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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Обґрунтування вибору теми дослідження. Задача визначення рівняння стану 

ядерної матерії, яке має адекватно описати її властивості на всій площині фазової 
діаграми, є однією з фундаментальних задач сучасної фізики. Вирішення такої 
проблеми є важливим для розуміння фізичних властивостей як саме ядерної рідини, 
так і всього класу фермі-рідин. Рівняння стану ядерної матерії є невід'ємною частиною 
як міждисциплінарних досліджень в областях молекулярної фізики, біології, медицини, 
тощо, так і досліджень у галузях ядерної фізики та астрофізики, ядерній енергетиці. 
Побудова рівняння стану дозволить зробити суттєвий крок у напрямку визначення 
зв'язку макроскопічних властивостей ядерної матерії з особливостями мікроскопічної 
структури та потенціалу міжнуклонної взаємодії. 

Необхідною передумовою для вирішення задачі побудови рівняння стану є 
наявність надійних даних по термодинамічних властивостях ядерної матерії в 
широкому діапазоні зовнішніх фізичних параметрів. Історія досліджень властивостей 
ядер і ядерної матерії налічує вже більше ста років і включає в себе реалізацію цілої 
низки експериментальних й теоретичних підходів. На сьогодні одним з основних і 
найбільш продуктивних джерел інформації про властивості ядерної матерії в 
широкому діапазоні змін її термодинамічних параметрів є експерименти з зіткнення 
важких іонів. На початку подібних досліджень такі експерименти дозволяли охопити 
діапазон від навколобар'єрних енергій, характерних для реакцій злиття та квазіподілу, і 
до середніх енергій, за яких спостерігається фрагментація ядер. Однак, в останні кілька 
десятків років поява нових прискорювачів дозволила розширити діапазон досліджень 
до релятивістських енергій і отримати дані по частині фазової діаграми ядерної матерії, 
яка відповідає кварк-глюонній плазмі та пов'язаним з нею фазовим переходам. 
Природно, що активний розвиток експериментальних досліджень сприяв розвиненню 
теоретичних моделей, які описують перебіг реакцій зіткнення ядер. Водночас 
адекватний опис еволюції системи в реакціях зіткнення ускладнено тим, що 
інформація, яка реєструється в експериментах, є неповною, а однозначне визначення 
механізму розпаду можливе лише за умови реєстрації параметрів усіх утворених 
продуктів ядерних реакцій. Таке обмеження спонукало до виникнення цілої низки 
моделей явища (як комп'ютерних моделей на основі кінетичних рівнянь, так і 
аналітичних рівноважних й нерівноважних моделей), у рамках яких розраховані 
характеристики ядерної матерії відрізняються за однакових експериментальних даних. 
Враховуючи важливість подібних досліджень для побудови рівняння стану, стає 
зрозумілим, що така ситуація не є задовільною. Тому не дивним є активний пошук 
нових і модифікація існуючих моделей зіткнення важких іонів, що дозволить 
розвинення в галузі ядерної фізики такого ж потужного інструменту, яким є P V T   
дослідження для класичних рідин. 

Для області малих енергій, окрім власне розвинення моделей зіткнення ядер, 
важливим стає розв'язання супутніх задач із визначення макроскопічних та 
мікроскопічних характеристик неекстенсивних систем. Наприклад, для реакцій злиття 
та реакцій фрагментації ядер важливу роль відіграють поверхневі ефекти, густина 
рівнів енергії, тощо. Відповідно, значна увага приділяється розвитку феноменологічних 
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підходів, що роблять можливим визначення усереднених властивостей ядерних систем 
за густини насичення. Поверхнева енергія і властивості викривлених міжфазних 
границь в ядерній матерії були предметом вивчення у цілій низці робіт (наприклад, [1*, 
2*]). Незважаючи на такий інтерес, знаходження внесків у поверхневу енергію, які 
залежать від кривизни поверхні, залишається одним із нез'ясованих питань у 
мезоскопічній термодинаміці, що робить дослідження особливостей поверхневої 
енергії викривлених поверхонь актуальною задачею. 

Окрім суто наукового значення для побудови рівняння стану ядерної матерії 
дослідження зіткнень важких іонів при різних енергіях мають і практичний аспект. 
Активні спроби синтезу надважких елементів та досягнення «острова» стабільності 
вимагають наявності надійних моделей реакцій злиття ядер, що неможливо без 
коректного врахування поверхневих внесків. Сучасне використання ядерного 
опромінення в генетиці, медицині, біології неможливе без розуміння механізмів зміни 
параметрів рідинних систем під впливом певної дози опромінення. Особливо 
важливим це стає при використанні пучків протонів та важких іонів, що може 
призвести до явищ фрагментації ядер на їх шляху і виникнення вторинних джерел 
іонізації. Очевидно, що коректна оцінка остаточного ефекту від опромінення в медико-
біологічних рідинних системах при великих енергіях потребує як розуміння явища 
фрагментації ядер, так і розуміння механізмів впливу вторинних низькоенергетичних 
джерел на структурні та термодинамічні властивості рідин. 

Отже, дослідження зіткнень протонів і важких іонів, а також дослідження впливу 
міжфазних границь на еволюцію складних систем, які утворилися при зіткненні, разом 
з дослідженнями впливу опромінення на фізичні властивості рідинних систем 
дозволять оцінити ефекти від опромінення біологічних тканин високоенергетичними 
частинками. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконувалась в рамках науково-дослідної роботи кафедри молекулярної фізики 
фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
відповідно до Комплексної наукової програми «Конденсований стан - фізичні основи 
новітніх технологій». Проведені дослідження узгоджені з планами роботи за 
держбюджетними темами «Фрактальна розмірність та властивості рідинних систем, 
актуальних для медицини та ядерних технологій» (№ ДР 0120U102176), «Вплив 
зовнішніх фізичних факторів на молекулярні процеси у м'якій речовині, актуальні для 
ядерної енергетики, медицини та природозберiгаючих технологій» (№ ДР 
0117U005019), «Конденсований стан (рідинні системи, наноструктури, полімери, 
медико-біологічні об'єкти) - фундаментальні дослідження молекулярного рівня 
організації речовини» (№ ДР 0114U003475), «Фундаментальні дослідження в галузі 
фізики конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства 
для створення основ новітніх технологій» (№ ДР 0111U004954) та за темою 
«Визначення термодинамічних особливостей міжфазних границь в адроннiй матерії та 
кварк-глюоннiй плазмі» (№ ДР 0115U005555). 
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Мета і завдання дослідження.  
Мета дисертаційної роботи –  на основі термодинаміки розвинути теоретичний 

опис викривлених мiжфазних поверхонь в ядерній матерії, а також побудувати моделі 
фрагментації ядер у зіткненнях, що враховують вплив кривизни поверхні на величину 
коефіцієнту поверхневого натягу. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: 
1. Виходячи з рівняння стану, розробити модель для розрахунку внеску кривизни 
поверхні у величину коефіцієнту поверхневого натягу для систем з сильною 
взаємодією та дослідити можливу роль такого внеску в ядерних реакціях: 
 знайти зв'язок між об'ємними та поверхневими властивостями ядерної матерії; 
 визначити залежність величини δ-поправки Толмена від температури. 

2. Розвинути теоретичні моделі фрагментації в зіткненнях ядер за різних енергій, що 
дозволяють врахувати вплив поверхні на перебіг реакції, а також проаналізувати 
можливості застосування моделей для визначення термодинамічних параметрів 
ядерної матерії: 
 провести термодинамічний аналіз можливих шляхів еволюції системи 

(траєкторій), яка утворюється в процесі мультифрагментації ядер, на фазовій 
діаграмі ядерної матерії в площині P – V; 

 розробити гідродинамічну модель лобового зіткнення важких іонів при середніх 
енергіях, що дозволить пояснити топологію утвореної системи з рівняння стану 
ядерної матерії; 

 дослідити вплив поправки до коефіцієнту поверхневого натягу, викликаної 
кривизною поверхні, на динаміку утворених в результаті зіткнень систем та на 
процес формування префрагментів. 

3. Визначити роль кривизни поверхні в ядерних реакціях з деформованими ядрами: 
 розвинути модифікацію формалізму потенціалу «проксіміті»  короткодіючих 

сил, що враховуватиме внесок від кривизни поверхні в коефіцієнті поверхневого 
натягу; 

 визначити зміни в характеристиках потенціального бар'єру в реакціях злиття 
ядер за умови врахування залежності коефіцієнту поверхневого натягу від 
кривизни поверхні. 

4. Визначити практичну застосовність розроблених моделей та дослідити можливі 
результати впливу фрагментації ядер на процеси переносу в рідинних, зокрема і 
медико-біологічних, системах при взаємодії з пучками протонів і важких іонів: 
 визначити зміни в структурі та термодинамічних характеристиках рідинної 

системи під опроміненням; 
 визначити механізми зміни кількісних характеристик дифузійних процесів в 

обмежених системах під впливом опромінення. 
Об’єктом дослідження є ядерна матерія з наявними викривленими міжфазними 

границями в широкому діапазоні термодинамічних параметрів. 
Предметом дослідження є структура та властивості викривлених поверхонь в 

ядерній рідині та динаміка краплин ядерної рідини при зіткненнях. 
Методи дослідження. У роботі використовуються методи рівноважної та 

нерівноважної статистичної термодинаміки, а також методи статистичної теорії рідин. 
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Для розвинення моделі фрагментації ядер використано методи гідродинаміки. 
Перевірка адекватності моделі впливу зовнішніх факторів на термодинамічні 
властивості рідинних систем проводиться методом молекулярної динаміки. 

Наукова новизна отриманих результатів. У рамках формалізму Гiббса-
Толмена розроблено новий термодинамічний підхід для визначення внеску кривизни 
поверхні до коефiцiєнту поверхневого натягу ядерної матерії з урахуванням її рівняння 
стану на основі функціоналу енергії Скiрма. Визначено зв'язок об'ємних та 
поверхневих властивостей ядерної матерії в широкому діапазоні температур. Вперше 
досліджено можливість застосування  -поправки Толмена як критерію оцінки 
ефективності рівняння стану ядерної матерії на основі функціоналів енергії Скірма. 

Розроблено гідродинамічну модель лобових зіткнень важких іонів при середніх 
енергіях, яка включає в себе нелінійну частину з ударними хвилями, а також лінійну 
частину та формування префрагментiв внаслідок гідродинамічної нестійкості Релея-
Плато. Визначено зв'язок рівняння стану та пружних властивостей ядерної матерії з 
механізмами формування топологічно відмінних структур у лобових зіткненнях 
важких іонів при середніх енергіях. 

