону збереження парності породжує цілу низку питань і веде до 

деяких дуже загальних і незвичних наслідків. Перш за все, в зображеній на рис.8.7 

установці β-електрони випускаються несиметрично відносно площини струму. 

Виникає питання, що є носієм цієї асиметрії. Перше припущення полягає в тому, що 

несиметричним є сам простір. Але допускати несиметричність простору не 

обов’язково. Ще в 1951 р Вігнер і ін. теоретично показали, що асиметрією відносно 

правого і лівого можуть володіти всі заряджені елементарні частинки, так що 

додатній заряд, якщо дивитись на нього в дзеркало, перетворюється у від’ємний і 

навпаки. З цієї точки зору людина бачить в дзеркалі не себе, а істоту, складену з 

античастинок. Дзеркальне відбивання такого типу Л. Ландау назвав комбінованою 
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інверсією. При такому погляді на дзеркальне відбивання дослід Ц. Ву пояснюється 

природньо: при відбиванні в дзеркалі установка переходить не сама в себе, а в 

«антиустановку», що складається зі зразка антикобальту-60, оточеного позитронним 

круговим струмом. Отже, установка не є дзеркально-симетричною, так що β-

електрони можуть вилітати праворуч і ліворуч з різними інтенсивностями. 

Якщо прийняти твердження про дзеркальне відображення як про комбіновану 

інверсію, то отримаємо, що електронний заряд при відбиванні змінює знак, тобто він 

є псевдоскаляром. Тому густина електричного струму буде вже не істинним 

(полярним) вектором, а псевдовектором (аксіальним вектором). Точно так само ми 

змушені будемо прийняти, що всупереч встановленим традиціям, магнітне поле 

описується істинним вектором, а електричне поле, навпаки, псевдовектором. Легко 

переконатись, що така можливість не суперечить рівнянням Максвелла і виразу для 

сили Лоренца, тобто узгоджується зі всією сукупністю електромагнітних явищ. При 

включенні слабих взаємодій якраз традиційне трактування заряду як скаляру, 

електричного поля як полярного вектора тощо виявляється правильним лише 

наближено, а трактування, що виходить з комбінованої інверсії, зберігає свою силу. 

Про збереження парності ще поговоримо в розділі 10 у зв’язку із законами 

збереження для елементарних частинок. 

Вернемось ще до питання про дозволені і заборонені -розпади.  –розпад 

можемо розглядати як перехід нуклона з одного заповненого стану в інший. При 

цьому вихідний і кінцевий стан ядра для процесів -розпаду повинні задовольняти 

певні умови (ферміївські і гамов-теллерівські переходи). Ці умови пов’язані із 

законом збереження моменту кількості руху і законом збереження парності, які відомі 

як правила відбору при  -розпаді. 

Правила відбору при ферміївських переходах (переходи здійснюються в 

результаті векторної або скалярної взаємодії) формулюються таким чином: β- 

переходи є дозволеними якщо при них не змінюється момент кількості руху I і 

парність P початкового і кінцевого стану ядра, тобто: 

 

0I ,        0P .                                   (8.29) 

 

-переходи, при яких електрон і антинейтрино вилітають в синглетному стані (спіни 

електрона і антинейтрино антипаралельні) називаються ферміївськими переходами. 

-переходи, при яких електрон і антинейтрино вилітають в триплетному стані 

(спіни ℮- і ~  паралельні) називають гамов-теллерівськими переходами. Вони 

виникають в результаті аксіально-векторної або тензорної взаємодії і дозволені, якщо 

 

1,0 I ,        0P .                               (8.30) 

 

Порушення закону збереження парності знайшло своє пояснення в рамках 

теорії нейтрино, що володіє певною круговою поляризацією (спіральністю). У цій 

теорії приймається, що нейтрино повинно відрізнятись від антинейтрино круговою 

поляризацією. 
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9. ЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ СИНТЕЗУ ТА ПОДІЛУ 

 

9.1. Ендотермічні та екзотермічні реакції. Переріз ядерної реакції. Ядерні 

реакції під дією нейтронів 

 

Ядерні реакції можуть відбуватися з виділенням або поглинанням енергії. У 

першому випадку реакції називають екзотермічними, в другому – ендотермічними. 

Екзотермічними є всі реакції розпаду природно-радіоактивних ядер (урану, торію, 

плутонію) під дією нейтронів, а також реакції синтезу легких атомних ядер (водню, 

дейтерію, тритію).  

Важкі ядра, такі як уран, «упаковані» помітно гірше, ніж ядра проміжної маси. 

Звідси випливає, що коли важке ядро розділити на дві середні за масою частини, 

нуклони в кожній з них упакуються щільніше. При цьому виділятиметься деяка 

енергія. Таку реакцію називають ядерною реакцією поділу (розщеплення). 

 Реальна можливість реакцій поділу стала зрозумілою деяким фізикам відразу 

ж після відкриття нейтрона. Явище поділу ядер урану під дією нейтронів відкрили 

німецькі вчені О. Ган і Ф. Штрассман (1938 р.). Ці вчені знайшли в хімічно чистому 

урані, опроміненому нейтронами, барій (Z=56) і лантан (Z=57) – елементи, ядра яких 

майже вдвічі легші від ядер урану. Нові елементи могли з'явитися в урані тільки в 

результаті розщеплення його ядер під дією нейтронів. Відкриття Гана і Штрассмана 

було підготовлене роботами Ірен і Фредеріка Жоліо-Кюрі, які виявили 1934 р. штучну 

радіоактивність елементів, а потім знайшли лантан в урані, опроміненому 

нейтронами. 

Отже, реакція поділу ядер урану спричинюється нейтронами, що потрапляють 

в них. Імовірність потрапляння нейтрона в ядро характеризується його ефективним 

перерізом . Атомне ядро при цьому виступає як мішень, по якій стріляють 

нейтронами. Розглянемо детальніше фізичний зміст цієї характеристики, про яку уже 

йшла мова раніше, на прикладі реакції поділу ядер. Припустімо, що частинка-снаряд 

рухається в об'ємі V, де міститься N однакових мішеней (ядер). Кількість зіткнень Z, 

яких зазнає ця частинка на шляху x, буде пропорційною до густини мішеней п = N / 

V і товщини шару x: 

 

Z =  n x .                                                   (9.1) 

 

Для пучка однакових частинок, що рухаються в середовищі з однаковими 

швидкостями, Z визначає кількість частинок, які зазнають зіткнень у шарі завтовшки 

x. Величина  =Z/nx має розмірність площі і називається ефективним перерізом 

цього процесу: це кількість «актів взаємодії», яка відбулася в шарі речовини 

одиничної товщини при одиничній густині мішеней. Радіус атомного ядра становить 

Rя = 10-15 м, ефективний переріз зіткнень для багатьох ядерних реакцій має порядок 

10-30 м2 ( виражається в барнах; 1 барн = 10-28 м2). Ефективний переріз залежить від 

типу реакцій і властивостей «снарядів», а тому може істотно відрізнятись від 10-30 м2. 
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Наприклад, при бомбардуванні ядра зарядженими частинками їх треба розганяти до 

таких енергій, щоб вони могли подолати потенціальний бар'єр атомного ядра. Тому 

для заряджених частинок ефективний переріз реакції швидко зростає зі збільшенням 

енергії частинки і досягає максимуму при значеннях енергії порядку висоти 

потенціального бар'єра атомного ядра, після чого зростання ефективного перерізу 

сповільнюється і для дуже великих енергій починає зменшуватись.  

Для нейтронів немає потенціального бар'єра, який затримував би проникнення 

їх у атомне ядро. Тому ймовірність захоплення нейтрона ядром тим більша, чим 

довше він перебуватиме поблизу атомного ядра, тобто чим менша його швидкість. 

Отже, ефективний переріз захоплення нейтрона ядром має бути обернено 

пропорційним його швидкості V. Така залежність дійсно спостерігається, проте в 

деяких атомних ядрах відбувається селективне захоплення нейтронів при деяких 

значеннях швидкостей їхнього руху. Це явище дістало назву резонансного захоплення 

нейтронів. Воно спостерігається у випадку рідкісноземельних елементів, а також для 

літію, бору, кадмію та ін. 

 

9.2. Поділ важких ядер. Ланцюгові ядерні реакції 

 

При поділі ядер урану під впливом нейтронів на кожний акт поділу звільняється 

2-3 вторинних нейтрони, які при зіткненні з іншими ядрами можуть спричинювати 

їхній поділ. Кількість звільнених нейтронів збільшується, під їхнім впливом зростає 

кількість актів поділу, процес прогресивно прискорюється – виникає ланцюгова 

реакція поділу. Проте для здійснення такої реакції треба подолати чимало труднощів. 

У природному урані містяться переважно два нукліди 92U
238 і 92U

235. При цьому значну 

кількість становить нуклід 92U
238 , який поділяється лише під дією швидких нейтронів. 

Нуклід 92U
235, концентрація якого в природному урані не перевищує 0,7 %, 

поділяється як під дією швидких, так і під дією повільних (теплових) нейтронів; до 

того ж реакція поділу краще відбувається на повільних нейтронах. Розглянемо одну з 

можливих реакцій поділу 92U
235: 

 

92U
235

 + п  92U
236  52Те137 + 40Zr97 + 2n.                     (9.2) 

 

При захопленні нейтрона ядром 92U
235 утворюється проміжне нестабільне ядро 

92U
236, яке розпадається на дві частини. Утворені в результаті поділу нукліди телуру і 

цирконію є радіоактивними і після радіоактивних перетворень переходять у стабільні 

ядра нуклідів 56Ва137 і 42Мо97. 

Реакція поділу 92U
235 з випромінюванням трьох нейтронів може відбуватися за 

такою схемою: 

92U
235

 + п  92U
236  36Kr91 + 56Ba142 + 3n.                                (9.3) 

 

Дослідження показали, що в продуктах реакцій поділу урану є майже всі 

елементи, розташовані в таблиці Д. І. Менделєєва між селеном (масове число 79) і 

гольмієм (масове число 165). При цьому середня кількість виділених нейтронів на 

один акт поділу дорівнює приблизно 2,5. Ці нейтрони мають велике значення для 
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підтримання ланцюгової реакції. Енергія виділених нейтронів лежить у межах від 0 

до 7 МеВ. 

Для поділу ядер 92U
238

 під дією нейтронів треба, щоб вони мали кінетичну 

енергію, не меншу, ніж 1,8 МеВ. Слід зазначити, що далеко не всі нейтрони, навіть 

якщо вони захоплюються ядрами, спричинюють реакцію поділу. Так, нейтрони з 

енергією 1 МеВ інтенсивно поглинаються ядрами 92U
238, не викликаючи їхнього 

поділу. В результаті такої реакції захоплення дістають трансуранові елементи – 

93Np239 i 94Pu239. Захоплюючи тепловий нейтрон, 92U
238 перетворюється в 

радіоактивний нуклід 92U
239, який зазнає --розпаду (період піврозпаду – 23 хв) і 

перетворюється в 93U
239. Нептуній також --активний з періодом піврозпаду 2,3 дня. 

При --розпаді нептунію утворюється 94Pu239. Плутоній 94Pu239 – -активний і має 

період піврозпаду близько 24000 р. Ця ядерна реакція відбувається за такою схемою: 

 

92U
238

 + п  92U
239  93Np239 + e-+ 

~e .                           (9.4) 

  

93Np239  94Pu239 + e-+ 
~e .                                     (9.5) 

 

Плутоній-239, подібно до U-235 поділяється як тепловими, так і швидкими 

нейтронами, а тому використовується в атомній енергетиці як ядерне паливо. Схему 

поділу атомного ядра U-235 показано на рис. 9.1. Тут зображено випадок, коли 

нейтрон п, що потрапляє в ядро U-235, поділяє його на дві частини 36Kr91+56Ba142. 

Реакція поділу супроводжується вильотом трьох нейтронів. Наступні акти поділу 

приводять до утворення нових нейтронів, які спричинять новий поділ ядер і т. д. 

Отже, якщо природний уран максимально збагатити вмістом нукліду U-235, 

позбувшись U-238 та інших домішок, які поглинають нейтрони і вилучають їх з «гри», 

то ядерна реакція поділу може перетворитись у ланцюгову, неперервну реакцію, яка 

саморозвивається. Якщо розвиток такої реакції нічим не обмежується, то відбувається 

ядерний вибух (атомний вибух). 

У 1940 р. Г.М. Фльоров і К.А. Петржак відкрили спонтанний поділ ядер урану. 

У випадку чистого U-235 (або Рu-239) кожний захоплений ядром нейтрон спричинює 

його поділ з випромінюванням у середньому 2,5 нових нейтронів. Проте якщо маса 

урану менша за певне критичне значення, то більшість випромінених нейтронів 

вилетить назовні, не викликаючи поділу, при цьому ланцюгова, реакція не виникає. 

Якщо ж маса більша за критичну, то нейтрони швидко розмножуються (їхня кількість 

швидко зростає), і реакція набуває вибухового характеру. На цьому ґрунтується дія 

атомної бомби. Ядерний заряд такої бомби складається з двох або більше шматків 

майже чистого U-235 або Рu-239 (на рис. 9.2 позначено цифрою 2). Маса окремого 

шматка менша за критичну, внаслідок чого ланцюгова реакція не відбувається. 

У земній атмосфері завжди є деяка кількість нейтронів, народжених космічним 

випромінюванням (та радіоактивними розпадами в земній корі). Тому для вибуху 

досить з'єднати частини ядерного заряду в одне ціле з масою, що перевищує 

критичну. Для з'єднання використовують звичайну вибухову речовину 1 (запал), за 

допомогою якої «вистрілюють» однією частиною заряду в іншу. Весь пристрій 

міститься в масивній оболонці 3, виготовленій з металу великої густини. Оболонка є 
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відбивачем нейтронів і до того ж утримує ядерний заряд від розпорошення. 

Ланцюгова реакція в атомній бомбі відбувається на швидких нейтронах. 

 

 
                                       Рис.9.1.   Схема розщеплення ядер урану. 

 

                      
Рис. 9.2. Схема атомної бомби. 

 

Інший спосіб здійснення ланцюгової реакції використовують в ядерних реакторах. 

 

9.3. Практичне здійснення ланцюгового ядерного процесу. Ядерні реактори 

 

Для здійснення керованої ланцюгової ядерної реакції поділу слід підвищити в 

природному урані процентну концентрацію нукліду U-235. Пристрій, де відбувається 

така реакція, називають ядерним реактором. Головною частиною ядерного реактора 

є активна зона, де скупчується ядерне паливо. В ній відбувається 

самопідтримувальний ланцюговий процес поділу ядер. Масу і концентрацію активної 

речовини, а також розміри реактора добирають заздалегідь, залежно від потужності 

та призначення реактора. Для одержання теплових нейтронів до активної зони 

вводять сповільнювач. Для цього використовують речовини, що мало поглинають 

нейтрони і мають легкі ядра. Ефективними сповільнювачами нейтронів є водень, 

дейтерій, берилій і вуглець (або вода і важка вода, графіт, куди входять ці елементи).  