Запропоновано модифікацію короткодіючого потенціалу «проксiмiтi» ядро-
ядерної взаємодії, що дозволяє враховувати зміну коефіцієнту поверхневого натягу зi 
зміною кривизни поверхні. З використанням такого модифікованого потенціалу 
досліджено вплив особливостей поверхневої енергії викривлених міжфазних границь 
ядерної матерії на орієнтаційні ефекти при реакціях злиття ядер (а саме: на висоту i 
положення потенціальних бар’єрів). 

На основі фундаментальних рівнянь нерівноважної статистичної термодинаміки 
розвинуто модель стаціонарної полегшеної дифузії в обмежених системах, що 
враховує вплив радіаційного опромінення на явища переносу в рідинних системах. 

Практичне значення одержаних результатів. Важливість одержаних 
результатів визначається фундаментальністю питань, що вивчаються, а також 
актуальністю досліджень, які спонукають до розвинення теоретичних моделей з метою 
уточнення макроскопічних характеристик ядерної матерії та коректного опису 
існуючих експериментів з фрагментації ядер. 

Запропонований у роботі підхід для визначення поправки до коефіцієнту 
поверхневого натягу ядерної матерії, що спричинено кривизною поверхні, дозволяє 
уточнити поверхневі внески в моделях процесів, які є чутливими до значення 
поверхневого натягу: наприклад, в явищі фрагментації при зіткненні ядер, в реакціях 
розпаду та злиття ядер, тощо. Розроблена в дисертації модель фрагментації ядер при 
лобових зіткненнях важких іонів може слугувати для знаходження з експерименту 
таких параметрів ядерної матерії як її стисливість, в'язкість, коефіцієнт поверхневого 
натягу, тощо. Представлені в роботі результати дослідження впливу поверхневого 
натягу на орієнтаційні ефекти в реакціях злиття деформованих ядер можуть бути 
важливими при синтезі нових елементів. Проведені дослідження впливу опромінення 
на процеси переносу в рідинних системах можуть бути використані при вивчені 
ефектів, що виникають при проходженні пучків протонів та важких іонів крізь 
біологічні об'єкти. Загалом, одержані в роботі результати є важливими для вирішення 
задач молекулярної фізики, ядерної фізики, біофізики та медичної фізики. Одержані 
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результати можуть бути застосовані як у широкому колі теоретичних досліджень, так і 
для розв'язку низки важливих міждисциплінарних задач. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, в 
якій висвітлені власні ідеї та розробки автора, що дозволили вирішити поставлені 
завдання. Робота містить теоретичні моделі та методичні положення і висновки, 
отримані або сформульовані дисертантом особисто. Використані в дисертації ідеї, 
положення чи гіпотези інших авторів мають відповідні посилання і використані лише 
для підкріплення ідей здобувача. Усі наукові результати і висновки, що виносяться на 
захист, отримані автором самостійно. Вибір проблематики, постановка мети 
дослідження здійснено разом із науковим консультантом академіком НАН України, 
д.ф.-м.н., професором Л. А. Булавіним. 

У наукових працях, виконаних у співавторстві дисертант брав активну участь на 
всіх етапах підготовки статей. У роботі [1] дисертант брав участь в розробці моделі 
комп'ютерного експерименту, інтерпретації результатів та формулюванні висновків. У 
роботах  [2 – 10] особистий внесок здобувача полягав у постановці задачі досліджень, 
безпосередній участі в розробці представлених теоретичних моделей, аналізі 
одержаних результатів та формулюванні висновків. У роботах [11 – 19] особистий 
внесок здобувача полягав у постановці задачі досліджень, аналізі одержаних 
результатів та формулюванні висновків. Дисертант брав активну участь в плануванні 
загальної структури оглядових робіт та їх написанні [20].  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 
доповідалися на українських і міжнародних наукових конференціях та нарадах серед 
яких: 16th International Congress of Radiation Research (2019, Manchester, UK), 
International Nuclear Physics Conference (2019, Glasgow, UK; 2013, Firenze, Italy), 
International Workshop “Ab Initio Nuclear Theory: from Breakthroughs to Applications” 
(2019, Guildford, UK), 13th International Conference on Nucleus-Nucleus Collisions (2018, 
Saitama, Japan), 6th International Workshop on Compound-Nuclear Reactions and Related 
Topics (2018, Berkeley, USA), International Scientific and Practical Workshop "From 
Destroyed Unit No4 of the Chernobyl Nuclear Power Plant to the New Safe Confinement" 
(2017, Kyiv-Chornobyl, Ukraine),  III International Conference "Radiation and Aplications" 
(2015, Budva, Montenegro), International Workshop on Nuclear Dynamics in Heavy-Ion 
Reactions (2012, Shenzhen, China), International Conference Physics Of Liquid Matter: 
Modern Problems (2018, 2016, 2014, 2012, 2010, 2008, Kyiv, Ukraine),  International 
Conference on Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy (2012, 2010, 2008, 
Kyiv, Ukraine), Наукова конференція Інтституту ядерних досліджень НАН України за 
підсумками 2011 року (2011, Київ, Україна), та інші. Усі доповіді робились 
дисертантом особисто. 

Основні результати досліджень, представлених в роботі, доповідались на 
науковому семінарі секції ядерної фізики Інституту ядерних досліджень НАН України 
(керівник: д. ф. - м. н. Федоткін С. М.), семінарах кафедри молекулярної фізики 
фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(керівник: д. ф. - м. н., проф. Сисоєв В. М.) та семінарах коледжу ядерних досліджень 
та технологій Пекінського педагогічного університету (керівник: проф. Жанг Фенг-
Жоу). 
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Результати роботи включені до звітів кафедри молекулярної фізики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка по д/б темах НДР за 2009-2019 рр. 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладені у 47-ми 
публікаціях, 17 з яких індексовані у наукометричній базі Scopus, зокрема, 20-ти статтях 
у наукових фахових виданнях [1 – 20], 6 з яких належать до першого квартилю Q1 
(Phys. Rev. C та Phys. Rev. Е) та 1 до третього квартилю Q3 (J. Phys.: Conf. Ser.), а також 
додатково відображені у двох збірниках наукових трудів міжнародних конференцій та 
25-ти тезах доповідей міжнародних конференцій, найвагоміші з яких наведено у 
авторефераті [21 – 37]. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається з анотацій 
українською та англійською мовою, переліку праць здобувача, вступу, шести розділів, 
висновків та списку використаних джерел, що містить 360 найменувань, та 4-х 
додатків. Дисертація містить 77 рисунків і 26 таблиць. Загальний обсяг дисертації 
складає 307 сторінок.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі висвітлено стан наукової проблеми термодинаміки поверхневих 

явищ та фрагментації ядерної матерії, обґрунтовано актуальність теми, 
сформульовано мету та задачі дослідження, висвітлено наукову новизну та 
практичне значення одержаних результатів. Представлено інформацію про зв'язок 
роботи з науковими темами та апробацію результатів дисертації, описано особистий 
внесок автора у публікації, в яких викладено основний зміст дисертаційної роботи. 

У розділі 1 проаналізовано існуючі публікації, що висвітлюють сучасний стан 
досліджень рівняння стану ядерної матерії, а також експериментальних та 
теоретичних досліджень зіткнень важких iонiв. Представлено сучасні уявлення про 
роль поверхневих ефектів при вивченні властивостей ядерної матерії. Проведено 
аналіз літературних даних по орієнтаційних ефектах у реакціях злиття 
деформованих ядер. Розглянуто можливу роль явища фрагментації ядер у задачах 
фізики рідинних систем та медичної фізики. Проведено аналіз існуючих моделей, 
що описують зміну термодинамічних властивостей рідинних систем під впливом 
опромінення. Наведено результати сучасних досліджень процесів переносу в 
обмежених системах. 

У розділі 2 розглянуто вплив кривизни міжфазних поверхонь на коефiцiєнт 
поверхневого натягу ядерної матерії. У рамках формалізму Гiббса-Толмена, що 
визначає зв'язок між коефіцієнтом поверхневого натягу плоскої поверхні   з таким 

у випадку викривлених поверхонь ( )R  з кривизною 
1

R
 у формі [3*]  

 
2

( ) 1 ꞏꞏꞏR
R

 
    
 

  (1) 

запропоновано новий термодинамічний підхід для визначення поправки Толмена   
[4]. У рамках запропонованого підходу досліджено поведінку поправки в широкому 
діапазоні змін температури. Проведено аналіз залежності  -поправки від 
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параметрів функціонала енергії ядерної матерії. Це дозволило розробити новий 
критерій оцінки спроможності рiвняння стану на основi функцiоналiв енергiї Скiрма 
визначати поверхневi властивості ядерних систем [3]. Розглянута обернена задача 
визначення допустимих значень параметрів функціоналу енергії Скірма, виходячи з 
оцінок можливого значення величини поправки Толмена. 

Для визначення залежності від кривизни поправки до коефіцієнту 
поверхневого натягу в ядерній матерії у роботі проведено уявний експеримент, що 
дозволяє з рівняння стану пов'язати об'ємні і поверхневі властивості ядерної матерії 
(рис. 1). Для цього пропонується в нескінченій ядерній матерії за постійної 
температури T const  і з тиском 0P  «прибрати» всі нуклони, що оточують 
довільним чином обрану сферичну область радіусу 0R , яка містить A нуклонів і 

має об'єм 3
0 0

4

3
V R . 

 

Рис. 1. Схема уявного 
експерименту: нескінчена 
ядерна матерія (А); зміна 
виділеного об’єму при 
видалені нуклонів, які 
знаходяться ззовні (Б). 

Отже, з нескінченої ядерної матерії виділяється краплина ядерної рідини, що 
обмежена поверхнею, на якій діють сили поверхневого натягу. Очевидно, що 
наявність поверхні призведе до створення додаткового тиску всередині краплини і, 
відповідно, до зменшення радіусу та об'єму утвореної краплини до значення 

3
0

4

3
V R V  . Аналогічного ефекту можна досягти в іншому уявному 

експерименті, що полягає в поділі великої краплини ядерної рідини з об'ємом 0V  на 
дві рівні частини з об'ємами 1 2V V . При цьому дія сил поверхневого натягу 
призведе до зменшення об'єму кожної з маленьких краплин так, що 1 2 0V V V   . 