Число нейтронів, які утворюються в активній зоні, пропорційне до її об'єму, 

тоді як число нейтронів, що залишають активну зону, пропорційне до площі її 

поверхні. Тому у разі малих розмірів реактора число нейтронів, які залишають 

активну зону, виявляється настільки великим, що ланцюгова реакція поділу стає 
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неможливою. Об'єм (або маса) реактора, за якого досягається критичний режим 

реактора, називають критичним об'ємом (або критичною масою). Критичні розміри 

реактора залежать від геометричної форми та розмірів активної зони. Критичні 

розміри реактора кубічної форми визначають зі співвідношення: 

 

а=1,7L/ (К -1),                                                  (9.6) 

 

де а – довжина ребра куба; L – середня довжина пробігу нейтрона в середовищі від 

часу його народження в процесі поділу до захоплення якимось ядром; К – коефіцієнт 

розмноження нейтронів, який визначається відношенням числа нейтронів цього 

покоління до числа нейтронів попереднього. 

Щоб зменшити втрати нейтронів, які беруть участь у ланцюговій реакції, 

активну зону реактора оточують відбивачем. Для відбивача застосовують ті самі 

речовини, що й для сповільнювача нейтронів: графіт, важку воду тощо. Наявність 

відбивача дає змогу зменшити критичну масу і забезпечити економію ядерного 

палива. 

Ядерний реактор має систему охолодження (тепловідведення), що складається 

із системи труб, по яких циркулює теплоносій у вигляді газу, води або розплавленого 

металу. В реакторі передбачено систему регулювання, яка керує швидкістю 

ланцюгової реакції поділу і, отже, підтримує потужність його на певному рівні. До 

неї належать прилади для вимірювання нейтронного потоку, регулювальні та аварійні 

пристрої, виготовлені з матеріалів (кадмій, бор), які сильно поглинають нейтрони, і 

низка автоматичних електронно-механічних апаратів. Система регулювання 

забезпечує стійку й безпечну роботу реактора. 

Розглянемо схему реактора першої у світі атомної електростанції, побудованої 

в колишньому СРСР (рис. 9.3). У 1954 р. вона дала промисловий струм. Реактор 

працює на теплових нейтронах із графітовим сповільнювачем. Ядерним паливом є 

уран 3, збагачений U-235 до концентрації 5 %. Активна зона реактора має вигляд 

графітового циліндра діаметром 1,5 м і заввишки 1,7 м, в якому є 128 вертикальних 

робочих каналів 2. Усередині кожного каналу є тонкостінна сталева трубка, по якій 

під тиском 1,01×107 Па циркулює теплоносій (дистильована вода), що охолоджує 

трубки 4. На трубки надягнуті втулки з уранового сплаву. Отже, ядерне паливо – 

уранові стрижні – розміщене окремими блоками в середовищі сповільнювача – 

графіту. Шар графіту, що оточує активну зону, є відбивачем нейтронів 5. 
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                                       Рис. 9.3. Схема ядерного реактора. 

 

Загальна завантаженість реактора становить 550 кг збагаченого урану. Це 

забезпечує роботу електростанції протягом 100 діб. Витрата ядерного палива U-235 

становить 30 г/добу. Корисна потужність електростанції 5 МВт, її ККД – 16,7 %. 

В активній зоні є 22 канали для регулювальних стрижнів 1, виготовлених з 

карбіду бору, якому притаманна велика поглинальна здатність нейтронів. Ці стрижні 

поступово виймаються з активної зони, в міру того, як витрачається уран. Керування 

роботою реактора автоматичне і відбувається з центрального пульта. 

Останнім часом широко використовуються реактори на швидких нейтронах. 

Прикладом реакторів цього типу є бридерні (відтворювальні) реактори, в яких атомні 

ядра спалюваного ядерного палива перетворюються в ядра ізотопів, що здатні до 

реакції поділу. При цьому кількість відтворюваного палива перевищує кількість 

спалюваного (коефіцієнт відтворення більший за одиницю). 

Нехай активну зону реактора заповнено ураном, збагаченим нуклідом U-235. 

Сповільнювача в такому реакторі немає, і загальний об'єм реактора невеликий. У 

результаті поділу ядер U-235 й утворюються швидкі нейтрони з енергією 1...2 МеВ. 

Ці нейтрони захоплюються ядрами U-238 і перетворюють їх на ядра U-239, які 

зазнавши --розпаду, перетворюються в Pu-239 за схемами (9.4) і (9.5). Нуклід Pu-239 

за своєю здатністю до поділу не поступається U-235. Отже, витрати U-235 

супроводжуються утворенням не менш цінного ядерного палива Pu-239, яке можна 

відокремити від U-238 хімічним способом. 

Поглинання нейтронів торієм приводить до утворення іншого цінного ядерного 

палива U-233 за схемою: 

 

90Th232
 + п  90Th233  91Pa233  92U

233.                (9.7) 
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При цьому Th-233 i Pa-233 зазнають --розпаду. 

У бридерних реакторах як теплоносій використовують лише розплавлені 

метали (натрій або калій), оскільки вода є сповільнювачем, а повільні нейтрони 

практично не поглинаються ядрами U-238 і Th-232. Цінність реакторів на швидких 

нейтронах полягає в тому, що вони одночасно можуть бути джерелом ядерної енергії 

і установкою для одержання нових видів ядерного палива Рu-239 i U-233. Таким 

чином вони дають змогу більш повно використовувати природні запаси урану і торію. 

Для розв'язання практичних задач та проведення наукових досліджень 

використовують імпульсні ядерні реактори. Ядерний реактор завжди природно 

асоціюється з атомною енергією. В імпульсних реакторів призначення інше – бути 

джерелом нейтронних імпульсів. Є два типи імпульсних реакторів, які істотно 

відрізняються один від одного і за конструкцією, і за принципом дії, і за 

застосуванням. Це імпульсні періодичні реактори, їх ще називають пульсуючими, і 

самогасні імпульсні реактори, які називають аперіодичними. Спільним у них є те, що 

вони випромінюють нейтрони коротким імпульсом, тобто у вигляді спалаху, і те, що 

ланцюгова реакція в обох випадках розвивається на так званих миттєвих нейтронах – 

режим, зовсім неприпустимий для звичайного реактора. 

Імпульсний періодичний реактор не треба готувати до кожного спалаху, він 

генерує їх неперервно, один за одним через цілком певні проміжки часу. За 

принципом своєї дії ці реактори займають проміжне положення між самогасними і 

звичайними реакторами, тобто реакторами стаціонарної дії, потужність яких під час 

роботи підтримується на незмінному рівні. 

Перший ядерний реактор з керованою ланцюговою ядерною реакцією поділу 

було побудовано в Чиказькому університеті під керівництвом Е. Фермі, його пуск 

відбувся 1942 р. В СРСР перший ядерний реактор побудований під керівництвом І.В. 

Курчатова у 1946 р. У наступні роки в СРСР, США, Англії, Франції, Японії та інших 

країнах споруджено численні реактори, різні за своїм призначенням і потужністю, за 

структурою активної зони та паливом, що використовується, за способом 

тепловідведення та видом сповільнювача. 

Після Чорнобильської аварії, незважаючи на високий рівень розвитку атомної 

енергетики, у деяких країнах Європи (Італії, Норвегії, Франції, ФРН) піднялась хвиля 

вимог закрити працюючі і не будувати нові АЕС, перейти на використання 

альтернативних джерел енергії. Наприклад, в Австрії було споруджено АЕС, але в 

експлуатацію не введено. Уряд Швеції ухвалив рішення про виведення з експлуатації 

всіх АЕС країни. Отже, у світі піднявся рух за використання екологічно чистих 

джерел енергії. 

 

9.4. Надважкі ядра 

 

Усі елементи з Z>92 об'єднані спільною назвою трансуранові елементи (останнім 

часом виділяють елементи з Z>100, називаючи їх трансфермієвими). Трансуранові 

елементи синтезують штучним шляхом, послідовне вивчення їх розпочалося в 40-х 

роках XX ст. Спочатку єдиними законодавцями в цій сфері були американські вчені 

на чолі з Г. Сиборгом і А. Гіорсо. Наприкінці 50-х років минулого століття в роботу, 
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пов'язану із синтезом трансуранових елементів штучним шляхом, активно 

включилась лабораторія Об’єднаного інституту ядерних досліджень (ОІЯД, м. Дубна, 

СРСР), яку очолював Г. М. Флеров. Нині відомо близько 150 нуклідів трансуранових 

елементів. 

Елементи із Z=93-96 нагромаджено у достатній кількості, вони вивчені 

детально. Кількість берклію 97Br247, каліфорнію 98Cf251 становить частки міліграма, 

тому їхні властивості досліджують за допомогою спеціальних мікрометодик. 

Ейнштейнію 99Es252 зібрано всього близько 10-7 г. Кількість останніх трансуранових 

елементів становить сотні, десятки і навіть одиниці атомів. Головною причиною 

нестабільності трансуранових елементів до Z=100 є -розпад. Проте, для 

трансфермієвих елементів істотним стає спонтанний поділ, роль якого збільшується 

зі зростанням Z. Для нині відомих нуклідів із Z=106-107 він є головним типом 

розпаду. 

 

9.5. Фотоядерні реакції 

 

Фотоядерними реакціями звичайно називають процеси взаємодії γ-квантів 

високої енергії, що супроводжуються випусканням протонів, нейтронів тощо. 

Очевидно що фотоядерні реакції можуть протікати в тому випадку, коли енергія γ-

квантів є більшою від енергії зв’язку нуклона в ядрі, тобто більшою від 8 Мев. 

Більшість фотоядерних реакцій здійснюється за допомогою жорсткого  

випромінювання, що виникає при гальмуванні швидких електронів. Оскільки спектр 

гальмівного випромінювання є суцільним, виникають великі труднощі у поясненні 

механізму перебігу реакцій цього типу і взагалі інтерпретації експериментальних 

результатів. Особливістю фотоядерних реакцій типу (γ, n), (γ, p), (γ, pn) тощо є те, що 

вони характеризуються функцією збудження з дуже широким максимумом при 12-15 

Мев. Як видно з рис.9.4, залежність перерізу реакції від енергії має чітко виражений 

резонансний характер. 

 

 
 

Рис. 9.4. Залежність виходу продуктів фотоядерних реакцій від енергії γ-квантів 

 

Максимум перерізу для легких ядер знаходиться при енергіях приблизно 

22 Мев і зміщується в бік менших енергій, приблизно до 10 Мев, для важких ядер. У 

більшості випадків ширина резонансу знаходиться в межах від 2 до 8 Мев. Ці широкі 
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резонанси отримали назву «гігантських» резонансів. В останні роки була виявлена 

«тонка структура» гігантського резонансу (γ,n)-реакцій для деяких легких ядер, що 

пояснюється звичайними уявленнями про окремі рівні збудження.  

Вивчення енергетичного і кутового розподілу фотопротонів показало, що існує 

два механізми фотоядерних реакцій: прямий фотоефект і випаровування.  

У першому випадку γ-квант передає значну частину своєї енергії безпосередньо 

протонові, що знаходиться поблизу поверхні ядра. Складове ядро при цьому не 

утворюється, тому енергетичний розподіл протонів сильно відрізняється від 

енергетичного розподілу, який має місце при випаровуванні. Для прикладу на рис.9.5. 

показаний експериментально отриманий спектр фотопротонів з індію (суцільна 

крива). Пунктирними кривими виділені теоретичні для механізму випаровування 

(крива 1) і прямого фотоефекту (крива 2). Як видно з рисунку, експериментальна 

пряма відповідає сумарному ефектові двох процесів. Внесок того чи іншого процесу 

залежить як від енергії γ-променів, так і від масового числа.  

 

 
 

Рис. 9.5. Енергетичний спектр фотопротонів з індію. Пунктирні криві 1 і 2 

виділяють теоретичні значення для механізму випаровування і 

прямого фотоефекту відповідно. 

 

Щоб визначити, який з процесів переважає, вимірюють кутовий розподіл 

фотопротонів. Так, у випадку прямого фотоефекту кутовий розподіл має вигляд: 

 

   2sinBAW ,                                         (9.8) 

 

де θ – кут між напрямами поширення γ-кванта і фотопротона; А і В – коефіцієнти 

пропорційності, що залежать від стану протона в ядрі. 

Зі співвідношення (9.8) випливає, що при прямому фотоефекті протони повинні 

вилітати переважно під кутом 900 до напряму потоку γ-квантів. Це дійсно 

спостерігається експериментально. 

 

9.6. Реакції термоядерного синтезу 

 

У легких ядрах питома енергія зв'язку збільшується зі зростанням числа 

нуклонів у ядрі не плавно (див рис.1.2). Першим відносно стійким ядром серед легких 

ядер є 2Не4. У ньому – два протони і два нейтрони. Спіни нейтронів і протонів у ядрі 

гелію – антипаралельні. Сумарний спін ядра дорівнює нулю. Тому в ядрі немає сил 
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відштовхування, зумовленого спіновими і спін-орбітальними силами, ядро упаковано 

найкраще для такого числа частинок.  

Наступні максимуми на залежності питомої енергії зв'язку від масового числа 

(рис.1.2) для легких ядер спостерігаються там, де число нуклонів кратне до їхнього 

числа у ядрі 2Не4. Це – 6С
12, 8О

16. Спіни цих ядер також дорівнюють нулю. Якщо два 

легких ядра з'єднуються, то упакування кінцевого ядра буде щільнішим. За рахунок 

цього при з'єднанні ядер виділиться деяка кількість енергії. Особливо енергетичне 

вигідно, якщо кінцевим ядром буде ядро гелію або ядро з числом нуклонів, кратним 

числу їх в ядрі гелію. Матеріалом для реакцій синтезу є ізотопи водню. Важчі ядра 

для цих реакцій не використовують. Це пов'язано з тим, що вони мають відносно 

великий електричний заряд, і для зближення двох ядер треба подолати 

електростатичну силу відштовхування, пропорційну добутку електричних зарядів 

ядер. Силу відштовхування можна подолати, надаючи ядрам кінетичну енергію. Для 

цього речовину нагрівають і таким чином збільшують відносну швидкість руху ядер. 