У наведеному уявному експерименті вважається, що утворена краплина 
знаходиться в рівновазі в одному з двох можливих режимів, а саме: в режимі, що 
характеризується великим часом випаровування однієї частинки і своєчасним 
відведенням із приповерхневого шару частинок, які випаровуються. Для такого 
режиму в експерименті будемо мати нульовий тиск ( , ) 0P V T  . При цьому зміну 
тиску P  внаслідок дії сил поверхневого натягу можна визначити двома способами. 
По-перше - з рівняння Лапласа: 

 
2 ( )R

P
R


   . (2) 
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По-друге - з рівняння стану системи за умови, що в ізотермічному процесі, який 
відбувається вздовж кривої співіснування, зміна тиску в системі є функцію від 
відношення початкового і кінцевого об'ємів системи: 

 0
0

0

V V
P P P f

V

 
     

 
.  (3) 

Аналіз рис. 1 показує, що зміна радіусу обраної сферичної області після 
«прибирання» зовнішніх нуклонів дозволяє ввести малий параметр 0 0R R    , а 

відтак і розкласти функцію f  в рівнянні (3) в ряд по оберненим ступеням 
1

R
 : 

 

3 22

2

2

(0) 1 1 (0) 1
1 1 (0) ꞏꞏꞏ

1 2 1

1
(0) 3 (0) 9 (0) 12 (0) ꞏꞏꞏ.

2

f f
P f f

R R R
R R

f f f f
R R



 

                                 

          
   

  

  (4) 

З рівнянь (2) та (4) за умови (1) можна знайти параметр  , прирівнявши  

коефіцієнти при однакових ступенях 
1

R
 у правих частинах обох рівнянь. 

Показано, що для симетричної ядерної матерії (однакова кількість нейтронів і 
протонів) за нульової температури 0T   з рівнянням стану на основі функціоналу 
енергії Скірма [4*], яке дозволяє визначити зміну тиску в ізотермічному процесі у 
вигляді (3), для довжини Толмена можна одержати вираз [4]:  
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2
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*
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  (5) 

де 0  - густина насичення ядерної матерії, 0t , 3t  та   - параметри сили Скірма, g  - 
кратність виродження, m , *m  - маса та ефективна маса частинки відповідно. При 
виведенні рівняння (5) не розглядається кулонівська взаємодія, а ефективна маса 
вважається незалежною від ізоспіну. 

Первинну оцінку величини  -поправки було проведено для 3-х широко 
використовуваних параметризацій сил Скірма, а саме, для Sly6, SkM* та SV-min 
(табл. 1) за умови однакового для всіх параметризацій коефіцієнту поверхневого 
натягу у випадку напівнескінченої ядерної матерії з плоскою границею  за 0T  , що 
дорівнював 1.1  МеВ/фм2 [5*]. 
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Таблиця 1 
Параметри сил Скірма і відповідні довжини Толмена  , розраховані в рамках 

запропонованої моделі, та літературні дані для параметризації SkM*. 
Сила Скірма SkM* [6*] SLy6 [6*] SV-min [7*] 

* /m m   0.79 0.69 0.95 

0t  (МеВꞏфм3)  -2645.0 -2479.50 -2112.248 

3t  (МеВꞏфм3(1+α)) 15595.0 13673.0 13988.567 
   1/6 1/6 0.255368 
  (фм); модель -0.8869 -1.5600 -0.5512 
  (фм); літ [2*] -0.3703   

 
Отримані значення виявились негативними для всіх обраних параметризацій. 

Це вказує на розташування поверхні натягу ближче до рідкої фази відносно до 
еквімолярної поверхні. Для рівнянь стану з параметризаціями SkM* та SV-min було 
отримано величину  -поправки порядку міжнуклонної відстані 0 ~ 1.3r фм, а 
значення для параметризації SV-min узгоджується з теоретичним припущенням 

0~ (0.3 0.6)r    [8*]. 
Проведені попередні розрахунки поправки Толмена (табл. 1) показали 

чутливість поверхневих властивостей ядерної матерії до вибору функціоналу 
енергії. Однією з можливих причин такої поведінки може бути фундаментальна 
різниця, що виникає внаслідок використання відмінних наборів феноменологічних 
даних при калібруванні функціоналів енергії ядерної матерії. Це дозволило 
припустити можливість використання  -поправки Толмена як критерію для 
визначення адекватності певної параметризації під час опису поверхонь в ядерній 
матерії [3]. 

На основі розробленого підходу розраховано  -поправки для 97 найбільш 
поширених наборів параметрів сил Скірма, які відомі з літератури. Для врахування 
залежності коефіцієнту поверхневого натягу плоскої поверхні від параметрів сил 
Скірма значення   розраховувалось за нульової температури в рамках 
розширеного наближення Томаса-Фермі (ETF) [9*] для симетричної ядерної матерії 
без врахування кулонівської взаємодії. Для оцінки спроможності досліджуваних 
функціоналів енергії ядерної матерії адекватно описувати поверхневі явища було 
визначено межі допустимих значень для величини довжини Толмена 

 0(0.3 ~ 0.6) (0.34 ~ 0.68)r фм  ∣ ∣ .  (6) 

Одержані за виразом (5) значення  -поправки було перевірено на належність 
їх до діапазону (6), що дало загалом 59 параметризацій. Результати тесту було 
доповнено наявними в літературі результатами систематичної перевірки існуючих 
функціоналів енергії ядерної матерії, щодо їхньої спроможності описати властивості 
обмеженої ядерної матерії [10*]. Проведений аналіз дозволив виділити дві 
параметризації, що задовольняють всім розглянутим критеріям (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Сили Скірма (і відповідні макроскопічні властивості ядерної матерії), що 

звільняють дослідженим критеріям. 
Сила     0    K   0E

0C    (6)+ [10*] 

Ska25s2 -0.74 0.1746 210.78 -15.32 -250.23 + 
SV-min -0.74 0.1746 210.78 -15.32 -250.23 + 
Ska35s20 -0.78 0.16 230 -16 -272.70 част 
SkT1 -0.58 0.162 201.95 -15.81 -240.38 част 
SkT2 -0.58 0.162 201.95 -15.81 -240.38 част 
SkT3 -0.58 0.162 201.95 -15.81 -240.38 част 
Skxs20 -0.58 0.1595 234 -15.94 -253.67 част 
Розширення       
LNS -0.74 0.1746 210.78 -15.32 -250.23 + 
SQMC700 -0.74 0.1746 210.78 -15.32 -250.23 + 
MSL0 -0.58 0.1595 234 -15.94 -253.67 част 
SKRA -0.58 0.1595 234 -15.94 -253.67 част 
KDE0v1 -0.58 0.1595 234 -15.94 -253.67 част 

 
При послабленні обмежень і подальшому розгляді параметризацій, які 

задовольняють умові (6) та усім, крім одного обмеженням у роботі [10*], для якого 
відхилення становить менше 5-ти відсотків - перелік параметризацій розширюється 
до семи сил (позначка «част» у табл. 2), а розширення діапазону (6) до 
міжчастинкової відстані додає ще чотири сили, наведені після позначки 
«Розширення». 

Було проведено аналіз результатів із метою знайти певний зв'язок між 
параметрами сил Скірма та їхньою здатністю описати властивості поверхонь 
краплин ядерної рідини. Визначено, що для адекватного опису поверхневих 
властивостей ядерної матерії з ймовірністю 0.95 коефіцієнти функціоналу енергії та 
значення ефективної маси повинні знаходитись в межах: 

 
0

1

245.1 3.6,

* 0.96 0.02,

304.1 10.2.

C

m

t

   
 

 
  (7) 

Зауважимо, що умова (7) для параметрів функціоналу енергії є необхідною для 
того, аби описати поверхневі властивості ядерної матерії, але для ряду випадків вона 
не є достатньою. 

Розроблений підхід було розвинуто на поверхні систем із ненульовою 
температурою. Температурну залежність довжини Толмена в діапазоні температур 
від 0T   до 4T   МеВ визначено для трьох різних параметризацій функціоналів 
енергії Скірма, а саме - для SLy6, SkM* та SV-min (табл. 1, рис. 2) Характер 
поведінки  -поправки виявився однаковим для всіх досліджених параметризацій, а 
одержана якісна картина узгоджується з даними для класичних рідин. Така ж 
узгодженість температурних залежностей поправки Толмена для класичних і 
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ядерних рідин спостерігається і в околі критичної точки. На рис. 3 наведено 
результати для популярної параметризації SkM* (табл. 1). 

 

Рис. 2. Залежність δ-поправки Толмена 
від температури. А, Б, В - для ядерної 
матерії з параметризаціями Скірма 
SkM*, SLy6 та SV-min відповідно. 
Початкове значення ρ0 відповідає 
рівноважному стану

0
( , ) 0P T  ; Г - для 

рідкого Ar  [11*] 

 
Як бачимо з рис. 3,  -поправка для ядерної матерії має характерну сингулярну 

поведінку в околі критичної точки. Аналогічна поведінка спостерігається і для 
інших досліджених параметризацій. 

 

Рис. 3. Температурна залежність δ-
поправки Толмена для ядерної матерії 
в околі критичної точки для 
параметризації SkM*   

  
Розділ 3 дисертації присвячено термодинамічному аналізу можливих шляхів 

еволюції (траєкторій) системи, яка утворюється в зіткненнях протона з ядром -
 мішенню, в площинi P V  фазової діаграми ядерної матерії [6]. У розділі 
розглянутi термодинамiчнi характеристики двох груп траєкторій (однофазні та 
двофазні траєкторiї) i дослiджено можливiсть їхньої реалiзацiї в явищах 
мультифрагментацiї. Для визначення можливостi реалiзацiї найбiльш 
термодинамiчно обгрунтованої траєкторiї в явищах протон - iндукованої 
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мультифрагментацiї ядер у роботі проведено оцiнку балансу енергiї в системi при 
зіткненні протона з ядром-мішенню. 

У розділі розглянуто шляхи утворення та релаксації збудженої ядерної матерiї 
в координатах P V  з точки зору отримання якісної картини для кожного з 
можливих каналiв реакцiї, а не визначення конкретних кiлькiсних характеристик, як 
то: розподiлiв фрагментiв за масами, часів реакцiї, тощо. Враховуючи подiбнiсть 
мiж ядерною матерiєю та класичними рiдинами [20], для аналiзу використано 
класичну фазову дiаграму газу Ван дер Ваальса (рис. 4) та для кожної групи 
траєкторій проведено аналогії з особливостями поведінки класичних рідин, 
вiдомими в термодинамiці нестiйких станiв. При цьому не враховується вплив 
кулонiвських сил на фазову дiаграму ядерної матерiї, оскiльки для заряджених 
систем із малою густиною заряду за високих температур дальнодiючi кулонiвськi 
сили впливають лише на значення критичної температури і не змінюють форму 
фазової дiаграми [12*] \cite. 