Навіть ядра дейтерію і тритію (ізотопи водню 1Н
2 і 1Н

3), що мають найменший 

електричний заряд, доводиться «нагрівати» до надто високих температур. Ці ізотопи 

– найвигідніші матеріали для реакцій ядерного синтезу. Оскільки ядра з'єднуються за 

рахунок високої кінетичної енергії, що утворюється при нагріванні, реакції ядерного 

синтезу називають ще термоядерними. При з'єднанні двох дейтронів (ядер дейтерію) 

у половини з них утворюються ядро 2Не3 і нейтрон. При цій реакції виділяється 3,25 

МеВ енергії, з якої 2,45 МеВ припадає на нейтрон: 

 

1Н
2 + 1Н

2  2Не3 + п, або 1Н
2 (d, n) 2Не3.                           (9.9) 

 

Друга половина з'єднань двох дейтронів дає протон і ядро тритію – тритон. При 

цьому виділяється 4,03 МеВ енергії, з якої близько 3 МеВ несе протон: 

 

1Н
2 + 1Н

2  1Н
3 + p, або 1Н

2 (d, p) 1Н
3.                         (9.10) 

 

З'єднання тритона і дейтрона приводить до утворення ядра 2Не4 і нейтрона. 

Виділяється 17,6 МеВ енергії, з якої 14,1 МеВ припадає на нейтрон: 

 

1Н
3+ 1Н

2  2Не4 + п, або 1Н
3 (d, n) 2Не4.                        (9.11) 

 

Ці реакції можуть бути основою для здійснення реакції синтезу атомних ядер 

для енергетичного використання, оскільки вони мають відносно великі значення 

виділеної енергії. Наприклад, енерговиділення в реакції (9.11), розраховане на один 

нуклон (q = Q/A = 17,6 МеВ/5=3,5 МеВ/нуклон), значно перевищує енерговиділення 

в процесах поділу важких ядер (q 0,85 МеВ/нуклон). А якщо врахувати, що запаси 

дейтерію на Землі практично невичерпні (він входить до складу води океанів), то 

стане зрозумілим, що зі здійсненням керованої реакції синтезу в земних умовах буде 

цілковито розв'язано проблему енергопостачання. 
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9.7. Проблема керованої термоядерної реакції. Магнітна ізоляція плазми 
 

Необхідною умовою для реалізації самопідтримної реакції синтезу є дуже 

висока температура для подолання так званого кулонівського бар'єра заряджених 

частинок, який не дає змоги ядрам наблизитись одне до одного на відстань порядку 

радіуса дії ядерних сил. Для легких ядер кулонівський бар'єр порівняно невисокий, і 

для ефективного проходження, наприклад, реакцій (9.9) і (9.10) потрібні дейтрони з 

енергією близько 0,1 МеВ. Неважко підрахувати, що температура, яка відповідатиме 

цій енергії, дорівнює 1,1×109 К. Вона перевищує температуру центральних областей 

Сонця (1,3×107 К). Відомо, що речовина за такої високої температури перебуває в 

стані плазми, тобто у вигляді повністю йонізованих атомів («голих» ядер) і вільних 

електронів. Такої високої температури поки що отримати не вдалось. Однак, 

виявляється, щоб процес синтезу відбувся в лабораторних умовах, її можна знизити 

до 108 К. 

Реакцію з'єднання дейтерію з тритієм (9.11), точніше реакцію між ядрами цих 

речовин, здійснено в земних умовах під час вибуху водневої бомби. Потужність 

такого вибуху еквівалентна потужності вибуху сотень і більше мільйонів тон тротилу. 

Початкова температура для здійснення термоядерної реакції у водневій бомбі 

досягається за допомогою вибуху атомної бомби, основою якої є реакція поділу ядер. 

Для з'єднання двох дейтронів треба зблизити їх, подолавши електростатичну 

силу відштовхування однакових за знаком зарядів, на таку відстань, де починають 

діяти ядерні сили притягання. Радіус дії ядерних сил становить близько 1,4 Ф. 

Враховуючи, що розміри дейтрона дещо більші за розміри протона, відстань між 

центрами двох дейтронів має бути близько 3,5 Ф. Для зближення на таку відстань при 

прямому зіткненні дейтрону-снаряду треба надати, якщо дейтрон-мішень при цьому 

не рухається, кінетичну енергію близько 1 МеВ. При зустрічному русі двох дейтронів 

з однаковою швидкістю кінетична енергія дещо менша. Як же відбувається реакція 

синтезу? 

Згадаємо співвідношення невизначеностей pxx. При наближенні дейтрона, 

що летить до дейтрона-мішені, його швидкість зменшується, а також зменшується й 

імпульс, що дорівнює добутку маси на швидкість. У момент максимального 

зближення імпульс, здавалося б, має дорівнювати нулю, тобто бути повністю 

визначеним. Це буває тоді, коли дейтрони зближаються на відстань близько 200 Ф. 

Проте, згідно зі співвідношенням невизначеностей, одночасно неможливо точно 

визначити значення імпульсу й координати частинки. З наближенням імпульсу до 

нуля його невизначеність зменшується, а невизначеність у координаті частинки 

зростає. В якийсь момент вона може досягти і навіть перевищити 200 Ф. При цьому 

налітаючий дейтрон з однаковою ймовірністю може опинитися в будь-якій точці 

сферичного об'єму радіуса 200 Ф або більше; він може опинитися і поблизу ядра-

мішені, і в самому ядрі. Отже, за допомогою співвідношення невизначеностей можна 

пояснити існування реакцій синтезу при енергіях, менших за висоту потенціального 

бар'єра. Ймовірність такого явища експоненціально зростає при зменшенні різниці 

між висотою потенціального бар'єра (1 МеВ) і кінетичною енергією частинки. 
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Взаємодію ядер при енергіях, менших, ніж треба для подолання потенціального 

бар'єра, можна пояснити проникненням частинки через стінки потенціального 

бар'єра, а не «перевалюванням» через бар'єр, чого вимагає класична фізика. Цей ефект 

називають тунельним. Він характерний для явищ мікросвіту. Нічого подібного в 

класичній фізиці, яка описує макротіла, немає. Тільки завдяки корпускулярно-

хвильовим властивостям мікрочастинок можна зрозуміти, чому реакції синтезу ядер 

проходять не за температури в десять мільярдів градусів, а за значно меншої  –108 

градусів.  

Для здійснення керованих термоядерних реакцій провадяться роботи, пов'язані 

з одержанням надвисоких температур – пропусканням через дейтерій або дейтерієво-

тритієву суміш потужних електричних розрядів у магнітному полі. При цьому газ 

повністю йонізований і складається з електронів і ядер (дейтронів). Якщо не 

використовувати магнітне поле, то заряджені частинки з плазми спрямовуватимуться 

до стінок посудини, в якій відбувається розряд, віддаватимуть їй більшу частину своєї 

енергії, тому істотного нагрівання плазми не можна досягти. Магнітне поле утримує 

плазму далеко від стінок у вигляді порівняно тонкого шнура, внаслідок чого в ній 

досягається температура в кілька мільйонів градусів. 

Великих успіхів досягли вчені у здійсненні термоядерних реакцій за допомогою 

замкнених магнітних систем для нагрівання і підтримання плазми – установок 

«токамак». У цих системах можна нагрівати йони водню до ~100 млн. градусів та 

утримувати їх у «гарячому» стані кілька секунд.  

 

Токамак за своїм принципом є електрофізичною установкою, основним 

призначенням якого є формування плазми (тобто розігрів газу до 100 млн градусів), 

досягнення її високої густини та досягнення її тривалого збереження в чітко 

визначеному об'ємі.  

 

Токамак – це тороїдальна вакуумна камера, на яку намотаний провідник, що 

формує тороїдальне магнітне поле. 

  

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Наприкінці грудня 2020 року корейський токамак KSTAR спромігся 

утримувати речовину з температурою близько 100 мільйонів градусів стабільною 

впродовж 20 секунд. 

 

Успіхи в послідовному просуванні до «токамаку» — термоядерного реактора, 

зосередження наукових сил у масштабах усього світу на цьому напрямі дають 

підстави сподіватись на скорочення шляху до оволодіння керованою термоядерною 

реакцією. Тепер найважливішим завданням є збільшення часу існування стійкого 

режиму плазми та збільшення її густини. Ще багато досить складних завдань треба 

розв'язати для практичної реалізації термоядерних реакцій, але досягнуті успіхи 

наближають розв'язання цього важливого завдання – одержання практично 

невичерпного джерела енергії. 
 

9.8. Термоядерні реакції у Всесвіті. Протонно-протонний і вуглецево-

азотний цикл 

 

В астрофізиці стверджується, що в природі є об’єкти, еволюція яких зумовлена 

макроскопічними ядерними процесами. Такими об’єктами є зірки. Принципова 

складність вивчення внутрішньої структури зірок полягає в тому, що процеси, які 

відбуваються всередині зірок, недоступні спостереженню. Незважаючи на це, шляхом 

низки теоретичних гіпотез і розрахунків вдалося отримати детальний опис структури 

зірок та їхньої еволюції. 

Зупинимося лише на механізмах виділення ядерної енергії. Спочатку 

розглянемо воднево-гелієве середовище. Реакцією, після якої у воднево-гелієвому 

середовищі починаються звичайні ядерні перетворення, є екзотична в земних умовах 

реакція: 

 

eeHpp  2
1 ,               (9.12) 

 

в результаті якої утворюється ізотоп 2He3: 

 

             3
2

2
1 HepH .  

 

 Згоріти ядро 2He3 може тільки при зіткненні з ядрами ізотопів гелію 2He3 і 2He4: 

 

pHeHeHe 24

2

3

2

3

2  ,    (9.13) 

 

 7

4

4

2

3

2 BeHeHe .    (9.14) 

 

Якщо ядро 2He3 згорає в реакції (9.13), то ланцюг ядерних реакцій завершується: 

замість вихідних чотирьох протонів утворюється ядро ізотопу гелію 2He4. Якщо ж 

ядро 2He3 вступає в реакцію (9.14), то ланцюг реакцій завершується таким чином:  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/KSTAR
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eLieBe   7

3

7

4 , 4

2

7

3 2 HepLi     (9.15а) 

або 

 8

5

7

4 BpBe  ,  
e

eBеB  8

4

8

5
, 

4

2

4

4 2 HeBe  . (9.15б) 

 

 Ланцюг ядерних перетворень (9.12-9.15) носить назву водневого циклу. 

Результатом цих реакцій є перетворення чотирьох протонів в ядро ізотопу гелію: 

 
4

24 Hep . 

 

В процесі такого перетворення виділяється 26,7 МеВ енергії, від 2 до 19  якої 

(залежно від типу завершальних реакцій) виноситься нейтрино. 

Крім водневого ланцюга, водень може згоряти в ядерних реакціях, які 

протікають з участю важчих елементів – вуглецю, кисню тощо. Очевидно, однак, що 

суттєву роль такі ядерні перетворення можуть відіграти тільки в тому випадку, якщо 

важкі елементи відтворюються в ядерних реакціях, тобто є своєрідними 

каталізаторами. Таким важливим ланцюгом є перетворення з участю ізотопу вуглецю 

6C
12, яке називається вуглецевим циклом (Г. Бете, 1939). 

Вуглецевий цикл складається з таких реакцій: 

 

6C
12+p7N

13+ ,    (а)      

7N
136C

13+e++ ,    (б)      

                                    6C
13+p7N

14+ ,               (в)                           (9.16)  

   7N
14+p8O

15+ ,    (г)      

             8O
157N

15+e++e  ,                                   (д)      

7N
15+p6C

12+2He4.                       (е)    

  

 

Результатом вуглецевого циклу, як і у випадку водневого, є перетворення 

чотирьох протонів у -частинку: 

 
4

24 Hep . 

 

Це перетворення супроводжується виділенням 26,8 МеВ енергії, з яких 

1,7 МеВ виноситься нейтрино. 
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Рис. 9.6. Швидкості виділення енергії у водневому (1) і вуглецевому (2)  циклах. 

 

На рис. 9.6. наведені швидкості виділення енергії у водневому і 

вуглецевому циклах в залежності від температури в умовах надр Сонця. Як 

видно з рисунку, швидкість виділення енергії у вуглецевому циклі з ростом 

температури росте значно швидше (Т24), ніж швидкість виділення енергії у 

водневому циклі (Т4). Це пов’язане в кінцевому рахунку з тим, що переріз 

фундаментальної для водневого циклу реакції (9.12) обмежений згори 

аномально малою величиною 10-23 барн. Тому вже при температурі речовини 

107 К швидкість виділення енергії у водневому циклі досягає насичення. 

Навпаки, перерізи реакцій вуглецевого циклу обмежені згори типово ядерними 

перерізами (10-2 барн), зменшеними на порядок величини константи 
137

1  

електромагнітної взаємодії, тобто перерізом порядку 10-4 барн. Тому область 

насичення на кривій швидкості виділення енергії у вуглецевому циклі 

розміщена при набагато вищих температурах. Як видно з рис.9.6, швидкості 

виділення енергії у водневому і вуглецевому циклах на Сонці вирівнюються 

при температурі 13106 К. 

Після вигорання водню в центральних областях, зірка стає різко 

неоднорідною. Вона буде складатися з гелієвого ядра, в якому не протікають 

ядерні реакції, і багатої на водень оболонки. Переміщення ядерних реакцій до 

зовнішніх шарів зірки, як показує теоретичний аналіз, приводить до її 

«роздування». Її радіус, а отже, і світимість різко зростають. Зірка сходить з 

головної послідовності і стає червоним гігантом. 

По мірі вигорання водню, маса центрального гелієвого ядра збільшується. 

Подальша роль зірки з масою М3Мс зумовлена скиданням оболонки на стадії 

червоного гіганта. Ядерна еволюція завершується утворенням ізотопу гелію 

2He4. В більших зірках (М3Мс) гелієве ядро, позбавлене ядерних джерел 

енергії, поступово стискається. Коли густина досягає величини 106 г/см3, а 
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температура 108 К, починається ефективне згоряння гелію в реакції потрійного 

зіткнення -частинок: 

 

65,73 12

6

4

2  CH  МеВ.                    (9.17) 

 

Ця реакція протікає у два етапи. Спочатку дві -частинки об’єднуються на дуже 

короткий проміжок часу (10-16с) в нестабільне ядро ізотопу берилію 4Ве8: 

 
8

4

4

2

4

2 BeHeHe  .                (9.18) 

 

Не дивлячись на дуже малий час життя ядра 4Ве8, при досягненні вказаних 

густин і температур з ним встигає прореагувати нова -частинка: 

 

 12

6

8

4

4

2 CBeHe .               (9.19) 

 

Після того, як утвориться достатня кількість вуглецю, гелій буде згоряти 

також в реакції: 

 

 16

8

4

2

12

6 OHeC .               (9.20) 

 

Після завершення реакцій (9.17) і (9.20) ядро зірки буде складатися з 

вуглецю (6С
12) і кисню 8О

16. 