Можливі шляхи еволюції ядерної системи представлені на рис. 4. 
 

Рис. 4. Можливі траєкторії 
ядерної системи на фазовій 
діаграмі в координатах P-V при 
явищах мультифрагментації 
внаслідок зіткнення високо-
енергетичного протона з ядром   

 
Якщо припустити, що на початку зіткнення система знаходиться в точці L , то 

подальшу еволюцiю системи визначатиме низка параметрiв, які пов'язанi як з 
характеристиками учасникiв зiткнення, так i з деталями процесу. Серед основних 
параметрів слiд виділити енергiю протона, центральнiсть зiткнення, масове число та 
розподiл енергiї всерединi ядра - мiшенi. Залежно від комбiнацiї зазначених 
параметрiв система у фазовiй площинi може рухатись за траєкторією, що належить 
до однiєї з двох груп: 

- однофазні переходи, що відбуваються без перетину лінії бінодалі (позначені 
пунктирною лінією); 

- двофазні переходи (позначено суцільною лінією). 
Можливий i комбiнований варiант, коли рiзнi частини системи пiсля зiткнення 
знаходяться в рiзних областях на фазовiй дiаграмi (див. рис. 4), i, вiдповiдно, для 
кожної з них характерним буде свiй канал реакцiї. Таким чином, при 
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термодинамiчному розглядi мультифрагментацiя ядер є нелiнiйним явищем, яке 
залежiть вiд початкових параметрiв системи. 

Усi описанi сценарiї на завершальному етапi реакцiї можуть привести до 
одного з трьох механiзмiв фрагментацiї: 

1. фрагментацiя внаслiдок метастабiльного кипiння; 
2. «механiчне» руйнування приповерхневої оболонки внаслiдок кипiння в 

метастабiльнiй областi внутрiшнiх дiлянок ядра або їх адіабатичного 
розширення внаслідок однофазного переходу; 

3. розвиток нестiйкостi на перетинах фронтів, утворених у процесі нуклеації 
бульбашок, що стрімко розширюються. 
Для аналізу подібності поведінки модельної системи на кожній із зазначених 

траєкторій до тої, що спостерігається в експериментах з протон-індукованою 
мультифрагментацією, було проведено оцінку характеру спектру фрагментів 
(монодисперсний, полідисперсний з розподілом за масами), ступеню випаровування, 
характерного часу реакції, тощо. Особлива увага приділялась оцінці можливості 
реалізації певного каналу реакції з урахуванням обмеженості ядра, що пов'язано з 
аномальною поведінкою малих систем при наближенні їхнього розміру до 
характеристичного розміру для певного процесу (наприклад, неможливість 
підсилення флуктуацій і розпаду системи в спінодальній області за умови, що 
розмір системи є меншим за довжину хвилі, яка відповідає граничній флуктуації 
згідно теорії Кана). Як видно з табл. 3, саме обмежений розмір системи призводить 
до неможливості реалізації низки термодинамiчно привабливих механізмів. 

Таблиця 3 
Порівняльна таблиця трьох типів можливих шляхів еволюції системи в 

реакціях мультифрагментації ядер 
Тип траєкторії Подібні характеристики Відмінні характеристики 
Однофазні 
переходи 

1. Найбільш ефективний по 
характерному часу процесу 

2. Здатен пояснити високі 
кінетичні енергії фрагментів  

3. Не потребує термалізації 
всієї системи  

4. Результатом реакції є 
фрагменти + газ нуклонів  

5. Полідисперсний спектр  

1. При реалізації у всьому 
об'ємі призводить до 
високого ступеня 
випаровування системи ~1  

2. Низька ймовірність 
реконденсації для малих 
систем   

Метастабільне 
кипіння 

1. Здатен пояснити високі 
кінетичні енергії фрагментів  

2. Результатом реакції є 
фрагменти + газ нуклонів  

3.  Полідисперсний спектр  

1. Дає невірний спектр мас 
фрагментів в обмежених 
системах 

2. Великі характерні часи 
реакції 

3. Потребує термалізації 
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Таблиця 3 (продовження) 
Спінодальний 
розпад 

1. Результатом реакції є 
фрагменти + газ нуклонів  

2. Полідисперсний спектр з 
реалістичним розподілом 
фрагментів по масах  

3. Необхідно достатньо довгий 
час для підсилення 
флуктуацій  

1. Потребує термалізації 
системи  

2. Обмеженість системи 
призводить до неможливості 
підсилення малих 
флуктуацій 

3. Необхідно достатньо довгий 
час для підсилення 
флуктуацій  

 
Аналіз табл. 3 показує, що серед розглянутих траєкторій найбільш адекватно 

якісну картину мультифрагментації ядер дає та, що призводить до «механічного» 
руйнування приповерхневої оболонки в однофазному процесі з можливим кипiнням 
оболонки в метастабiльнiй областi. 

У розділі проведені оцінки балансу енергії в системі для реалізації обраного 
каналу реакції (рис. 5). 

 
 

 
 

А 
 

Б 

Рис. 5. Залежність тиску в центральній області та тиску, який потрібен для руйнування 
поверхневої оболонки, від: температури та густини (А); температури та ступеню 
випаровування Δ (Б) 

 
З одержаних даних випливає, що для густин внутрішньої частини системи в 

діапазоні 0(0.8 1)    температурою, яка є достатньою для руйнування оболонки, 
буде 11,8T   МеВ. 

Порівняння цього граничного значення з даними для температури в реальних 
експериментах з протон - індукованої мультифрагментацiї дозволяє припустити, що 
енергія, яка вноситься в систему в експериментах, є достатньою для реалізації 
однофазного переходу. Слід зазначити, що в представлених розрахунках 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


15 
 

термалiзацiя необхiдна лише в малiй внутрiшнiй частинi системи, а не у всьому 
об'ємi, що вiдповiдає картинi, розглянутiй у [13*]. Термалiзацiя в нашому випадку є 
певною ідеалізацією, яка дозволяє ввести «температуру» внутрiшньої частини, а 
вiдтак – зробити попереднi оцiнки. 

У четвертому розділі представлено гiдродинамiчну модель лобового 
зiткнення важких iонiв при середнiх енергiях, що включає в себе лiнiйну частину, 
нелiнiйну частину з ударними хвилями та формування префрагментiв внаслiдок 
гiдродинамiчної нестiйкостi Релея-Плато [5]. У рамках моделі визначено механізми 
утворення структур різної топології та показано вплив параметрів рівняння стану 
ядерної матерії на кінцеву структуру утвореної системи. Запропонована модель 
дозволяє аналiтично описати поведiнку системи на всіх етапах реакції та визначає 
вплив поправки до коефіцієнту поверхневого натягу, викликаної кривизною 
поверхні, на динаміку системи. Розраховані без використання пiдгоночних 
параметрів значення максимальної густини в системі, характерного часу реакції та 
кiлькостi фрагментів за порядком величини збігаються з результатами розрахунків в 
комп'ютерному експерименті з числовою моделлю на основі рівнянь Больцмана-
Улiнга-Уленбека, а одержана кiлькiсть фрагментiв подiбної маси додатково 
узгоджується з існуючими експериментальними даними. Проведена оцінка 
застосовності гідродинаміки для обраного діапазону енергій та одержані результати 
для основних параметрів реакції дозволяють стверджувати, що гiдродинамiчний 
пiдхiд може бути застосований для опису зіткнень важких іонів при середніх 
енергіях. 

Для одержання чіткої якісної картини явища при розвиненні моделі на основі 
аналізу наявних даних комп'ютерного моделювання [11] та експериментів було 
зроблено ряд припущень. А саме: 
- досліджувана система є симетричною в системі ядро, що налітає – ядро-мішень, 

що дозволяє суттєвим чином спростити задачу. У запропонованій моделі замість 
зіткнення двох ядер розглядається зіткнення сферичного ядра радіусу R , що має 
густину 0 , з твердою стіною (відсутні деформації), яка рухається на ядро зі 
швидкістю 0  (рис. 6); 

- для унеможливлення появи хибних особливостей у поведінці системи на границі 
ядра та стінки, що викликані в'язкістю ядерної матерії, до моделі додавались 
граничні умови ковзання на межі ядра та твердої стінки; 

- ядро вважалось стисливою нев'язкою рідиною; 
- у запропонованій моделі вводилось припущення, що топологія системи, яка 

існує на етапі фрагментації, повністю визначається вже під час першого етапу 
реакції, а далі зберігається незмінною; 

- зміни температури в системі не розглядались; 
- для проведення кількісних оцінок використовувалася система 93 93Nb Nb  . 

Нещодавні результати експериментів із зіткнення краплин класичних рідин, а 
також результати моделювання зіткнень важких іонів із застосуванням кінетичних 
рівнянь Больцмана – Улінга - Уленбека та методів обчислювальної ядерної 
гідродинаміки дозволяють припустити наявність чотирьох різних етапів реакції 
(рис. 6). Так, серед етапів реакції можна виділити: 
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1. «жорсткий» етап на початку зіткнення, що характеризується формуванням 
значно стиснутої гарячої області всередині ядра; 

2. етап потоків. Він є другим в процесі і характеризується виникненням бокових 
потоків речовини вздовж площини зіткнення. Цей другий етап продовжується 
до того моменту, коли ударна хвиля від площини зіткнення добігає до 
поверхні, що обмежує ядро; 

3. етап розширення, який характеризується збільшенням розмірів системи і 
зменшенням густини ядерної речовини; 

4. етап фрагментації під час якого утворюються префрагменти та відбувається 
розпад системи. 
 

 

Рис. 6. Етапи еволюції системи: 
площина симетрії рухається 
назустріч ядру(А); бокові потоки 
в момент часу, коли швидкість 
ударної хвилі дорівнює швидкості 
контактної границі. (Стиснута 
область представлена сірим 
кольором) (Б); геометрія системи 
для випадку  «жорсткого» 
рівняння стану (модуль 
стисливості К=380 МеВ) (В);  
геометрія системи для випадку 
«м'якого» рівняння стану (модуль 
стисливості К=200 МеВ)  (Г).

 
Початковий етап зіткнення ядра зі стінкою розглядається в рамках нелінійної 

моделі, що дозволяє виникнення ударних хвиль, а саме: моделі швидкісного 
зіткнення стисливої краплини з перешкодою. У рамках зазначеної моделі відповідно 
до принципу Гюйгенса край ядра, що розширюється, є джерелом хвиль, які 
розповсюджуються зі швидкістю ударної хвилі s  в усіх можливих напрямках. При 
цьому власне ці хвилі і є єдиним можливим джерелом збурення речовини як 
всередині, так і на поверхні ядра (рис. 7 А). За такої моделі еволюція системи 
описується рівнянням 

 
2 2

1 0 1 0

2 2 2 2
1 0 1 0

( 4 ( ) ) 2
( )

( 4 ( ) ) 4

s s s
c s

s s

k k k k

k k k k

   
 

  

   


   
 , (8) 

яке можна отримати з геометричних міркувань (рис. 7 В), співвідношень Ранкіна -
 Гугоніо для ударної хвилі та рівняння стану ядерної матерії. 

«Жорсткий» етап зіткнення продовжується до моменту, коли швидкість руху 
лінії контакту починає дорівнювати швидкості ударної хвилі max

s . У цей момент 
часу збурення, які з'являються всередині ядра внаслідок зіткнення, досягнуть 
поверхні, що призводить до появи потоків речовини у напрямках, 
перпендикулярних до осі зіткнення, тобто вздовж контактної поверхні (рис. 6 Б). 
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Зміна режиму еволюції системи підтверджується аномальною поведінкою 
залежності швидкості лінії контакту c  від швидкості ударної хвилі (рис. 7 Б). 

Рис. 7. Початковий етап 
зіткнення ядра з жорсткою 
стінкою: хвильовий фронт 
ударної хвилі у відповідності до 
принципу Гюйгенса (А); 
залежність швидкості лінії 
контакту від швидкості ударної 
хвилі в стиснутій області (Б); 
геометрія профілю ударної хвилі 
в системі відліку, що рухається 
разом з лінією контакту [14*]  (В) 

 
По завершенні першого «жорсткого» етапу зіткнення за рахунок радіальних 

потоків речовини, які виникають всередині стиснутої області (рис. 6 Б, В та Г) 
форма системи починає змінюватись. Фактично, речовина може виходити зі 
стиснутої зони лише крізь отвір між жорсткою стінкою і лінією перетину ударної 
хвилі з вільною поверхнею ядра (рис. 8), оскільки через обмежену швидкість 
поширення ударних хвиль інші частини поверхні не відчувають зіткнення і 
залишаються незбуреними.  

 

Рис. 8. Схематичне зображення 
етапу потоків   

 
На даному етапі стисливість системи вже не відіграє визначальної ролі, що 

дозволяє перейти до моделі нестисливої рідини. Основною характеристикою 
системи стає відстань від осі симетрії до крайньої точки потоку jetR . При цьому всі 

інші геометричні параметри легко знайти з графічного представлення (див. рис. 8). 
Враховуючи симетрію системи, розглянемо лише двовимірну модель - вирізаний з 
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ядра тонкий плоскопаралельний шар, який містить у собі вісь симетрії системи 
(рис. 8). Тоді, виходячи з рівняння Бернуллі та враховуючи геометрію системи, для 
крайньої точки потоку jetR  можна записати наступне рівняння: 

 
1

( )

2

( )

( ) ( ) 2 ( ) 2
d ( ( ) ( ) )d .

( )

jet

bd

R

bd bd
bd

p bd p bd jetR

R d P t
r d t t t

r m t m R

 

 

   
 

      (9) 

З метою зшивання першого і другого етапів реакції до рівняння (9) необхідно 
додати початкові умови, що визначають радіальну швидкість нуклонів в області 
отвору 1( )bd   та тиск на лінії контакту 1( )bdP  : 

 1 1 1

1 1 1

( ) ( ),

( ) ( ),
bd

rad
bd

P P 
   




  (10) 

де 1 1( )rad   та 1 1( )P   є результатами розрахунків, проведених на першому етапі. 
Наступним у запропонованій моделі є етап розширення. Радiальнi потоки 

речовини на другому етапi приводять до зменшення тиску всередині системи. 
Аналiз експериментальних даних та результатiв чисельного моделювання зiткнень 
класичних рiдин свідчать, що пiсля закінчення етапу потокiв характер еволюцiї 
системи змiнюється. Так, при досягненні ударною хвилею дальньої від площини 
контакту частини ядра починається процес перетворення «капелюхоподiбного» ядра 
на ламелу, що розширюється, з товстим ободом по краю, який виникає внаслідок дії 
сили поверхневого натягу 4 lF R   (рис. 9 А). При цьому основною рушійною 
силою такого перетворення є iнерцiя. У той час, як тиск у потоцi стрiмко 
зменшується, його внесок у розширення системи стає незначним і суттєву роль 
починають вiдiгравати поверхневi сили. Така роль iнерцiйних i поверхневих сил на 
цьому етапi вимагає переходу вiд спрощеної моделi зiткнення ядра зi стiнкою до 
моделi зіткнення двох ядер. Зазначений перехiд слiд зробити, оскiльки дослiдження 
перерозподiлу енергiї мiж силами iнерцiї та капiлярними силами потребує 
врахування коректних значень об'ємiв, кривизни поверхні, товщини ламели, тощо. 

 

 
А 

 
 

 
 

Б 

Рис. 9. Формування ободу на краю ламели, що розширюється (А); схематичне зображення 
«варикозної» деформації ободу (Б). Вид вздовж осі зіткнення
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Оскільки в процесі розширення відбувається перерозподіл маси між ламелою 
та ободом на її краю (рис. 9 А), то основним рівнянням, що визначає динаміку 
системи на третьому етапі – є рівняння типу рівняння Мещерського: 

 
2

2

d ( ) d ( ) d ( )
( ) ( ) .

d d d
l l rim

rim

R t R t M t
M t t F

t t t
    
 

 (11) 

Розглянута модель дозволяє одержати аналітичний вираз, що описує 
осцилюючу поведiнку радiусу ламели зi змiнною частотою та затуханням, яка 
визначається неперервною передачею iмпульсу вiд ламели до обода: 

 
   

2 2

2 22 2 2

dd ( ) 6( ) 2
4 0.

d d ( ) ( )

l
l

RR B t B t A
R

t t B t A B t A

  
  

   
  (12) 

Відповідна динаміка радіусу ламели наведена на рис. 10. 
 

Рис. 10. Часова залежність радіусу 
ламели в площині (x, y, 0). Система 
93Nb+93Nb; енергія 60 МеВ/нуклон; 
«жорстке» рівняння стану  K=380 МеВ)  

 
У розділі показано, що за умови формування обода на краю ламели в системі 

буде виникати гідродинамічна нестійкість Релея - Плато, яка призведе до утворення 
префрагментів з подальшим розпадом системи внаслідок дії кулонівських сил. 

Основні кількісні параметри, що характеризують модельну систему 
93 93Nb Nb  в процесі зіткнення, разом з наявними експериментальними даними та 
результатами комп'ютерного експерименту наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 
Розраховані параметри динаміки системи 93Nb+93Nb , утвореної внаслідок 
лобового зіткнення при енергіях 60 MеВ/нулон, для випадку «жорсткого» 

рівняння стану ядерної матерії (K=380 МеВ). 
Сила Скірма Розрахунок [15*] [16*] 
Час реакції 3  (фм/с) 118 120-160  
Максимальна густина, 0/    1.6 ~ 1.5  

Максимальне розширення, max
lR R    2.6 ~ 2  

Кількість фрагментів подібної маси 5.6 3-6 4-6 
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Одержані в розділі результати підтверджують можливість застосування 
гідродинамічного підходу для аналізу зіткнень важких іонів при середніх енергіях та 
свідчать про те, що топологічні властивості системи визначаються на перших етапах 
зіткнення і залежать від величини модуля стисливості ядерної матерії [8]. 
Проведений аналіз впливу врахування поправок до поверхневого натягу, які 
спричинені кривизною поверхні системи, на еволюцію системи показав, що такі 
поправки призводять до зменшення часу реакції, а також кількості фрагментів та 
максимального розширення системи [7]. 

У п’ятому розділі розглянуто вплив кривизни поверхні ядер на 
характеристики потенцiальних бар'єрiв у ядерних реакцiях із деформованими 
ядрами.  Запропоновано модифiкацiю потенцiалу ядро - ядерної взаємодiї 
«проксiмiтi», яка дозволяє враховувати змiну коефiцiєнту поверхневого натягу зi 
змiною кривизни поверхнi ядра [2]. Для запропонованої модифiкацiї потенцiалу в 
розділі представлено модельні розрахунки висоти i положення потенцiальних 
бар'єрiв в реакцiях злиття сферичних ядер 40Ca i аксiально-симетричних ядер з 
квадрупольними деформаціями. 

Одним із методів визначення ядерної частини повного потенціалу взаємодії 
між ядрами при їхньому зближенні є використання формалізму потенціалу 
короткодiючих сил («проксiмiтi») [17*, 18*], ідея якого полягає в припущенні, що 
взаємодiя мiж ядрами визначається взаємодією мiж нуклонами, якi знаходяться в 
приповерхневому шарi. Таке припущення дозволяє визначити потенціал ядерно-
ядерної взаємодії [17*]: 

 1 2( ) 4 ,N

R C C
V R bR

b
     

 
  (13) 

в якому 

 
2

0 1 s

N Z
k
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, (14) 

 
   2 31

2.54 0.0852 2.54 , 1.2511
2

( )
3.437exp , 1.2511

0.75

  


 

       
       

, (15) 

де ( )  є універсальною функцією, що характеризує потенціал, 0 , sk  – параметри 
потенціалу, що визначають коефіцієнт поверхневого натягу і є різними для 
існуючих модифікацій потенціалу [19*], R  є радіусом кривизни, iC  є радіусом ядер 
в точках, що відповідають найменшій відстані між поверхнями, ~ 1b  – товщина 
дифузного шару. Форма потенціалу (13) дозволяє природнім чином врахувати 
залежність коефіцієнту поверхневого натягу від кривизни поверхні ядра. Для цього 
в роботі пропонується замість виразу (14) для коефіцієнту поверхневого натягу 
використовувати вираз (1) з довжиною Толмена для ядерної матерії у формі (5). 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


21 
 

Розглянутий підхід було використано для визначення ядерної частини 
загального потенціалу взаємодії в модельній системі двох ядер 40Ca з 
квадрупольною деформацією за умови їх компланарного розташування (рис. 11). 