Реакції згоряння вуглецю і кисню а також наступні реакції викликають 

значне зацікавлення у науковців, які займаються теорією походження 

елементів. 
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10. ФІЗИКА ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ 

 

 10.1. Критерій елементарності 

 

Найважливішою властивістю елементарних частинок треба вважати їхню 

здатність народжуватись при зіткненні інших частинок. Можливість народження 

нових частинок випливає зі співвідношення Ейнштейна: 

 

Eрел=mc2. 

 

Згідно з ним в баланс енергії при зіткненні входить як кінетична енергія частинок, які 

зазнають зіткнення, так і енергія, що відповідає їхнім масам спокою. При зіткненнях 

ці енергії можуть переходити одна в одну. Так, два протони з кінетичними енергіями, 

які перевищують 150 МеВ, що відповідає масі піона, в результаті зіткнення можуть 

породити новий піон: 

 

p + p → p + p + 0. 

 

Звичайно, не всі реакції народження частинок можливі навіть при достатньо 

великій кінетичній енергії зіткнення. Багато з них заборонені законом збереження 

електричного заряду та іншими законами збереження. Незважаючи на це, можна 

стверджувати, що при досить високих енергіях при будь-якому зіткненні можливе 

народження яких завгодно частинок. Як образно зауважив академік Блохінцев, при 

зіткненні протон-протон може народитись цілий Всесвіт, була би лише достатньо 

велика енергія зіткнення. Так, згідно із законами збереження електричного і 

баріонного зарядів, при зіткненні двох протонів не може утворитися третій протон. 

Але у протона є його двійник – антипротон p~ , у якого обидва заряди рівні за 

абсолютною величиною і протилежні за знаком. Тому народження пари протон-

антипротон законами збереження  зарядів не заборонено. 

Із симетрії законів мікросвіту відносно напрямку плину часу випливає, що  

якщо частинки можуть народжуватись, то вони можуть і поглинатись, тобто зникати 

при зіткненнях. Більше того, при одному і тому ж зіткненні може мати місце 

комбінація поглинання і народження, тобто взаємоперетворення одних частинок в 

інші. Наприклад -квант і протон можуть перетворюватись у дві зовсім інші частинки 

– позитивний піон і нейтрон: 

 

 + р → n + +. 

 

Існування процесів народження і поглинання елементарних частинок 

приводить до того, що в них у значній мірі втрачається сенс поняття «складається з». 

Тим не менше, можна привести критерії, що експериментально перевіряються, згідно 

з якими елементарні частинки відрізняються від інших частинок. Для цього слід 

врахувати, що саме поняття частинки існує доти, поки ця частинка вільна, або по 

крайній мірі слабо зв’язана, так, що енергія зв’язку є набагато меншою від енергії, яка 
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відповідає масі спокою. Твердження про те, що частинка Х складається із частинок 

Х1, Х2…Хn може мати чіткий сенс лише при чіткому виконанні двох умов:  

 

1) частинка Х може бути розділена на частинки Х1, Х2…Хn при деяких зіткненнях; 

 

2) енергія зв’язку Eізв будь-якої частинки Хі є меншою від її енергії спокою (Еізв << 

mc2).  

 

Тільки при виконанні цих двох умов існує область енергій зіткнень Eізв <<E<< 

Міс
2, у якій вже відбувається роздроблення частинок, але ще не спостерігається 

народження частинок–складових. 

Тепер можна дати визначення елементарної частинки: мікрочастинка 

називається елементарною, якщо для неї не виконується хоча би одна з умов 1, 2. Всі 

інші частинки називають складовими. Слід підкреслити, що виконання 

сформульованих вище умов елементарності зовсім не означає, що елементарні 

частинки не мають внутрішньої структури. 

У більшості елементарних частинок експериментальними методами можна 

виявити складну внутрішню структуру. Отже, і елементарні частинки складаються з 

деяких частинок, але вже не в тому сенсі, в якому ядра складаються з нуклонів. 

Наприклад, на інтуїтивному рівні є можливим існування складових систем з 

релятивістськими енергіями зв’язку, коли маса М складової системи набагато менша 

від маси кожної із складових – «муха», що складається зі «слонів». Гіпотези такого 

роду багаторазово висувались і обговорювались. Так ще у 1949 р. Е. Фермі і С. Янг 

висловили гіпотезу про те, що піон є зв’язаним станом нуклона і антинуклона. Для 

зв’язаних систем з релятивістськими енергіями зв’язку умови 1 і 2 вже виконуватись 

не будуть, так що їх слід вважати достатніми, але не необхідними. На  жаль, усі 

запропоновані критерії, що дозволяють експериментально розрізняти такі 

релятивістсько-зв’язані системи від «дійсно елементарних» частинок не можуть бути 

послідовними і переконливими. Відсутність таких чітких критеріїв є слабим місцем 

усіх гіпотез про складовий характер існуючих елементарних частинок. 

 

10.2. Основні характеристики елементарних частинок. Закони збереження 

 

Накопичений фактичний матеріал, який включає велику кількість даних про маси, 

заряди, спіни, способи розпаду і народження частинок, сприяв виробленню 

феноменологічного підходу, на основі деяких нових понять, таких як ізотопічний 

спін, дивність, лептонний і баріонний заряди тощо. За загальними правилами 

квантової теорії, цим поняттям відповідає дискретний набір чисел, названих 

квантовими, для яких формулюються емпіричні закони збереження і відбору, 

встановлені з різним ступенем точності. Поняття, покладені в основу сучасної 

класифікації елементарних частинок, не мають простих класичних аналогів. Вони 

були вироблені під час спроби пояснити ті закономірності, які спостерігаються в 
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експерименті. Одне з основних завдань майбутньої теорії – пояснити походження 

встановленого спектра значень відповідних квантових чисел, подібно до того як 

квантова механіка пояснила спектр значень квантових чисел електрона в атомі. 

Розглянемо ці квантові числа. 

1. Кожна частинка характеризується масою т. Для частинок, що рухаються зі 

швидкістю світла (фотон), маса дорівнює нулю. Для інших частинок вона 

відрізняється від нуля. У фізиці високих енергій маса частинок виражається в 

енергетичних одиницях. 

2. Електричний заряд q виражається в одиницях заряду електрона і для всіх 

відомих нині елементарних частинок набирає тільки цілочислових значень: 0, ±1. 

Елементарних частинок з більшим електричним зарядом не виявлено. 

3. До відкриття антинуклонів (антинейтрон було відкрито 1956 р.) можна було 

сформулювати закон збереження числа нуклонів так: 

загальне число нуклонів у будь-яких перетвореннях залишається незмінним. У 

зв'язку з явищем анігіляції нуклонів і антинуклонів було введено нове поняття – 

баріонний заряд В. Нейтрон і протон мають баріонний заряд, що дорівнює +1, а 

антинейтрон і антипротон -1. Замість збереження числа нуклонів говорять про закон 

збереження баріонного заряду. За будь-яких перетворень у природі баріонний заряд 

зберігається. Цей закон досить умовний, але він відображає фундаментальну 

властивість природи: важкі частинки при перетвореннях не можуть цілковито 

розпадатися на легкі. Закон збереження баріонного заряду подібний за формою до 

закону збереження електричного заряду – в природі існують лише такі електричні 

заряди, значення яких кратне заряду електрона. Тому сказати, що електричний заряд 

зберігається, – це все одно, що сказати: зберігається різниця числа частинок, 

заряджених позитивно, і числа частинок, заряджених негативно. Заряд, таким чином, 

набуває нового змісту – він стає відмінною ознакою, за якою можна підрахувати 

число частинок різного типу. Як електричний заряд допомагає підрахувати число 

заряджених частинок, так баріонний заряд допомагає підрахувати число важких 

частинок – баріонів. Електричний заряд дорівнює нулю для нейтрона, фотона. 

Баріонний заряд дорівнює нулю для лептонів і мезонів. Нуклонам і гіперонам 

(баріонам) притаманний баріонний заряд +1, антибаріонам відповідає баріонний 

заряд -1. 

4. Експериментально не спостерігається безнейтринний подвійний -розпад 

нейтрона, хоча він не суперечить законам збереження електричного і баріонного 

зарядів. Відсутність такого процесу можна пояснити, припустивши, що з кожною 

частинкою пов'язаний ще лептонний заряд, який відмінний від нуля лише для легких 

частинок – лептонів. Електронний лептонний заряд Le дорівнює +1 для електрона та 

електронного нейтрино, і -1 для позитрона та електронного антинейтрино і дорівнює 

нулю для інших частинок. Мюонний лептонний заряд L дорівнює +1 для негативного 

мюона та мюонного нейтрино і -1 для позитивного мюона та мюонного антинейтрино  

і дорівнює нулю для всіх інших частинок. У випадку ізольованої системи 
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елементарних частинок алгебраїчна сума лептонних зарядів залишається незмінною. 

Це положення виражає закон збереження лептонного заряду Le   і L . 

Кожній елементарній частинці з певним набором чотирьох квантових чисел 

(зарядів) – q, В, Le і L – відповідає інша частинка, для якої усі ці чотири числа мають 

протилежні знаки. При цьому маса, спін, час життя у таких частинок однакові. Такі 

дві частинки утворюють пару частинка-античастинка. Частинки, для яких ці чотири 

заряди дорівнюють нулю, при зміні знаків зарядів переходять самі в себе (-фотон, 

°-мезон). Відомий також третій лептонний заряд L, за допомогою якого відрізняють 

недавно відкритий -лептон від електрона і мюона. 

5. У 1951-1961 рр. було відкрито групу частинок, властивості яких настільки 

незвичні, що їх почали називати дивними. Для характеристики таких частинок ввели 

нову величину – дивність S. 

Незвичність у поведінці цих частинок полягала насамперед у тому, що 

народжувались вони внаслідок сильних взаємодій за час порядку 10-23 с. Виходячи з 

оборотності реакцій, слід чекати, що вони розпадатимуться за такий самий час. Тим 

більше, що розпад унаслідок сильних взаємодій енергетично можливий для всіх 

дивних частинок. Проте час життя цих частинок становить 10-8...10-10 с, тобто вони 

розпадаються дуже повільно, за час, характерний для слабких взаємодій. Отже, щось 

заважає їм розпадатися під впливом сильних взаємодій, унаслідок яких вони 

утворюються. Далі виявилось, що дивні частинки завжди народжуються тільки 

парами. Це навело на думку, що сильні взаємодії не відіграють ролі при розпаді 

дивних частинок унаслідок того, що для їхнього прояву необхідна наявність двох 

таких частинок. Проте в основі будь-якого процесу завжди лежать закони 

збереження. Так, важкі частинки (наприклад, нуклони) не можуть розпастися на 

легкі, оскільки це заборонено законами збереження баріонного і лептонного зарядів, 

а розпад вільного протона на нейтрон, позитрон і нейтрино заборонений законом 

збереження енергії. Для пояснення заборони одиничного народження дивних 

частинок М.Гелл-Манн і К.Нішіджима ввели нове квантове число, яке дістало назву 

дивності частинки. Частинкам, що не беруть участі у сильних взаємодіях, умовились 

приписувати значення дивності S=0. Для інших частинок, що беруть участь у сильній 

взаємодії, дивність відмінна від нуля і набуває значень ±1, ±2, ±3. Частинки з більшим 

значенням дивності поки-що невідомі. Закон збереження дивності можна 

сформулювати так: 

алгебраїчна сума дивностей частинок до і після реакції дорівнює одна одній. Із 

закону збереження дивності випливає пояснення парного виникнення дивних 

частинок. Справді, дивні частинки народжуються під час зіткнень звичайних 

частинок, сумарна дивність яких дорівнює нулю. Проте тоді сумарна дивність 

народження частинок має також дорівнювати нулю і, отже, обов'язково 

утворюватимуться частинки з від'ємною і додатною дивністю. Виходячи із закону 

збереження дивності, можна пояснити неможливість розпаду дивних частинок 

сильною і електромагнітною взаємодіями. 
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Часто користуються величиною, еквівалентною дивності, яку позначають Y і 

називають гіперзарядом. Гіперзаряд однозначно пов'язаний із дивністю S і баріонним 

зарядом В частинки співвідношенням: 

 

Y = S+В.                                                          (10.1) 

 

6. В усіх процесах з елементарними частинками строго виконується закон 

збереження спіну, який у першому наближенні можна розглядати як закон 

незнищуваності обертального руху матеріальних об'єктів.  

Класичним аналогом спіну є момент обертання дзиґи навколо своєї осі. Однак 

при цьому слід пам'ятати, що, по-перше, спін – це невід'ємна властивість 

елементарних частинок, його неможливо змінити, по-друге, спін може дорівнювати 

тільки цілому або півцілому числу сталої Планка, поділеної на 2 (h/(2)), і, по-третє, 

в частинки вісь «обертання» може бути орієнтована лише в кількох певних напрямах. 

Зі спіном пов'язана поведінка частинки в групі однакових частинок, або так 

звана статистика частинок. Існує два типи статистик: статистика Фермі-Дірака для 

частинок з півцілим спіновим числом 1/2, 3/2, ... і статистика Бозе-Ейнштейна для 

частинок з цілим спіновим числом 0, 1, 2, ... Частинки, що мають півцілий спін, 

називають ферміонами. До них належать усі легкі частинки – лептони і всі важкі 

частинки – баріони. Для них справджується принцип Паулі, який стверджує, що у 

певній системі тотожних ферміонів будь-які два з них не можуть одночасно 

перебувати в одному квантовому стані. Частинки з цілим спіном називають бозонами, 

до них належать фотон і всі мезони – частинки проміжної маси. У випадку бозонів в 

одному і тому самому стані може перебувати довільна кількість частинок. 

7. Уявлення про ізотопічний спін уперше було введено у фізику для пояснення 

факту однаковості ядерних взаємодій протона і нейтрона. Електромагнітні 

властивості цих частинок істотно відрізняються: протон електричне заряджений, 

нейтрон – ні, магнітний момент протона – позитивний, нейтрона – негативний. Отже, 

в електромагнітних взаємодіях беруть участь дві різні частинки, а в сильних – одна, 

що перебуває у двох різних станах: нейтронному і протонному. Два стани (протонний 

і нейтронний) однієї частинки – нуклона – нагадують ситуацію зі спіном електрона. 

Електрон у реальному просторі може мати лише два фіксовані положення: або 

вздовж деякого обраного напряму, або назустріч йому. При цьому електрону 

приписують поняття спіну зі значенням його проекцій ±1/2. Нуклонам, крім 

звичайного спіну, для опису їхніх зарядових властивостей за аналогією приписують 

поняття ізотопічного спіну зі значенням проекцій ±1/2. Проекції ізоспіну також 

відраховують від обраного напряму, але вже в деякому абстрактному ізотопічному 

просторі. При цьому нейтрону приписують значення проекції ізоспіну -1/2, протону 

– +1/2. Подібна ситуація буває й при електромагнітних і сильних взаємодіях піонів. 

Введення квантового числа І (ізотопічного спіну) дає змогу з'ясувати поведінку 

елементарних частинок щодо сильних і електромагнітних взаємодій. Сильні взаємодії 
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залежать тільки від абсолютного значення вектора ізоспіну, тоді як електромагнітна 

взаємодія залежить і від орієнтації цього вектора в ізотопічному просторі. 

Ізоспін частинки введено за аналогією зі звичайним спіном, і тому він 

математично характеризується тими самими формальними властивостями, що і 

звичайний спін. Однак фізичний зміст їх істотно різний. Якщо спін як квантова 

характеристика частинок виникає із властивостей симетрії (ізотропності) реального 

простору і не залежить від виду взаємодії, в яких частинка бере участь, то ізоспін як 

квантова характеристика має зміст вектора в деякому формальному просторі – 

ізопросторі, який виявляє властивості ізотропії лише для певної (сильної) взаємодії. 

Отже, слово «спін», яке фігурує в назві нового квантового числа І – ізотопічного 

спіну, підкреслює лише той факт, що математичний апарат, який його описує, такий 

самий, як і математичний апарат звичайного спіну. Введення поняття ізотопічного 

спіну мало велике значення для вивчення сильних взаємодій, яким притаманна 

зарядова незалежність, а також накреслили шляхи в установленні систематики 

елементарних частинок. Дослідження показали, що в усіх процесах, пов'язаних з 

перетвореннями елементарних частинок, зумовленими зарядово-незалежними 

сильними взаємодіями, виконується закон збереження ізотопічного спіну. При цьому 

зберігається як сам ізотопічний спін І, так і його проекція Іz. Для електромагнітних 

взаємодій зберігається тільки його проекція Іz, значення ізотопічного спіну не 

зберігається. При слабких взаємодіях змінюються як I, так і Iz. 

8. Серед величин, що характеризують елементарні частинки, є ще одна суто 

квантово-механічна величина, яку називають парністю Р. Визначення цієї величини 

подано в розділі 8. Поведінка хвильової функції при інверсії визначається 

внутрішніми властивостями частинок, які вона описує. Саме для того, щоб 

наголосити на цьому, і вводять нове квантове число Р. Частинкам із парною 

хвильовою функцією приписують позитивну парність (Р=+1). Вважають, що 

частинки з непарною хвильовою функцією мають негативну парність (Р=-1). 

Парність системи частинок визначається добутком парностей окремих частинок, що 

входять до складу системи. 

Із квантової механіки випливає закон збереження парності, який стверджує: 

при всіх перетвореннях, яких зазнає система частинок, парність стану залишається 

незмінною. Закон збереження парності означає, що процеси в природі не залежать від 

вибору правогвинтової або лівогвинтової системи координат, в яких ці процеси 

вивчають, або, що те саме, немає різниці між об'єктом і його дзеркальним 

відображенням. Отже, закон збереження парності пов'язаний із властивостями 

дзеркальної симетрії простору. В 1956 р. було з'ясовано, що при слабких взаємодіях 

закон збереження парності порушується. 

Ми розглянули основні квантові числа елементарних частинок. Кожне з них 

об'єднує велику групу частинок за тією ознакою, яку вона має. Електричний заряд 

поділяє всі частинки на заряджені позитивно, заряджені негативно і нейтральні. 

Баріонний заряд об'єднує частинки у велику групу баріонів, для яких він відмінний 
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від нуля. Зазначимо, що баріони можуть бути електричне нейтральними або 

зарядженими позитивно чи негативно. Лептонний заряд об'єднує групу легких 

частинок – лептони, які беруть участь в електромагнітних і слабких взаємодіях і не 

беруть участі в сильних. Дивність групує частинки на дивні, куди входять як баріони, 

так і мезони з баріонним зарядом, що дорівнює нулю, і на звичайні – недивні, до яких 

також входять баріони і мезони, але з нульовою дивністю. Звичайний спін поділяє всі 

частинки на ферміони (з півцілим спіном) і бозони (з цілим спіном), кожній групі з 

яких відповідає своя статистика. Те саме можна сказати і про ізоспін, який об'єднує 

відомі нам частинки в ізотопічні мультиплети. 

Отже, за допомогою квантових чисел можна повністю охарактеризувати кожну 

елементарну частинку. Проте слід зазначити їхню істотну відмінність, яка насамперед 

полягає в тому, що не всі вони є універсальними квантовими числами, здатними 

описувати всі види взаємодії. Деякі з них (парність, ізотопічний спін) змінюють своє 

значення при слабких взаємодіях, закон збереження ізотопічного спіну порушується 

також при електромагнітній взаємодії. 

10.3. Взаємодія елементарних частинок. Види взаємодії 

 

Серед фундаментальних сил у природі гравітаційні сили були усвідомлені 

першими, для них була створена математично зрозуміла теорія – теорія тяжіння 

Ньютона. У цій теорії простір і час не мають тісного зв'язку, який було встановлено в 

теорії відносності Ейнштейна. 

На початку XX ст. було відкрито два нових фундаментальних типи зв'язку: 

слабку взаємодію, яка зумовлює -розпад, і сильну взаємодію, що зв'язує протони і 

нейтрони в атомних ядрах. Ці типи зв'язку діють лише на малих субатомних 

відстанях, тоді як сили тяжіння і електромагнітні сили далекодіючі, радіус дії їх 

нескінченно великий. 

Інтенсивність взаємодії прийнято характеризувати за допомогою певної 

константи, яка є безрозмірним параметром, що визначає ймовірність процесів, 

зумовлених певним видом взаємодії. Відношення значень констант дає відносну 

інтенсивність відповідних взаємодій. 

Нині відомо чотири види взаємодії між частинками, а саме: гравітаційна, 

сильна, електромагнітна і слабка. 

Гравітаційна взаємодія є найслабшою з перелічених і в процесах мікросвіту 

істотного значення не має. Щоправда, сучасна теорія передбачає, що цей вид 

взаємодії можливо буде основним усередині елементарних частинок. Проте сучасна 

техніка експерименту не дає змоги проникнути в глибини частинок і перевірити 

висновки теорії. У зв'язку з цим обмежимося розглядом трьох видів взаємодії: 

сильної, електромагнітної і слабкої. 

Сильна взаємодія характерна для важких елементарних частинок (протонів, 

нейтронів тощо). Вона зумовлює зв'язок нуклонів у ядрі. Саме через це сильну 
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взаємодію іноді називають ядерною. Особливістю ядерної взаємодії є мале значення 

радіуса дії ядерних сил, який становить близько 1 фермі (10-15 м). 

Короткодія ядерних сил робить їх подібними до молекулярних сил, що дало 

змогу І. Є. Тамму 1933 р. висловити ідею про їхній обмінний характер. Подальший 

розвиток цієї ідеї належить Юкаві, який 1935 р. розробив теорію обмінних сил. За 

його теорією ядерні сили зобов'язані своїм походженням деяким спеціальним 

частинкам – мезонам, якими обмінюються нуклони в ядрі. Внаслідок обміну 

мезонами нуклони взаємодіють. Сильна взаємодія відбувається за ядерний час – час 

проходження світлом відстані, що дорівнює розміру атомного ядра –  10-23 с і 

відзначається площею перерізу 10-31 м2. Інтенсивність взаємодії характеризується 

безрозмірною константою G=g2/c, де g – т.з. мезонний заряд (його роль аналогічна 

до електричного заряду в електродинаміці). Інтенсивність сильної взаємодії має 

найбільше значення серед подібних констант: g2/c = 15 для -мезонів і g2/c = 1 для 

К-мезонів. Сильній взаємодії притаманна незалежність від електричного заряду. У 

реакціях сильної взаємодії зберігається максимальна кількість квантових чисел: 

баріонний і електричний заряди, ізотопічний спін, дивність, парність. 

Електромагнітна взаємодія за своєю інтенсивністю в 102...103 разів слабша 

від сильної взаємодії, і спостерігається між електрично зарядженими частинками. 

Нею зумовлені кулонівські сили, процеси народження електронно-позитронних пар 

-фотонами, розпад -мезона на два -фотони тощо. Електромагнітні взаємодії 

характеризуються безрозмірною константою е2/c =1/137 (е – заряд електрона). 

Електромагнітні взаємодії найзручніші для експериментального і теоретичного 

дослідження. Вони вигідно відрізняються від слабких взаємодій тим, що тільки в сто 

разів слабші від сильних і, отже, мають майже ті самі порядки значень для перерізів 

взаємодії – 10-31...10-34 м2, що і в ядерних взаємодіях. Великі інтенсивності пучків 

електронів і фотонів у прискорювачах дають змогу виміряти ці перерізи з великою 

точністю. Крім того, електромагнітні взаємодії відрізняються від сильних взаємодій 

тим, що вони досить слабкі (константа взаємодії набагато менша за одиницю). При 

цьому можна провести точні розрахунки і побудувати досить досконалу теорію 

електромагнітних взаємодій – квантову електродинаміку. 

Природу електромагнітної взаємодії можна описати, якщо припустити, що 

електрони обмінюються фотонами подібно до того, як нуклони обмінюються -

мезонами. Обмін фотонами відбувається за 10-20 с – характерний час електромагнітної 

взаємодії. Для електромагнітної взаємодії порушується закон збереження 

ізотопічного спіну. 

Слабка взаємодія в 10-14 разів слабша від сильної. Цей тип взаємодії 

відповідальний за всі види -розпаду ядер, спонтанний розпад більшості 

елементарних частинок, процеси взаємодії нейтрино з речовиною. Слабкі взаємодії 

характеризуються безрозмірною константою f2/c = 10-14, де f – електронно-

нейтринний заряд, що відповідає гіпотетичному полю слабких взаємодій. 

Відрізняють слабкі процеси за участю лептонів, які класифікуються за допомогою 

лептонного заряду, і слабкі процеси, що проходять зі зміною дивності й 

класифікуються за допомогою цього поняття. При цьому константа слабкої взаємодії 

однакова не лише для всіх видів лептонних процесів, а й у першому наближенні 
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збігається також із константою взаємодії для процесів, що проходять зі зміною 

дивності. 

Слабка взаємодія, як і сильна, є короткодіючою. Характерний час для слабкої 

взаємодії становить 10-10 с. Вчені вважають, що слабка взаємодія має також обмінний 

характер і переноситься специфічним векторним мезонним полем. Йому 

відповідають три сорти заряджених і нейтральних проміжних векторних бозонів: W+, 

W- і Z°. Для слабкої взаємодії порушуються закони збереження ізотопічного спіну, 

дивності, парності. 

Електромагнітні та гравітаційні взаємодії спадають обернено пропорційно до 

квадрату відстані між частинками, а тому про певний радіус дії для них не йдеться. 

Водночас експериментальні залежності ядерних сил від відстані дають змогу 

визначити радіус їхньої дії – ~10-15 м. Ядерні сили в сотні разів інтенсивніші від 

електромагнітних, проте через малий радіус дії були виявлені зовсім недавно, коли 

фізичний експеримент дав змогу проникнути всередину атомного ядра. У табл. 10.1 

наведено основні характеристики всіх взаємодій. 

 

Таблиця 10.1. Характеристики різних типів взаємодій. 

Взаємодія  Носії Інтенсивність 

(константа) 

Радіус, 

м 

Переріз, 

м2 

Характерний 

час, с 

Величина,що 

зберігається 

Сильна 

(ядерна) 

Глюони 

 

1...10 10-15 10-28-10-31 

 

10-21-10-23 

 
q=0; B=0; 

S=0; I=0 

Електро- 

магнітна 

Фотони 

 

1/137 

 
 

 

10-31..10-34 10-18…10-20 

 
q=0; B=0; 

S=0; I  0 

Слабка 

 

Проміжні 

бозони 

~10-10 

 

10-18 

 

10-42..10-45 10-10...10-13 q=0; B=0; 

S0; I  0 

Гравіта-

ційна 

Гравітони 

 

~10-40 

 
 10-68..10-71 — — 

 

10.4. Класифікація елементарних частинок 

 

Нині відома велика кількість елементарних частинок. Спроби класифікувати їх 

за деякими загальними ознаками сприятимуть встановленню закономірностей, 

пов'язаних з будовою і поведінкою частинок, дадуть змогу передбачити ще невідкриті 

частинки, як це зробив Д. І. Менделєєв для хімічних елементів. 
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Таблиця 10.2. Класифікація елементарних частинок. 
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У табл. 10.2 наведено основні відомі елементарні частинки та їхні 

характеристики. Якщо в основу класифікації частинок покласти спін, то їх можна 

розділити на дві групи – ферміони і бозони. Якщо ж в основу класифікації частинок 

покласти масу, то визначаться чотири групи частинок: фотони, лептони, мезони, 

баріони. У табл.10.2 наведено назви тільки для частинок. Назву відповідної 

античастинки для баріонів, нейтральних каонів і всіх видів нейтрино утворюють 

додаванням до назви частинки приставки «анти». Наприклад, протон – антипротон, 

електронне нейтрино – електронне антинейтрино. Антиелектрон називають також 

позитроном. До заряджених піонів і каонів термін античастинка, як правило, не 

застосовують. Йдеться про позитивні й негативні піони (каони). 

Нині відомо п'ять зарядів, які строго зберігаються: електричний q, баріонний В 

і три види лептонних зарядів. Характерною особливістю усіх цих зарядів є їхнє 

цілочислове значення. Кожний із зарядів може бути як позитивним, так і негативним. 

Фотони, тобто -кванти електромагнітного поля, маса яких дорівнює нулю, а 

спін дорівнює h/(2), беруть участь лише в електромагнітних взаємодіях. 

Лептони. Ще донедавна було відомо чотири лептони: два заряджених (е-, -) і 

два їхні нейтральні супутники – електронне і мюонне нейтрино. Потім було 

встановлено третій заряджений лептон, якому присвоїли символ . Вважають, що -

лептон також має «власне» нейтрино. Для лептонів властиві малі значення мас. Серед 

цих частинок найбільшу масу має -лептон, найменшу – електронне нейтрино. 

Лептони беруть участь лише в електромагнітних і слабких взаємодіях. Усі лептони 

мають півцілий спін і, отже, є ферміонами. Серед них є електрично заряджені 

(електрон, позитрон, мюони) і нейтральні (електронні й мюонні нейтрино й 

антинейтрино). Вони мають відмінний від нуля лептонний заряд. Баріонний заряд для 

них дорівнює нулю. 