 
Рис. 11. Схематичне зображення двох аксіально-симетричних деформованих ядер, що 
розташовані компланарно в такий спосіб, що 

1
  та 

2
  знаходяться в діапазоні  0; 2  

Відповідні зміни ядро-ядерної частини потенціалу наведено на рис. 12.  
 

 
А 

 
Б 

Рис. 12. Залежність ядерно-ядерного потенціалу взаємодії VN(r) від відстані для 
компланарної системи ядер 40Ca+40Ca з квадрупольною деформацією  1.2a b  . 

Функціонал енергії Скірма SV-min. Штрихована лінія відповідає залежності, що враховує 
δ-поправку. Взаємна орієнтація ядер: 

1
3  ,

2
3   (А); 

1
3  , 

2
4 3   (Б) 
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Як видно з рисунку, урахування залежності коефіцієнту поверхневого натягу 

від кривизни поверхні приводить до зміни потенціалу взаємодії деформованих ядер. 
Результати для модельної системи за різних ступенів деформації ядер та різної 
орієнтації їх наведено в табл. 5. 

Одержанi результати свідчать про те, що, як i слiд було очiкувати, зміни у 
висоті і положенні потенціальних бар'єрів при врахуванні кривизни поверхні є 
бiльш вираженим для сильно деформованих ядер. Цiкавим результатом є суттєва 
залежність параметрів потенціальних бар'єрів вiд взаємної орієнтації ядер. Можна 
очiкувати, що у випадку важких ядер із сильними деформацiями, якi 
використовують у синтезi надважких елементiв, врахування  -поправки може 
призвести до змін характеристик потенціальних бар'єрів, що впливатимуть на 
перебіг реакції злиття. 

Таблиця 5 
Висота і положення потенційних бар'єрів для системи з двох деформованих 

аксіально-симетричних ядер 40Ca за їх різної взаємної орієнтації, а також різних 
відношень головних радіусів (a/b). 

a b   1  2    BV , МеВ BR , фм 

 
1.2 

60 60 - 41.72 13.01 
60 60 + 41.24 13.05 
60 120 - 54.58 9.73 
60 120 + 54.52 9.76 

 
1.5 

60 60 - 39.20 13.90 
60 60 + 39.07 13.94 
60 120 - 53.64 10.01 
60 120 + 53.07 10.06 

 
У шостому розділі досліджено можливий вплив вторинних джерел іонізації, 

що утворюються при проходженні крізь рідинні системи пучків протонів і важких 
іонів, на процеси переносу в таких системах. При цьому розглядалися як вплив 
опромінення на термодинамічні властивості рідинних систем, так і зв'язок між 
термодинамічними параметрами системи і особливостями процесів переносу. 
Представлені результати проведеного комп'ютерного експерименту з дослідження 
впливу  -частинок на воду. Методами молекулярної динаміки визначено зміни в 
структурі рідини під опроміненням, а саме: зміни радiальної функцiї розподiлу та 
обчислені коефіцієнти самодифузії [1]. Результати моделювання проаналізовано в 
рамках теоретичної моделi впливу радіаційного опромінення на рідинні системи, 
побудованої на основі фундаментального ланцюжка рiвнянь Боголюбова, яка 
дозволяє пов'язати змiни в iмпульсному просторi зi змiнами структури рiдинної 
системи та визначити термодинамічні властивостi нерiвноважної системи в 
стацiонарному станi за допомогою введення нового параметру - «ефективної 
температури» [12]. За даними комп'ютерного експерименту визначено «ефективнi 
температури» системи та досліджено залежність коефіцієнту самодифузiї від цього 
параметру. У роздiлi представлено результати дослiдження методами нерiвноважної 
термодинамiки дифузiйних процесiв в обмежених системах [15-19]. У рамках 
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розглянутої моделi впливу радiацiйного опромiнення на рiдиннi системи та 
розвиненого формалiзму нерiвноважної термодинамiки для опису стацiонарної 
дифузiї в обмежених системах [13, 14] дослiджено вплив радiацiйного опромiнення 
(наприклад, опромiнення пучками важких iонiв, що супроводжується утворенням 
вторинних джерел іонізації внаслiдок фрагментацiї ядер) на величину потоку 
дифундуючої речовини. Визначено зв'язок змін у величині дифузійного потоку з 
«ефективною температурою», що характеризує термодинамiчнi властивостi 
нерiвноважної рiдинної системи в стацiонарному станi пiд опроміненням [9]. 

Для визначення якісної картини, яка відображає вплив радіаційного 
опромінення на рідинні системи, проведено комп'ютерне моделювання процесу 
опромінення рідинної системи методами молекулярної динаміки. У зазначеному 
числовому експерименті досліджено поведінку води під впливом  -частинок з 
енергіями в діапазоні 0,05-0.25 КеВ/частинку. Симуляція проводилась в пакеті 
DL_POLY (версія 4.06) [20*], при цьому було використано модель води SPC [21*], а 
моделювання проводилось у NVE ансамблі. Проведений чисельний експеримент 
дозволив визначити радіальні функції розподілу OOg , OHg , та HHg  для води в 
стаціонарному нерівноважному стані під впливом опромінення, які показали зміну 
структури води, а також дозволив визначити змінені функції розподілу за 
швидкостями в системі під опроміненням та оцінити зміни в коефіцієнті 
самодифузії. 

Згідно теоретичної моделі стаціонарного впливу зовнішніх факторів на 
рідинну систему в однокомпонентному випадку рівняння для імпульсної частини 
двочастинкової функції розподілу 2 1 2( , )f p p  має вигляд 

 2 1 2 1
eff 1 2 2 1 2 1 2

1

( , )
( , ) ,

f
kT d d f d d

m


 

 
p p p

p p p p p p
p

  (16) 

де effkT  – «ефективна температура», яка для нерівноважної рідинної системи в 
стаціонарному стані під опроміненням відіграє роль термодинамічної температури, 
тобто, дорівнює температурі відповідної рівноважної системи, що має структуру і 
термодинамічні властивості, аналогічні тим для нерівноважної системи. 

Одержані в комп'ютерному експерименті функції розподілу частинок за 
швидкостями надалі було використано для визначення відповідної «ефективної 
температури» води, яка знаходилась під впливом стаціонарного опромінення  -
частинками (див. табл. 6). 

Таблиця 6 
«Ефективна температура» системи при різних енергіях опромінення. 

Енергія опромінення, кеВ 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 

effT , К  300.2 303.4 308.3 313.5 315.2 322.8 

 
Для підтвердження того, що саме «ефективна температура» описує 

теплофізичні властивості системи під опроміненням у роботі представлено 
результати аналізу залежності одержаного шляхом моделювання коефіцієнту 
самодифузії від «ефективної температури». Відповідний графік наведено на рис. 13. 
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На цьому ж рисунку наведені графіки залежності коефіцієнта самодифузії від 
термодинамічної температури, що відповідають літературним даним [22*].  

Рис. 13. Температурна залежність 
коефіцієнту самодифузії: літературні 
дані для різних комп'ютерних 
моделей та реального експерименту 
(T по осі x  відповідає 
термодинамічній температурі 
рівноважної системи) [22*]; 
залежність від 

eff
T , що одержано в 

проведеному моделюванні 
(кружечки); T  по осі x відповідає 
введеному параметру 

eff
T .   

 
Рис. 13 демонструє відповідність залежності коефіцієнту самодифузії від effT  у 

проведеному комп'ютерному експерименті літературним даним по залежності 
коефіцієнта самодифузії від термодинамічної температури для жорсткої моделі води 
SPC. Зазначена збіжність підтверджує фізичний зміст «ефективної температури» як 
аналога термодинамічної температури для нерівноважної системи в стаціонарному 
стані під впливом опромінення. 

Дослідження процесів переносу в рідинних системах за наявності джерел 
опромінення розглянуто на прикладі стаціонарного процесу полегшеної дифузії в 
мембранній системі. У реальних медико-біологічних системах це може відповідати, 
наприклад, дифузії кисню в розчині гемоглобіну. Для визначення зв'язку між 
локальними значеннями термодинамічних параметрів та коефіцієнтами переносу 
використано узагальнену теоретичну модель на основі фундаментальних 
феноменологічних рівнянь термодинаміки незворотних процесів, яка розглядає 
процес дифузії як потік i -го компоненту iJ , пов'язаний лінійним співвідношенням з 
відповідним термодинамічним потенціалом, а саме - з градієнтом хімічного 
потенціалу. При цьому в системі розглядаються осмотичні ефекти, що виникають 
внаслідок наявності напівпроникних стінок, а можливі хімічні реакції моделюються 
як міжмолекулярна взаємодія. У зазначеній моделі для двокомпонентної системи 
залежність дифузійного потоку 1-го компоненту 1J  від концентрації 1x  має вигляд 

10 1
1

1 1 1 2
1 1 1 1

20 2

ln
1 1

2 ln ln ,
1ln

v kT
dx p

J kL
dz x x x xv kT

p


 



                     
  

  (17) 

де 1L  – феноменологічний коефіцієнт Онсагера, i  – активність i -го компоненту. 
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Рівняння (17) вказує на суттєву залежність величини потоку від 
термодинамічних параметрів, що характеризують стан досліджуваної системи. 
Отже, для визначення особливостей процесу дифузії під опроміненням необхідно 
врахувати вплив зовнішніх факторів на зміну таких параметрів. 

Досліджено зміну ентропійної частини хімічного потенціалу за наявності 
температури effkT  в системі, яка з'являється внаслідок опромінення, і визначено 
вплив такої зміни на величину дифузійного потоку. Для цього розглянуто 
стаціонарну полегшену дифузію в мембранній системі в рамках моделі ідеального 
розчину, що відповідає хімічному потенціалу   такого вигляду: 

    1 1 10 1, , , ln .T p x T p kT x     (18) 

Отримано, що відповідний дифузійний потік визначається виразом 

 
11 22

eff 10 eff1
1 12

eff 0 20 0

(1 )2
ln ln ,

1
l lx T v x TkL

J
lT x v x

 
    

  (19) 

де l  – товщина мембрани, 0x  та lx  – концентрації на границях мембрани, eff
ijT  – 

«ефективні температури» відповідних підсистем. Одержані залежності величини 
дифузійного потоку від різниці концентрацій для модельних співвідношень 11

effT , 22
effT  

та 12
effT  наведено на рис. 14. 