Електрони – це елементарні частинки, які були виявлені першими при вивченні 

атомної структури речовини. Електрон є носієм найменшої порції електричного 

заряду. Електрону притаманний власний момент кількості руху – спін, що дорівнює 

1/2 . Магнітний момент електрона майже дорівнює магнетону Бора. Електрон є 

стабільною частинкою, яка спонтанно не перетворюється в інші частинки. 

Античастинкою електрона є позитрон. Позитрон відрізняється від електрона тільки 

знаком електричного і електронного лептонного зарядів. Абсолютні значення цих 

зарядів і всі інші характеристики у позитронів і електронів збігаються. Позитрон є 

частинкою, стабільною у вакуумі, проте в речовині довго не може існувати внаслідок 

того, що при зіткненні з електроном вони анігілюють, перетворюються в 

електромагнітне випромінювання. 

Мюони. Вперше мюони виявлені у 1937 р. у складі космічного 

випромінювання. Відомо позитивні (+) і негативні (-) мюони. Електричний заряд 

мюонів за абсолютним значенням дорівнює заряду електрона. Негативно і позитивно 

заряджені мюони виступають відповідно як частинка й античастинка. Маса мюонів 

становить 206,8 me, спін їх дорівнює 1/2 . Середній час життя нерухомих мюонів 

2,15×10-6 с. 

У 1948 р. Г.Б. Жданов і А.А. Хайдаров установили, що електрони й позитрони, 

утворені при розпаді мюонів, які майже втратили швидкість, мають широкий спектр 
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енергії. Їхня середня енергія становить близько 35 МеВ, що відповідає 1/3 енергії 

спокою мюона (для електрона тес
2=0,51 МеВ, а для мюона тс2 =106 МеВ). Це 

означає, що при розпаді мюона крім легкої зарядженої частинки виникає не одне (як 

при -перетворенні), а два нейтрино. Якби розпад мюона, що був нерухомим, 

супроводжувався, як вважали спочатку, випромінюванням одного нейтрино, то при 

одночасному збереженні енергії 106 МеВ і при однаковості імпульсів двох частинок 

– електрона і нейтрино – енергія усіх електронів розпаду була б однаковою і 

дорівнювала б 53 МеВ. Викидання двох нейтрино з антипарапельними орієнтаціями 

спінів забезпечує при розпаді -мезона збереження спіну 1/2 : 

 

  e + 2.                                               (10.2) 

 

Нині встановлено, що нейтрино і антинейтрино, які випромінюються разом з 

позитронами і електронами, відрізняються від нейтрино і антинейтрино, що 

випромінюються разом з мюоном. У зв'язку з цим, як зазначалося, розрізняють 

електронне і мюонне нейтрино і антинейтрино. Виходячи із закону збереження 

електронного лептонного заряду, схему розпаду -мезонів (10.2) слід записати так: 

 

-e-++
~e . 

 

При розпаді позитивно зарядженого мюона утвориться відповідно позитрон, 

мюонне антинейтрино і електронне нейтрино. 

Електронне і мюонне нейтрино мають надзвичайно велику проникну здатність. 

Вони характеризуються півцілим спіном і нульовою масою. Останнім часом завдяки 

експериментам зроблено припущення про наявність у нейтрино маси. Наведемо 

приклад реакцій, в яких випромінюється нейтрино: 

 

+  + + ,                                                       (10.3) 

 

Антинейтрино народжується в реакціях -розпаду природних радіоактивних 

речовин і в реакціях розпаду мезонів за такою схемою: 

 

-  - +мюонне антинейтрино.                                            (10.4) 

 

Спін обох видів нейтрино напрямлений в бік, протилежний до напряму 

швидкості (імпульсу), спін антинейтрино збігається зі швидкістю їхнього руху. 

Мезони – частинки з масою, проміжною між масами лептонів і масами більш 

масивних частинок – баріонів, належать до наступного класу. Вони беруть участь в 

усіх трьох видах взаємодії, при цьому сильна взаємодія превалює. Від класу баріонів 



 144 

вони відрізняються відсутністю баріонного заряду, від класу лептонів – відсутністю 

лептонного заряду. Мезони мають нульовий спін. Вони бувають електрично 

зарядженими й нейтральними, дивними і звичайними, характеризуються цілим і 

півцілим ізотопічними спінами. До групи мезонів належать піони, каони, етон (-

мезон). Мезони, як електрони або протони, існують у двох видах – частинок і 

античастинок. 

Існування й нестабільність мезонів були передбачені до їхнього відкриття 

квантово-механічною теорією внутрішньоядерних сил, запропонованою японським 

фізиком Юкавою. Деякий час фізики ототожнювали мюони з частинками, 

передбаченими цією теорією. Проте вивчення їхніх властивостей показало, що на 

відміну від частинок Юкави, вони ядерно неактивні. Аналогом частинок Юкави 

виявилися піони, які також мають заряд електрона (--мезони) або позитрона (+-

мезони). Спін їх дорівнює нулю. Маса піонів приблизно в 4/3 рази більша від маси 

мюонів. 

Заряджені піони були відкриті в космічному випромінюванні 1947 р., а 1949 р. 

їх було одержано в лабораторних умовах (на прискорювачі в Берклі) при зіткненні 

швидких протонів з протонами і нейтронами: 

 

р+р  п+р++,  р+п  р+р+-.                            (10.5) 

 

У 1950 р. було відкрито нейтральні піони, які інколи називають нейтретто. 

Їхня маса трохи менша від маси заряджених піонів; спін – нульовий. (Існування 

нейтральних мюонів не виявлено.) Як і мюони, піони є нестабільними частинками і 

спонтанно розпадаються з дуже малим середнім часом життя. Час життя заряджених 

піонів однаковий і на два порядки менший, ніж у мюонів. Саме цим пояснюється той 

факт, що у космічному випромінюванні на рівні моря число піонів набагато менше 

від числа мюонів. Заряджені піони розпадаються за схемами (10.3-10.4). 

Середній час життя нейтрального піона становить 0,76.10-16 с. Він розпадається 

на два фотони: 

о   + .                                                  (10.6) 

 

-кванти високої енергії, що виникають при цьому, дають початок каскадному 

утворенню електронно-позитронних пар. 

На відміну від мюонів піони сильно взаємодіють з атомними ядрами і, 

проникаючи в них, спричинюють ядерні перетворення. Особливе значення для фізики 

ядра має можливий віртуальний обмін зарядженими піонами між різнорідними 

нуклонами і нейтральними піонами між однорідними нуклонами всередині ядра. 

Виходячи з ідей, які висловили ще 1934 р. І.Є. Тамм, Д.Д. Іваненко, X. Юкава, 

вважають, що, подібно до фотонів електромагнітного поля, -мезони зі спіном, який 

дорівнює нулю, випромінюються і поглинаються нуклонами і є квантами ядерного 

(мезонного) поля: 

 

 р  п++, п  р+-,                                                    (10.7) 
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р  р+0, п  п+о .                                                                    (10.8) 

 

Поглинання цих мезонів іншими нуклонами приводить до сильної взаємодії 

між ними, яка реалізується за схемами типу: 

 

р + п  п++ + п  п = р ,  

 

р + р  р+0 + р  р+ р .                                      (10.9)  

 

До групи мезонів належать також каони. Вони мають нульовий спін. Їхня маса 

більша за масу піонів. Існує кілька схем розпаду каонів, наприклад:  

К+ о++,   К+ ++-+ +,   К+ + + , .                      (10.10) 

 

К-мезони народжуються з великою інтенсивністю при зіткненнях мезонів або 

протонів високої енергії з нуклонами.  

Баріони – масивні елементарні частинки. Вони складаються з двох підгруп – 

нуклонів і гіперонів. Для них баріонний заряд відмінний від нуля, лептонний заряд 

дорівнює нулю, спін є півцілим. З мезонами їх об'єднує здатність брати участь у 

сильній взаємодії, внаслідок чого мезони і баріони об'єднують в групу адронів. 

Адронами називають усі сильно взаємодіючі частинки. 

Нуклони. До нуклонів належать протон, антипротон, нейтрон і антинейтрон. 

Протон має масу, що дорівнює 1836,5 me. Позитивний заряд протона за абсолютним 

значенням дорівнює заряду електрона. Протон є однією з найзручніших частинок для 

прискорення в прискорювачах та використання для ядерних реакцій. Це – стабільна 

частинка. Проте, як показують теоретичні розрахунки, час життя його менший за 

1032 р. Експериментально розпад протона не зафіксовано. 

Існування антипротона було передбачено теорією Дірака, але 

експериментальне відкриття його стало можливим тільки через чверть століття після 

відповідного розвитку техніки прискорювачів заряджених частинок. Він був 

відкритий наприкінці 1955 р. при бомбардуванні мідної мішені протонами, 

прискореними в бетатроні Каліфорнійського університету. Антипротон має масу, що 

дорівнює масі протона, і заряд, однаковий за значенням і знаком з електроном. 

Магнітний момент однаковий за значенням з магнітним моментом протона, але має 

від'ємний знак, тобто напрямлений протилежно до спіна. Антипротон, хоч і 

стабільний у вакуумі, проте в речовині швидко анігілює з протоном, утворюючи 

піони і каони, і рідше, жорсткі -фотони. Отже, поряд з електронно-позитронним 

вакуумом має існувати протонно-антипротонний вакуум. Можна уявити собі систему 

антипротон-позитрон, яка буде за всіма властивостями (оптичними, хімічними, 

магнітними та ін.) аналогічна атомам водню. Це буде антиатом водню. 

Елементарна частинка нейтрон має масу, майже однакову з масою протона, але 

не має електричного заряду. Внаслідок цього нейтрону притаманна велика проникна 

здатність, оскільки він під час руху в речовині не витрачає енергію на йонізацію, 

випромінювання тощо. Крім того, через відсутність кулонівського відштовхування 
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нейтрони дуже легко проникають в атомні ядра і тому є дуже ефективними 

частинками, які спричинюють ядерні реакції з усіма ядрами атомів. Маса нейтрона 

дорівнює 1838,6 me. Нейтрон є нестабільною елементарною частинкою і після його 

звільнення з атомного ядра через деякий час розпадається. Період піврозпаду 

нейтрона 16,9 хв. Він розпадається за такою схемою: 

 

п  р + е-+ 
~e   .                                                  (10.11) 

 

Магнітний момент антинейтрона дорівнює за абсолютним значенням 

магнітному моменту нейтрона, проте протилежний йому за знаком. Уперше 

антинейтрони виявили (1956 р.) американські фізики, які спостерігали антинейтрони, 

що виникли в результаті перезарядження антипротонів, при русі їх через речовину. 

Реакція перезарядження полягає в обміні зарядами між нуклоном і антинуклоном за 

такою схемою: 

 

р+ p~  п + n~ ,  p~ + п  n~ + n+-.                             (10.12) 

 

Дослідження космічного випромінювання методом фотоемульсій, а також з 

камерами Вільсона спеціальних конструкцій привели до відкриття важких 

нестабільних частинок, які названо гіперонами. Маса гіперонів більша від маси 

нуклонів, але менша від маси дейтронів. Нуклони і гіперони належать до групи 

баріонів, тобто важких частинок. Існують нейтральні й заряджені гіперони, спін їх 

дорівнює 1/2 . 

Гіперони народжуються при зіткненні піонів високої енергії з нуклонами. Отже, 

гіперони беруть свій початок від нуклонів. Нуклони є також кінцевими продуктами 

їхнього розпаду. Саме це дає змогу розглядати гіперони як збуджені нуклони. На 

користь такої думки свідчить і той факт, що гіперони здатні заміняти нуклони в 

атомних ядрах, унаслідок чого виникають нестабільні гіперядра. 

 

10.5. Резонанси 

 

Формально резонанси відрізняються від інших частинок меншим часом життя. 

Кожний резонанс характеризується кількома способами розпаду. Чим більша 

ефективна маса резонансної частинки, тим більше в неї способів (каналів) розпаду. 

Звичайні елементарні частинки стабільні відносно сильної взаємодії і розпадаються 

внаслідок слабкої взаємодії або в результаті електромагнітної взаємодії, а деякі з них 

(фотон, електрон, нейтрино, вільний протон та їхні античастинки) стабільні відносно 

всіх видів взаємодії. Резонанси виникають і розпадаються в результаті сильної 

взаємодії, тому їх зараховують до адронів. Загальноприйнятої термінології щодо 

резонансів ще немає. Для позначення резонансів використовують літери грецького, 

латинського та інших алфавітів. 

У 1960 р. було започатковано новий період експериментальної фізики високих 

енергій відкриттям великої кількості резонансних частинок. Першу резонансну 
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частинку масою 1237 МеВ виявив 1952 р. Е. Фермі в Чиказькому університеті. Багато 

резонансів було передбачено теоретично на підставі припущення про існування 

вищих симетрій сильних взаємодій, а також при вивченні внутрішньої структури 

нуклонів. Проте справжнє зацікавлення резонансними станами виникло лише після 

відкриття групою Л. Альвареса мезонного резонансу з масою приблизно 0,8 ГеВ, чим 

було започатковано новий етап розвитку фізики елементарних частинок. 

Графіки перерізу розсіяння + i --мезонів на нуклонах залежно від енергії 

розсіюваних піонів зображено на рис.10.1. Істотна особливість графіків – їхня 

немонотонність, наявність резонансних піків за певних значень енергії. Найбільший 

пік припадає на енергію піонів 0,18 ГеВ. Цей пік свідчить про наявність резонансних 

умов розсіяння, чому відповідає, як пізніше з'ясувалося, утворення на короткий час 

зв'язаного стану з піона і нуклона, тобто нетривалий час піон і нуклон летять, 

«злипнувшись» один з одним, а потім роз'єднуються і стають незалежними 

частинками. Як розглядати такі утворення: як деякий новий стан двох адронів (піона 

і нуклона) чи як нову частинку? Це питання досить актуальне, оскільки таких 

резонансних станів (резонансів) відкрито вже близько 100 і кількість їх продовжує 

збільшуватись. 

Виявляється, що резонансам можна приписати такі самі квантові числа, як і 

звичайним метастабільним частинкам, а тому немає підстав не визнавати резонанси 

частинками. Якщо резонанси існують як частинки, то з графіка неважко визначити 

їхній час життя. Півширина резонансного піка близько 0,1 ГеВ, тобто визначаємо 

енергію резонансу з невизначеністю 0,1 ГеВ. Тоді із співвідношення невизначеностей 

Et  й визначаємо час життя резонансної частинки – 5.10-23 с, який лише в п'ять 

разів перевищує час, характерний для сильних взаємодій. Такий малий час життя 

поставив перед фізиками чимало принципових проблем, зокрема встановлення 

самого існування резонансів: за час 10-23 с безпосередня реєстрація їх неможлива. 

 

     
 

 Рис.10.1. Залежність ефективного перерізу розсіяння + i --мезонів на 

нуклонах від енергії. 

 

Резонанси реєструють опосередкованим шляхом, використовуючи закон 

збереження імпульсу, узагальнений на релятивістський випадок. Отже, ідея 

реєстрації резонансів проста. Конкретна ж її реалізація істотно ускладнюється 

насамперед через принцип тотожності частинок у квантовій теорії. 
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Спін резонансів визначають, додаючи спіни всіх зв'язаних у такому утворенні 

частинок. При цьому ще додають відносний орбітальний момент, який не менший за 

одиницю, тому спіни резонансів часто перевищують одиницю. 

За аналогією з метастабільними частинками резонанси можна охарактеризувати 

ізотопічним спіном, який набуває для них значень 1/2, 3/2, 5/2 і т. д. 

Існує два великі класи резонансів: мезонні й баріонні (з нульовою і відмінною 

від нуля дивністю). Мезонні резонанси спостерігаються, наприклад, при взаємодіях 

між піонами, а баріонні резонанси реєструються при гіперон-піонних, гіперон-

нуклонних і гіперон-гіперонних взаємодіях. 

Велика кількість резонансних частинок, з одного боку, сприяє виявленню 

симетрії сильної взаємодії, а з іншого – ускладнює проблему елементарних частинок, 

яка є однією з найскладніших у фізиці, розв'язання якої належить майбутньому. 

 

10.6. Античастинки, антиречовина 

 

Одне з найважливіших досягнень сучасної фізики – відкриття особливої симетрії 

природи, яка полягає в тому, що в кожної частинки речовини існує «двійник» – 

античастинка. Вона має ту саму масу і спін, але протилежний знак електричного та 

інших характерних зарядів.  

Першою відкритою античастинкою був позитрон (антиелектрон), виявлений 

1932 р. у складі космічного випромінювання. Через більш ніж двадцять років в 

експериментах на прискорювачах високих енергій були відкриті антипротон і 

антинейтрон. Потім на прискорювачах вдалося спостерігати велику групу 

нестабільних частинок – антигіперонів. Античастинки можуть народжуватися лише в 

парі зі своїм двійником – звичайною частинкою. Енергія, що витрачається на 

утворення пари частинка-античастинка, дорівнює 2тс2, де т – маса частинки. 

Наприклад, у разі народження пари електрон-позитрон витрачається енергія 

1,02 МеВ. 

Ідея античастинок була вперше висунута П. Діраком. Намагаючись пояснити 

наявність у електрона двох станів, що розрізняються значеннями проекції спіна 

±1/2 ћ, він запропонував квантове рівняння, яке описувало рух електрона. Але з 

рівняння Дірака випливало не два, а чотири стани електрона: з проекціями спіна 

±1/2 ћ і з двома значеннями (за знаком) енергії: 

 

ε±с(p2+m0 c
2)½. 

 

Серед розв’язків рівняння Дірака, які описують звичайні (з позитивною 

енергією) стани електрона є також розв’язки, що відповідають станам з від’ємними 

значеннями енергії. Щоб вийти з цієї ситуації, Дірак запропонував вважати що всі 

стани електрона, які відповідають від’ємним значенням енергії є зайнятими і 

експериментально не спостерігаються. Якщо електрон перевести з рівня від’ємних 

значень енергії на який-небудь рівень додатних значень, то місце, яке звільнилось – 

«дірка» – в області від’ємних станів веде себе як додатна частинка. 

На рис. 10.2 зображено дві можливі області значень енергії електрона, розділені 

згідно з релятивістською теорією, проміжком  2 m0 c
2.  
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Рис.10.2. Область можливих значень енергії для електрона та ілюстрація 

утворення електрон-позитронної пари 

 

 «Дірки» повинні проявляти себе як частинки з масою,  рівною масі електрона. 

Для появи «дірки» і електрона необхідні енергії ≥2m0c
2. Відкриття позитрона багатьма 

фізиками було сприйняте як блискуче експериментальне підтвердження теоретичних 

уявлень Дірака. 

Протон і нейтрони також є частинками зі спіном ±1/2 ћ і для них також можна 

побудувати дві області значень енергії, що розділені проміжком 2 M0c
2. «Дірки» в 

області від’ємних значень енергій протона можна було б ототожнити з 

антипротонами. Тут, однак, є певні труднощі, оскільки самі частинки (p, n) є значно 

складніші. 

Пояснення з точки зору теорії Дірака за допомогою схем зображених на 

рис. 10.2 незважаючи на наочність, наштовхується на значні труднощі. Наприклад, 

введення поняття станів з від’ємною енергією не має фізичного змісту. Вводиться 

поняття фону, тобто сукупності електронів з від’ємною енергією, яка в сумі повинна 

мати нескінченно велике значення. Реальне існування такого фону не спостерігалось 

експериментально. В сучасній теорії не розглядаються стани з від’ємною енергією 

електронів, зате зразу вводиться існування позитронів як частинок, зарядово 

спряжених до електронів. 

Усі ці античастинки належать до класу елементарних частинок. Із теоретичних 

уявлень випливає, що поряд з елементарними античастинками мають існувати їхні 

складові системи – антиядра, складовими елементами яких є антипротони і 

антинейтрони. Більше того, атому кожного хімічного елемента таблиці Менделєєва 

відповідають атоми антиелементів, що складаються з антиядер і антиелектронів 

(позитронів). Отже, поряд з будь-якою хімічною сполукою звичайної речовини 

можуть існувати аналогічні хімічні сполуки, побудовані з атомів антиречовини. 

Інакше кажучи, сучасна теорія припускає, що у Всесвіті можуть існувати ділянки з 

антиречовиною. Вони відрізняються від звичайної речовини лише тим, що замість 

електронної оболонки «звичайних» атомів в «антиатомах» оболонка складається з 

позитронів, а замість атомних ядер містяться відповідні антиядра. 

Перше антиядро – антидейтрон одержали у 1965 р. американські фізики під 

керівництвом Л.Ледермана. Можливість спостерігати антиядро гелію відкрилась, по 

суті, тільки з введенням в експлуатацію Серпуховського прискорювача протонів з 
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максимальною енергією 76 ГеВ. Ядро антигелію складається з двох антипротонів і 

одного антинейтрона. 

Якби були можливими накопичення антиречовини, то процеси, які в них 

можуть відбуватися, не відрізнялись би від тих, що існують у звичайній речовині. 

Таке накопичення антиречовини, яке за своїми масштабами еквівалентне, наприклад, 

галактиці, можна назвати антигалактикою. Можна припустити, що поряд з 

галактиками існують антигалактики. При зіткненні антигалактик зі звичайними 

космічними утвореннями мають відбуватися грандіозні катастрофи у Всесвіті, які 

супроводжуються грандіозними вибухами з виділенням величезної кількості 

випромінювання. Можливо, що цими процесами можна пояснити спалахи нових зірок 

та інші космічні явища. 

 

 10.7. Співвідношення Гелл-Манна і Нішідзіми 

 

Для класифікації адронів вирішальне значення мало емпіричне правило Гелл-

Манна і Нішідзіми : 

 

2

BS
TQ z


    ,                                            (10.13) 

 

де Q – електричний заряд частинки. Розглянемо детальніше експериментально 

визначені закономірності, які привели до формулювання цього правила. 

 Піони, нуклони і багато інших частинок є «стабільними», тобто не 

розпадаються, якщо знехтувати слабими і електромагнітними взаємодіями. Причому, 

прикладів електромагнітної взаємодії не так вже і багато. Це – розпади π0, Σ0 тощо. 

Тому час життя таких частинок є порівняно великим і часто в камері Вільсона або в 

шарі фотоемульсії вдається виявити і вивчити місце, в якому відбувається розпад. Всі 

інші адрони є нестабільними, тобто вони розпадаються за рахунок сильної взаємодії, 

перетворюючись відразу після свого народження в деяке число стабільних адронів. 

Таким чином, більшість адронів можна також розглядати як дуже короткоживучі 

збуджені стани. 

На рис. 10.3 і 10.4 представлено родину мезонів і баріонів. Кидається в очі, що 

вони утворюють групи по вісім частинок. Цю обставину Гелл-Манн відзначив, 

скориставшись взятим з буддизму виразом «вісьмірний шлях». По осі абсцис 

відкладається величина Тz а по осі ординат – величина гіперзаряду Y=В+S (для 

мезонів В=0). Верхній правий індекс при символах частинок має зміст знаку 

електричного заряду. Видно, що електричний заряд зростає по діагоналі вправо вгору. 

На вертикальних лініях лежать частинки, які мають одне і те ж значення 

ізоспіну Тz. На прикладах нуклонів і піонів ми бачимо, що в частинок з даними 

значеннями ізоспіну, маси і константи взаємодії відрізняються не дуже сильно. Якщо 

ще трохи понизити вимоги до точності збігу мас і констант взаємодії, то можна 

сказати що у хорошому наближенні маси і параметри сильної взаємодії збігаються в 

усіх членів заданої вісімки. Маси, в усякому разі, рівні за порядком величини, а різні 

взаємодії також істотно не відрізняються. Великі відмінності в проекціях ізоспіну і 

значеннях квантового числа дивності.  
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Рис. 10.3. Рис.10.4. Об’єднання мезонів і баріонів в октет. 

 

Подібний, не дуже детальний узагальнений погляд на речі є дуже важливим у 

фізиці. При розгляді рис.10.4 кидається в очі, що між значенням ізоспіна Тz і 

гіперзарядом Y є певний зв’язок. Розглянемо рисунок що відноситься до мезонів. У 

К-мезонів Тz = ½, Y = 1, для піонів Тz =1 і Y =0, а у випадку η0–частинки Тz =1/2, Y =0. 

Іншими словами при зміні гіперзаряду Y на одиницю ізоспін стрибком змінюється на 

±½. Вище зазначалось, що електричний заряд систематично змінюється в напрямі 

вправо вгору. Усе це в кінцевому рахунку приводить до емпіричного співвідношення 

(10.13). Слід зауважити, що інші групи частинок, наприклад баріонні адрони, 

об’єднуються в декуплети. 
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10.8. Модель кварків 

 

М. Гелл-Манн і Дж. Цвейг 1964 р. запропонували кваркову модель, згідно з 

якою усі баріони побудовані з трьох кварків. Незвичним в цій моделі було те, що 

кваркам приписувалися дробові квантові числа (електричний і баріонний заряди). 

Зокрема, електричний заряд у них мав бути кратним одній третій елементарного 

електричного заряду. У зв’язку з такою екзотичністю властивостей і з тим, що їх є 

три, кварки отримали свою незвичну назву. Словосполучення «три кварки» 

зустрічається в романі Дж. Джойса «Поминки за Фіннеганом» як таємничий крик 

чайок, який герою роману чується під час кошмарного сну. Легко бачити, що коли 

кваркам приписати властивості відповідно до табл.10.3., то досить всього три кварки 

і антикварки щоб з них, як з деталей конструктора побудувати будь-який адрон. 

Причому можна показати що «зліплені» з кварків частинки будуть групуватись в ті ж 

самі супермультиплети, які спостерігаються в природі. 

У першій формі цієї моделі було запропоновано три типи кварків, позначених 

літерами u, d, s, які походять від англійських слів uр (вгору), down (вниз), strange 

(дивний). Носієм дивності був кварк s, тому до складу всіх дивних частинок входив 

щонайменше один s-кварк, або s-антикварк. У кварковій моделі розподіл мас між 

адронами відображає розподіл мас між кварками. Отже, оскільки s-кварк значно 

масивніший від інших кварків, маса дивних адронів значно більша від маси недивних 

адронів. Пізніше систему кварків розширили, було додатково введено кварки: 

«зачарований» (с), «привабливий» (b) і «правдивий» (t). Властивості, які 

приписуються кваркам, наведено в табл.10.3. Підставою збільшення числа кварків 

було те, що зв'язані стани з трьох кварків на зразок иии (++), ddd (++), sss (-) 

суперечать принципу Паулі. Із табл. 10.3 видно, що всі квантові числа кварків у цих 

утвореннях однакові. Оскільки кварки мають півцілі спіни і, отже, мають описуватись 

статистикою Фермі, то в одній системі не може бути не лише трьох, а й навіть двох 

кварків з однаковим набором квантових чисел. 

Згідно з кварковою моделлю всі адрони є складними структурами, утвореними 

з кварків. Так, баріони складаються з трьох кварків, мезони – з кварка і антикварка. В 

табл. 10.4 наведено деякі з цих структурних утворень. 

Виходячи з деяких міркувань, зокрема для усунення суперечності з принципом 

Паулі, було введено поняття «колір» кварка. Виникла думка, що кожний кварк може 

існувати в трьох «забарвлених» формах: червоній, зеленій, синій (зазначимо, що 

суміш цих кольорів дає «нульовий» білий колір). Тоді можна стверджувати, що s-

кварки, що утворюють, наприклад --гіперон, мають різне забарвлення, тому 

принцип Паулі не порушується. 
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Таблиця 10.3. Характеристики кварків. 

Тип «аромат») 

кварка 

Електричний 

заряд q 

Баріонний 

заряд В 

Спін  

s 

Дивність 

S 

Зачарова- 

ність С 

Колір 

u +2/3 +1/3 1/2 0 0 Червоний 

      Зелений 

      Синій 

d -1/3 +1/3 1/2 0 0 Те саме 

s -1/3 +1/3 1/2 -1 0 —"— 

c +2/3 +1/3 1/2 0 +1 —"— 

b -1/3 +1/3 1/2 0 0 —"— 

t +2/3 +1/3 1/2 0 0 —"— 

u~  -2/3 -1/3 1/2 0 0 Античервоний 

      Антизелений 

      Антисиній 

d
~

 +1/3 -1/3 1/2 0 0 Те саме 

      —"— 

      —"— 

s~  +1/3 -1/3 1/2 +1 0 —"— 

c~  -2/3 -1/3 1/2 0 -1 —"— 

b
~

 +1/3 -1/3 1/2 0 0 —"— 

t
~

 -2/3 -1/3 1/2 0 0 —"— 

 

Поєднання «кольорів» кварків у випадку адронів мають бути таким, щоб у 

цілому «колір» адрона був нульовим (тобто адрон має бути «безбарвним»). Так, до 

складу протона входять кварки u (червоний), u (зелений) і d (синій). У результаті 

дістають нульовий (білий) «колір». 

Антикварки вважаються забарвленими в додаткові «кольори» («антикольори»), 

що дають разом з «кольором» нульовий «колір». Тому мезони, які складаються з 

кварка і антикварка, також мають нульовий «колір». 