 

 
А 

 
Б 

Рис. 14. Залежність нормованого потоку 1

1
2

l
J

kL
  від величини 

0 l
x x  в моделі ідеального 

розчину за різних значень 
eff

ijT : суцільна лінія  – 11 22 12

eff eff eff
300T T KT    , штрихована лінія – 

11

eff
320T K  , 22

eff
300T K  , 12

eff
310T K  . Співвідношення парціальних мольних об'ємів 

дифундуючої речовини: 10 20 0.1v v   (А); 10 20 0.01v v   (Б) 
 

Як бачимо з рисунку, у випадку радіаційного опромінення зменшується 
стабілізуючий ефект (ослаблення залежності величини дифузійного потоку від 
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різниці концентрацій на краях мембрани) та збільшується абсолютне значення 
величини потоку. Одержані дані свідчать про те, що зменшення величини 
відношення парціального мольного об'єму речовини, що дифундує через мембрану, 
до парціального мольного об’єму розчинника призводить до збільшення ефекту від 
опромінення. Така поведінка свідчить про важливість виявленого ефекту для 
біологічних систем, де у випадку полегшеної дифузії біологічно активної речовини 

через мембрани відношення 10

20

v

v
 є надзвичайно малим (наприклад, дифузії кисню за 

допомогою гемоглобіну).  
 

ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі методами термодинаміки розвинуто новий 

теоретичний підхід для визначення внесків у поверхневу енергію ядерної матерії, 
що пов'язані з кривизною поверхні. Для визначення параметрів ядерної матерії з 
експериментів по зіткненню ядер запропоновано гідродинамічну модель лобових 
зіткнень важких іонів, яка враховує вплив поправки до коефіцієнту поверхневого 
натягу, що викликана кривизною поверхні, на динаміку системи та формування 
префрагментів у реакціях фрагментації. Визначено роль поправки до коефіцієнту 
поверхневого натягу ядерної матерії, спричиненої кривизною поверхні, в задачах 
злиття деформованих ядер. Досліджено можливі механізми впливу пучків 
заряджених частинок і явища фрагментації ядер на процеси переносу в класичних 
рідинних системах. 

У рамках розроблених теоретичних моделей одержані результати, які 
дозволяють сформулювати такі висновки. 
1. При визначенні термодинамічних особливостей викривлених міжфазних 

границь ядерної матерії за мінімального набору припущень формалізм Гіббса-
Толмена дозволяє пов'язати об'ємні та поверхневі властивості ядерної матерії з 
рівнянням стану на базі функціоналу енергії Скірма. При цьому поправочний 
доданок до коефіцієнту поверхневого натягу, який пов'язаний з кривизною 
поверхні, є чутливим до параметрів функціоналу енергії, що для різних 
параметризацій має відмінність в абсолютних значеннях аж до одного порядку. 
Для ядерної речовини довжина Толмена є від'ємною величиною. Це свідчить 
про розташування поверхні натягу в ядрах ближче до рідкої фази, ніж 
еквімолярної поверхні. 

2. Проведений аналіз для низки відомих параметризацій функціоналів енергії 
Скірма показав, що δ-поправка Толмена може слугувати адекватним критерієм 
оцінки застосовності рівняння стану для опису поверхневих явищ в ядерних 
системах. Аналіз кореляцій параметрів функціоналу енергії з величиною 
довжини Толмена показав, що для подальшого розвитку формалізму сил типу 
Скірма необхідним є не конструювання нових наборів параметрів, а детальний 
аналіз фізичної природи параметрів, які входять в рівняння стану. 

3. Зі збільшенням температури абсолютна величина δ-поправки Толмена в 
ядерній матерії зростає, а в околі критичної точки спостерігається її сингулярна 
поведінка, що є характерним і для класичних рідин. 
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4. Аналіз можливих шляхів еволюції системи, яка утворюється в явищі 
мультифрагментації ядер, на фазовій діаграмі ядерної матерії в площині P V  
показав, що найбільш ймовірним механізмом індукованої протоном 
мультифрагментації ядер є «механічне» руйнування «холодної» приповерхневої 
оболонки при однофазному переході внутрішньої частини, що може бути 
доповнено процесом кипіння в метастабільній області. 

5. Гідродинамічна модель лобового зіткнення важких іонів при середніх енергіях 
може бути побудована без використання підгоночних параметрів і здатна 
адекватно описати еволюцію системи на всіх етапах реакції. Запропонована 
модель якісно пояснює механізми формування екзотичних структур різної 
топології залежно від параметрів рівняння стану. Такий результат свідчить про 
застосовність гідродинамічного опису для реакцій зіткнення важких іонів при 
середніх енергіях. 

6. Поведінка системи в лобових зіткненнях важких іонів при середніх енергіях для 
випадків «м'якого» (модуль стисливості ~ 200K  МеВ) та «жорсткого» (модуль 
стисливості ~ 380K  МеВ) рівнянь стану не може бути пояснена в рамках однієї 
моделі. Еволюції системи залежить від «жорсткості» рівняння стану, причому в 
процесах задіяні різні фізичні механізми. Кінцевий стан системи фактично 
визначається на ранньому етапі зіткнення важких іонів і зберігається до 
моменту її фрагментації. Проведений у рамках запропонованої моделі аналіз 
наявних експериментальних даних свідчить про адекватність «жорсткого» 
рівняння стану ядерної матерії. 

7. Адекватний опис реакції лобового зіткнення важких іонів при середніх енергіях 
на початкових етапах потребує комбінованого підходу, що включає в себе 
гідродинамічну частину та опис на основі кінетичних рівнянь різних частин 
системи в залежності від величини числа Кнудсена. На завершальних етапах 
реакції домінуючими у визначені динаміки системи є поверхневі явища, а 
врахування особливостей поверхні (наприклад - кривизни) є необхідним для 
проведення кількісних розрахунків реакції. 

8. Одночасний аналіз впровадженого гідродинамічного підходу та результатів 
розрахунків моделей на базі кінетичних рівнянь, разом з експериментальними 
даними дозволяє виявити фізичну природу явища фрагментації в лобових 
зіткненнях важких іонів при середніх енергіях. Розроблений підхід може бути 
застосовано для визначення параметрів рівняння стану ядерної матерії 
(наприклад, модуля стисливості, коефіцієнту поверхневого натягу, та інших). 

9. Зміни в положенні і висоті потенціального бар'єру в реакціях злиття 
деформованих ядер при врахуванні внеску від кривизни поверхні в коефіцієнті 
поверхневого натягу суттєвим чином залежать від взаємної орієнтації ядер. В 
модельних розрахунках найбільший ефект спостерігається для полярної 
орієнтації. 

10. Врахування поправочного доданку до коефіцієнту поверхневого натягу, 
породженого кривизною поверхні, є необхідним як для вивчення реакцій 
фрагментації ядер в експериментах по їх зіткненню при середніх енергіях, так і 
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для вивчення реакцій злиття деформованих ядер при енергіях, близьких до 
енергії потенціального бар'єру. 

11. Врахування поправочного доданку до коефіцієнту поверхневого натягу змінює 
висоту і положення потенціального бар'єру в реакціях злиття та наближає 
результати теоретичної моделі на основі сил проксіміті до параметрів бар'єрів, 
розрахованих з експериментальних даних. Результати проведеного аналізу 
свідчать про можливість використання в формалізмі сил проксіміті коефіцієнту 
поверхневого натягу, одержаного в рамках розширеного наближення Томаса-
Фермі, з урахуванням внеску від кривизни поверхні. 

12. Вивчення змін структури та термодинамічних властивостей води при 
опроміненні методами молекулярної динаміки можливе без конкретизації 
механізмів передачі енергії від налітаючих частинок до молекул води. 
Визначені в рамках такого підходу зміни в радіальних функціях розподілу 
рідинної системи під опроміненням корелюють із змінами енергій 
опромінювання. При цьому параметр «ефективна температура», що визначає 
структурні та термодинамічні характеристики рідинної системи в 
стаціонарному стані під опроміненням, коректним чином визначається з даних 
молекулярно-динамічного експерименту. 

13. Розрахунки в рамках моделі полегшеної дифузії, що враховує залежність 
коефіцієнту дифузії від локальних концентрацій і тиску та включає можливість 
зміни термодинамічних параметрів рідинної системи під дією зовнішніх 
факторів, показали, що опромінення рідинної системи призводить до 
зменшення стабілізаційного ефекту (слабка залежність величини потоку від 
різниці концентрацій), який спостерігається при полегшеній дифузії в 
обмежених системах. Ефект опромінення збільшується при зменшенні 
величини відношення парціального мольного об'єму речовини, що дифундує 
через мембрану, до парціального мольного об'єму розчинника. Врахування 
зміни термодинамічних властивостей медико-біологічних рідин при 
опроміненні є обов'язковим при прогнозуванні результуючого ефекту на живі 
організми від опромінення різної природи, включаючи опромінення протонами 
та важкими іонами. 
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АНОТАЦІЯ 

Черевко К.В. Термодинамiка поверхневих явищ та фрагментацiї ядерної 
матерії. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за 
спеціальністю 01.04.14  «Теплофізика та молекулярна фізика» − Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2021. 