У 1974 р. було відкрито практично одночасно у двох лабораторіях США 

частинку з великою масою, яка дорівнювала 3,10 ГеВ (понад три маси нуклона). В 

одній із лабораторій новій частинці дали позначення J, у другій – , у зв'язку з чим 

цю частинку називають J/-частинкою (джей-псі-частинкою). Після цього було 

виявлено інші -частинки з масами 3,69; 3,77 і 4,04 ГеВ, а також група -частинок з 

масами 3,45; 3,51 і 3,55 ГеВ. 
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Таблиця 10.4. Комбінація кварків у баріонах і їхні характеристики. 

 
Відкриття цих частинок було підтвердженням запропонованої раніше моделі 

частинок, що враховувала чотири типи кварків. Крім u-, d-, s-кварків у цій моделі 

введено четвертий «чарівний» кварк с (від англ. сharming – чарівний). Він 

відрізняється від інших кварків тим, що квантове число С, яке дістало назву 

«зачарованість» (його називають також «шарм»), у нього дорівнює одиниці, тоді як 

для інших кварків воно дорівнює нулю (див. табл. 10.3). До складу «незачарованих» 

частинок (мезонів і баріонів) с-кварк не входить. 

Частинки груп  і  є різними рівнями (станами) систем c c~  («зачаровані» 

кварк-антикварк). За аналогією з системою електрон-позитрон, яка називається 

позитронієм, система дістала назву чармоній. Оскільки «зачарованість» кварка c і 

його антикварка c~  дорівнює відповідно +1 і -1, квантове число С системи cc~  

дорівнює нулю. Стверджують, що  і -частинкам притаманна прихована 

«зачарованість».  

У 1976 р. було відкрито теоретично передбачені частинки з явною 

«зачарованістю». Щоб пояснити властивості такої Y-частинки (іпсилон-частинки), 

ввели п'ятий кварк, який позначили b (bottom – нижній або beauty – привабливий) 

(див. табл. 10.3). Частинки Y (9,46 ГеВ}, Y’ (10,02 ГеВ), Y’’ (10,40 ГеВ), Y’’’ (10,55 

ГеВ) є різними рівнями bb. Теоретики передбачили існування шостого кварка, який 

позначають літерою t (tор – верхній або truthful – правдивий). Поки що немає 

експериментальних даних, для тлумачення яких потрібний був би цей кварк. Проте 

вчені впевнені, що відповідні частинки будуть відкриті. 

Різні типи кварків називають «ароматами». Кожний «аромат» кварка існує в 

трьох «кольорах»: червоному, зеленому і синьому. Кольорова ознака створює 
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основну відмінність між лептонами і кварками. Шість «ароматів» кварків 

відповідають шести різновидам лептонів, але аналога кваркового «кольору» в 

лептонів немає. Ця відмінність наглядно проявляється на експерименті. Сильна 

взаємодія реалізується між «кольорами», і, оскільки лептони не мають «кольору», 

вони не чутливі до сильної взаємодії. 

В основному «колір» кварка (подібно до електричного заряду) передає 

відмінність у властивості, яка визначає притягання і відштовхування кварків. За 

аналогією з квантами полів різних взаємодій (фотонами в електромагнітній взаємодії, 

піонами в сильній взаємодії тощо) було введено частинки-переносники взаємодії між 

кварками. Ці частинки назвали глюонами (від англ. glue – клей). Вони переносять 

«колір» від одного кварка до іншого, в результаті чого кварки утримуються разом. 

 

10.9. Експериментальні докази кварк-глюонної структури нуклонів 

 

Успіх кваркової моделі і природне бажання звести багатоманітність частинок 

до декількох фундаментальних частинок викликало пошуки кварків у природі. 

Розглянемо коротко ідеї цих дослідів. 

Кварки, народжені космічними променями можна попробувати зареєструвати 

за допомогою детекторів які чутливі до іонізації що викликається швидкими 

частинками з дробовим електричним зарядом. Одним з таких детекторів може бути 

камера Вільсона, сліди заряджених частинок в якій мають вигляд ланцюжків з 

крапельок рідини. Ці крапельки утворюються у результаті конденсації пересиченої 

пари на іонах які виникають вздовж траєкторії зарядженої частинки. Оскільки 

іонізаційна здатність кварка рівна 1/9 або 4/9 від іонізаційної здатності електрона, то 

густина краплин на треку кварка повинна бути в 9 (або в 9/4≈2) рази менша, ніж на 

треку електрона. 

В 1969 р. в журналі «Physical Review Letters» була опублікована робота 

австралійських фізиків Маккаскера і ін., які за допомогою камери Вільсона отримали 

фотографію сліду космічної частинки з пониженою густиною краплин. Вимірювання 

густини краплин показало що зареєстрована частинка володіла іонізуючою здатністю 

рівною 0,48±0,05 від іонізуючої здатності електрона. Оскільки ця величина в межах 

похибки збігається з (2/3)2=4/9≈0,44, то автори роботи приписали виявлений слід 

кваркові з зарядом z=2/3. Однак на сьогодні цей висновок ще не можна вважати 

остаточним. 

Досвід роботи з камерами Вільсона показує що навіть для частинок з однаковим 

зарядом величина густини краплин на треку може коливатись в дуже широких межах. 

Не виключено що поміряне значення іонізації 0,48±0,05 може відповідати звичайній 

частинці з одиничним зарядом. Для перевірки цього заперечення необхідно поміряти 

густину краплин на всіх зареєстрованих слідах (а їх декілька десятків тисяч) і 

побудувати криву розподілу числа слідів N як функцію відносної іонізаційної 

здатності J (Рис.10.5.) Якщо зареєстровані сліди з аномально низькою іонізацією 

дійсно належать кваркам, тоді на кривій повинен проявитись невеликий пік при J =0,5 

(пунктир на рис. 10.6). В іншому випадку крива буде монотонно спадати до нуля. 
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Рис. 10.5. Результат досліду Маккаскера з виявлення кварків. 

 

Дуже цікаво було би також поставити дослід з таким детектором заряджених 

частинок, який дозволяв би реєструвати частинки з зарядом 1/3 (звичайна камера 

Вільсона «не бачить» слідів з такою малою (1/9) іонізаційною здатністю). 

Кварки стараються «виловлювати» не тільки з падаючих на землю космічних 

променів, але і у земних водних басейнах. Природно вважати що кварки які 

виникають при взаємодії космічних частинок з атомними ядрами атмосфери, стають 

центрами конденсації водяної пари, падають разом з дощем на землю і в кінці кінців 

потрапляють в озера, моря і океани. Оскільки описаний механізм утворення кварків 

діє постійно, а розпадатись вони не можуть, то концентрація кварків у водних 

басейнах Землі повинна неперервно зростати з часом. 

Оцінки показують що за час існування Землі за допомогою такого механізму 

могло нагромадитись до 105 кварків у кожному 1 см3 води. Хоча це  велике число, 

однак його треба порівнювати з концентрацією протонів, яка рівна 1024 см-3. Таким 

чином один кварк приходиться на 1019 протонів. Тому в експериментах з виявлення 

кварків насамперед необхідно підвищити їхню концентрацію. 

Шукають кварки і в метеоритах, які при досить великих розмірах і під час довгої 

подорожі в космічному просторі, можуть нагромадити багато кварків. 

У сучасних експериментах для опромінювання ядер використовували не лише 

пучки електронів, як в дослідах Хофштадтера, а й пучки мюонів, нейтрино і 

антинейтрино. Для їх отримання прискорені до декількох сотень гігаелектрон-вольт 

(мільярдів електрон-вольт) протони з найсильніших прискорювачів – 

синхрофазотронів – направляли на берилієву мішень. У результаті взаємодії протонів 

з ядрами атомів мішені народжувалися піони + та -. Ці заряджені піони живуть у 

середньому близько 2,6×10-8с, після чого розпадаються з утворенням лептонів – 

мюонів і мюонних нейтрино і антинейтрино: 

 

                                            ++ +  ,      +  . 

 

Отримати практично чисті пучки нейтрино і антинейтрино можна, 

пропустивши пучок частинок із зарядженими мезонами через яку-небудь речовину, в 

                                                           
 У зв’язку з дробовістю заряду можна допустити, що по крайній мірі один з трьох кварків (з найменшою масою) 

є стабільним, оскільки йому нема на що розпадатись. (Більш важкий кварк може перетворюватись на легкий із 

збереженням заряду). 



 157 

якій заряджені частинки поглинаються, а нейтрино і антинейтрино проходять через 

речовину майже без перепон. 

У сучасних експериментах досліджували взаємодію пучків нейтрино, 

антинейтрино, мюонів і електронів високих енергій (100 ГеВ) з нейтронами і 

протонами ядер атомів речовини мішеней. Коли порівняли результати експериментів, 

отримали сенсаційні дані про внутрішню структуру нейтрона і протона. Коротко 

опишемо експерименти насамперед з нейтринними пучками, аналіз яких приводить 

до майже однозначного твердження про кварк-глюонну структуру нуклонів. Більше 

того, у результаті цих експериментів здобули інформацію про низку таких 

властивостей складових нуклонів (як ще їх назвали – партони), про які раніше 

говорили тільки як про гіпотетичні. 

Як видно з рис.10.6, при зіткненні високоенергетичного мюонного нейтрино чи 

мюонного антинейтрино з нуклонами за рахунок слабкої взаємодії народжується 

відповідний мюон, а також цілий струмінь інших частинок, переважно адронів, які 

летять головним чином в напрямі падіння первинного пучка (народжуються 

переважно адрон-антиадронні пари з нульовими зарядами). Виміряний повний 

переріз взаємодії в інтервалі енергій падаючих нейтрино і антинейтрино Е від 

декількох гігаелектронвольтів до декількох сотень гігаелектронвольтів лінійно 

зростає з енергією падаючих частинок Е. Це свідчить про те, що точкова частинка, 

яка падає, провзаємодіяла також з точковою субчастинкою у складі нуклона, оскільки 

відповідно до висновків квантової механіки, для процесу, який розпочинається як 

пружне розсіяння таких частинок, переріз процесу буде пропорційним до густини 

їхніх кінцевих станів, яка, у свою чергу, пропорційна до енергії падаючих частинок 

Е . Тоді  можна сказати, що нейтронна чи протонна мішень утримує точкові, майже 

вільні субчастинки, з однією з яких і зіткнулося нейтрино (чи антинейтрино). Весь 

процес протікає у дві майже незалежні стадії: перша – це пружне розсіяння падаючої 

частинки на майже точковій субчастинці нуклона, друга – утворення вторинних 

частинок, а саме адронів, які спостерігаються в експерименті, що ілюструється на рис. 

1.4. 

 
Рис. 10.6. Дві стадії взаємодії нейтрино   із субчастинкою нуклона: 

а – пружне розсіяння нейтрино на субчастинці; б – народження мюона  та 

струменя адронів. 
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Досліди з пучками електронів та мюонів підтвердили точковий характер 

складових нуклона (партонів). Крім цього, в дослідах визначено спіни цих складових 

(субчастинок). Ми бачили, що розсіяння заряджених частинок одна на одній при 

великих відносних енергіях значною мірою залежить від величини  спінів частинок. 

Наприклад, залежно від того, який спін – 0 чи ½ – мають субчастинки нуклонів, 

переріз розсіяння релятивістських частинок на таких субчастинках буде цілком 

різним. У дослідах спостерігалися електрони, розсіяні, по-перше, на дуже малі кути 

(розсіяння вперед) та, по-друге, на великі кути, близькі до 180 (розсіяння назад). 

Розсіяння вперед буде визначатися взаємодією між зарядами частинок, що зазнають 

зіткнення, а при розсіянні назад – взаємодією між їхніми магнітними моментами, що 

пов’язані зі спінами частинок. У результаті вимірювання отримали однозначне 

значення спінів для субчастинок нуклонів, яке дорівнює ½ħ. 

Згідно з формулами для перерізів розсіяння електронів Мотта та Розенблюта 

перерізи значною мірою залежать від величини електричного заряду частинки-

мішені. Таким чином, якщо заряд мішені невідомий, його можна визначити, 

вимірюючи названі перерізи. Комбінуючи результати подібних вимірювань із 

даними, отриманими з нейтринних дослідів, одержимо сенсаційний висновок щодо 

властивостей трьох  майже точкових субчастинок зі спіном ½ ħ, що входять до складу 

кожного нуклона. Виявилося, що ці субчастинки повинні мати електричний заряд, 

кратний 1/3 заряду електрона! Однак такі самі спіни та заряди були передбачені 

теоретично для кварків. Тепер зрозуміло, що три субчастинки в нуклоні з такими 

властивостями можна ототожнювати з теоретичними кварками, що мають такі самі 

властивості. 

Є свідчення (не тільки якісні, а й кількісні) на користь існування кольорових 

зарядів у складових (партонах) нейтрона та протона, а саме у кварків та глюонів. Так, 

можна теоретично розрахувати відношення перерізу народження адронів при 

анігіляції пари електрон-позитрон при дуже великій енергії їхнього відносного руху 

до перерізу народження мюонів при такій самій анігіляції електронно-позитронної 

пари з тією самою енергією. Це відношення, якщо припустити наявність кольору у 

кварків, добре узгоджується з даними відповідних дослідів. Якщо ж вважати, що 

кольорового заряду немає, то теоретичні розрахунки цього відношення приводять до 

значень, зменшених більш ніж у два рази порівняно із тими, що спостерігаються в 

експерименті. 

Існують ще й інші експериментальні докази існування глюонів, які, зокрема, 

мають робити певний внесок у повну масу нуклона (і взагалі адрона). Якщо ж уявити, 

що нуклони складаються тільки із кварків, то будуть спостерігатися великі числові 

протиріччя теорії з експериментом. 

Усе це свідчить на користь адекватності усієї квантової хромодинаміки, яка є 

хорошим і поки що єдиним кандидатом на місце релятивістської квантової теорії 

сильних взаємодій, теорії кварків та глюонів. 

 Розвиток фізики елементарних частинок допускає складну структуру кварків і 

лептонів. Вони, в свою чергу, можуть складатися із субкварків. Гіпотеза субкварків 

обговорюється багатьма вченими, хоча нікому ще не вдалося обійти труднощі, які 

трапляються на цьому шляху, очевидно, тому, що вони мають принциповий характер. 
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Нині внутрішня будова частинок вивчена до розмірів порядку 10-18 м, але 

субкварків не виявлено. Досить вірогідно, що фундаментальні фізичні закони, відомі 

нині, перестають діяти на відстанях, менших від 10-18 м, а відкриття субкварків, якщо 

воно відбудеться, приведе до зміни основних уявлень про закони природи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