Дисертація присвячена проблемі термодинаміки поверхневих явищ та 
фрагментації ядерних рідин, зокрема, вивченню особливостей викривлених 
міжфазних поверхонь в ядерній матерії, а також побудові моделей фрагментації 
ядер у зіткненнях, що враховують зміни в коефіцієнті поверхневого натягу 
викривлених поверхонь. Методами рiвноважної та нерiвноважної статистичної 
термодинамiки розроблено новий пiдхiд на основi формалiзму Гiббса-Толмена для 
визначення внеску кривизни поверхнi в коефiцiєнт поверхневого натягу ядерної 
матерiї з рiвнянням стану на основi функцiоналу енергiї Скiрма. Визначено зв'язок 
об'ємних та поверхневих властивостей ядерної матерiї. Вивчено температурну 
залежність  -поправки Толмена в ядернiй матерiї. Дослiджено можливiсть 
реалiзацiї основних типів шляхів еволюції системи, яка утворюється в реакціях 
мультифрагментації ядер, на фазовій діаграмі ядерної матерії в площині P V . 
Визначено найбiльш ймовiрнi типи траєкторiї. Запропоновано модель iндукованої 
протоном мультифрагментацiї ядер, яка включає в себе еволюцiю внутрiшньої 
частини системи по однофазнiй траєкторiї та «механiчне» руйнування «холодної» 
приповерхневої оболонки. Дослiджено можливiсть застосування гiдродинамiчного 
підходу для опису лобових зiткнень важких iонiв при середнiх енергiях. Розроблено 
теоретичну модель, яка включає в себе лiнiйну частину, нелiнiйну частину з 
ударними хвилями та формування префрагментiв внаслiдок гiдродинамiчної 
нестiйкостi Релея-Плато і дозволяє отримати аналітичні розв’язки на кожному етапі 
реакції. Вивчено вплив кривизни поверхні на динаміку системи. Розрахованi 
значення максимальної густини в системi, характерного часу реакцiї та кiлькостi 
фрагментiв, що утворються. Запропоновано модифiкацiю короткодіючого 
потенцiалу ядро-ядерної взаємодiї «проксiмiтi», що дозволяє враховувати змiну 
коефiцiєнту поверхневого натягу зi змiною кривизни поверхнi при вивченні реакцій 
злиття деформованих ядер. Визначено величину зміни висоти i положення 
потенцiальних бар'єрiв для модельних систем. Представлено результати з 
відповідним теоретичним аналізом комп'ютерного моделювання методом 
молекулярної динаміки впливу опромінення α-частинками на термодинамiчнi та 
структурнi властивостi рiдинних систем. Дослiджено можливий вплив опромiнення 
(наприклад, опромiнення пучками важких iонiв, що супроводжується утворенням 
вторинних джерел внаслiдок фрагментацiї ядер) на явища переносу в медико-
бiологiчних рiдинних системах. Запропоновано підхід для визначення зв'язку змін 
величини дифузiйного потоку в обмежених системах зі змінами термодинамiчних 
властивостей нерiвноважної рiдинної системи в стацiонарному станi пiд 
опромiненням. 
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Ключові слова: ядерна рідина, поверхневі явища, викривлені поверхні, 

довжина Толмена, термодинаміка, гідродинаміка, фрагментація ядер, процеси 
переносу, молекулярна динаміка, реакції злиття ядер. 

 
АННОТАЦИЯ 

Черевко К.В. Термодинамика поверхностных явлений и фрагментации 
ядерной материи. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на получение ученой степени доктора физико-математических наук 
по специальности 01.04.14  «Теплофизика и молекулярная физика» − Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2021. 

Диссертация посвящена проблеме термодинамики поверхностных явлений и 
фрагментации ядерных жидкостей, в частности, изучению особенностей 
искривленных межфазных поверхностей в ядерной материи, а также построению 
моделей фрагментации ядер в столкновениях, учитывающих изменения в 
коэффициенте поверхностного натяжения искривленных поверхностей. Методами 
равновесной и неравновесной статистической термодинамики разработан новый 
подход на основе формализма Гiббса-Толмена для определения вклада кривизны 
поверхности в коэффициент поверхностного натяжения ядерной материи с учётом 
её уравнения состояния на основе функционала энергии Скирма. Определена связь 
объёмных и поверхностных свойств ядерной материи. Изучена температурная 
зависимость  -поправки Толмена в ядерной материи. Исследована возможность 
реализации основных типов путей эволюции систем, образующихся в реакциях 
мультифрагментации ядер, на фазовой диаграмме ядерной материи в плоскости 
P V . Определены наиболее вероятные типы траектории. Предложена модель 
индуцированной протоном мультифрагментации ядер, которая включает в себя 
эволюцию внутренней части системы по однофазным траекториям и 
«механическое» разрушение «холодной» приповерхностной оболочки. Исследована 
возможность применения гидродинамического подхода для описания лобовых 
столкновений тяжелых ионов при средних энергиях. Разработана теоретическая 
модель, которая включает в себя линейную часть, нелинейную часть с ударными 
волнами и формирование префрагментов в результате гидродинамической 
неустойчивости Рэлея-Плато и позволяет получить аналитические решения на 
каждом этапе реакции. Исследовано влияние кривизны поверхности на динамику 
системы. Рассчитаны значения максимальной плотности в системе, характерного 
времени реакции и количества образующихся фрагментов. Предложена 
модификация потенциала ядро-ядерного взаимодействия «проксимити», которая 
позволяет учитывать изменение коэффициента поверхностного натяжения с 
изменением кривизны поверхности при изучении реакций слияния 
деформированных ядер. Определена величина изменения высоты и положения 
потенциальных барьеров. Представлены результаты с соответствующим 
теоретическим анализом компьютерного эксперимента методом молекулярной 
динамики влияния облучения α-частицами на термодинамические и структурные 
свойства жидкостных систем. Исследовано возможное влияние облучения 
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(например, облучения пучками тяжёлых ионов, сопровождающееся образованием 
вторичных источников вследствие фрагментации ядер) на процессы переноса в 
биологических жидкостных системах. Предложен подход для определения связи 
между изменениями в диффузионном потоке в ограниченных системах и 
изменениями термодинамических свойств неравновесной жидкостной системы в 
стационарном состоянии под облучением. 

Ключевые слова: ядерная жидкость, искривленные поверхности, длина 
Толмена, термодинамика, гидродинамика, фрагментация ядер, процессы переноса, 
молекулярная динамика, реакции слияния ядер. 

 

SUMMARY 

Cherevko K.V. Thermodynamics of the surface phenomena and fragmentation 
in the nuclear matter. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Science in Physics and Mathematics on specialty 
01.04.14 “Thermophysics and molecular physics” − Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021. 

This scientific work addresses the problem of the thermodynamics of interfaces and 
fragmentation of the nuclear matter. Thermodynamic properties of the curved interfaces 
are studied in details. Theoretical models of the fragmentation phenomena that account for 
the addends in the surface tension coefficient connected with the surface curvature are 
developed. The methods of the equilibrium and non-equilibrium statistical 
thermodynamics are used to develop the novel thermodynamic approach based on the 
Gibbs-Tolman formalism that allows for evaluating the curvature correction to the surface 
tension coefficient in the nuclear matter in case of the Skyrme type energy density 
functional. Based on the properties of the equation of state of nuclear matter the link of the 
bulk and surface properties is shown. The obtained within the developed model values of 
the δ-correction are consistent with the existing modeling data and with the theoretical 
predictions. Within the introduced model the dependence of the curvature correction to the 
surface tension coefficient on temperature is found. It is shown that the qualitative 
behavior in a wide temperature range is similar to that of the ordinary liquids. The 
possibility to use the curvature correction term to the surface tension as a criterion for the 
efficiency of the Skyrme interaction in describing surface properties is studied. To check 
the hypothesis the curvature correction term to the surface tension coefficient is calculated 
for 97 standard Skyrme interaction parameter sets in the vicinity of nuclear saturation 
density at zero temperature based on the nuclear matter equation of state. It is shown that 
not all the existing parametrizations are capable to describe adequately the interphase 
interfaces in nuclear matter. Comparison of the obtained results with the results of the 
implementation of different macroscopic and microscopic constraints to Skyrme 
parametrizations available in the literature allowed to select four models that satisfy all the 
constraints.  Based on a similarity of the Van der Waals and nucleon-nucleon interaction, 
the known thermodynamic relations for ordinary liquids are used for the nuclear-system 
formed in the proton-induced multifragmentation phenomena in order to analyze its 
possible evolution pathways in the P V plane. A number of decay channels suggesting 
the most appropriate qualitative picture are proposed. The analysis of the quantitative 
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characteristics of the reaction channel that involves the “mechanical” breakdown of the 
“cold shell” due to the increased pressure in the inner part of the system suggests that on 
the macroscopic level it meets the necessary conditions for describing the proton-induced 
multifragmentation phenomena. The possibility to apply the hydrodynamic description for 
the description of the heavy ion collisions at intermediate energies. It is shown that the 
hydrodynamic description seems to explain the overall behavior of the system in the head-
on heavy ion collisions within the energy range 50–100 MeV/A and allows for a simple 
physical picture of the exotic structure formation. Self-consistent theoretical model of the 
collisions introduced. The model suggests that one can define four distinct stages of the 
collision. Among them are the violent stage at the beginning of the process when the 
highly compressed zone is formed and the second stage that is characterized by the lateral 
jetting and lasts till the shockwave from collision plane reach the boundary of the nuclei. 
At the later times the system comes to the third stage that corresponds to the expansion 
process that is finally changes to the last stage when Rayleigh-Plateau instability is 
observed and the fragmentation takes place due to the Coulomb forces. The developed 
model accounts for a different physics at each stage and the quantitative and qualitative 
results of each stage are treated as the initial conditions for the next one. It is shown that 
the final topology of the system is fully defined during the first two stages of the collision. 
The quantitative estimations show that the suggested model with no adjusting parameters 
gives the same results for the maximum density and timescales as the available in the 
literature Boltzmann-Uehling-Uhlenbeck calculations by the order of magnitude. The 
reasonable agreement is observed with the experimental results as for the number of 
fragments of similar mass in the assumption of Rayleigh-Plateau instability. Modification 
of the model is suggested to include the curvature correction to the surface tension 
coefficient. It is shown that accounting for the curvature correction changes the overall 
reaction time, maximum size of the system and the number of fragments. Modification of 
the proximity nucleus-nucleus potential is suggested that accounts for the curvature 
correction to the surface tension coefficient. The effect of the surface curvature on the 
orientation effects in the fusion reactions of the deformed nuclei is studied. Within the 
suggested approach the nuclear interaction potential is calculated for the model system of 
two deformed 40Ca nuclei. It is shown that in case of the deformed nuclei suggested 
correction gives a non-negligible contribution to the fusion barriers heights and positions 
depending on the mutual orientation of the nuclei. Theoretical model of the facilitated 
diffusion in the membrane systems allowing prediction of the influence of the biological 
tissues irradiation by heavy ion and proton beams on the diffusive flow is suggested. 
Irradiation effects are accounted through the changes in the structural part of the diffusion 
coefficient given by the “effective temperature” of the system. The changes in the 
structure and thermodynamic properties of water under the irradiation by the α-particles 
are studied in the molecular dynamic simulations. To interpret the obtained numerical 
results the theoretical model based on the fundamental Bogolyubov chain of equations is 
adapted and the “effective temperature” of the system is calculated. 

 
Keywords: nuclear liquid, curved interfaces, Tolman length, thermodynamics, 

hydrodynamics, nuclear fragmentation, transport phenomena, molecular dynamics, fusion 
reactions. 
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