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Отримано нові експериментальні дані диференціальних перерізів реакції 7Li(18O, 16N)9Ве для переходів в ос-

новні та збуджені стани ядер 9Be і 16N при енергії Eлаб.(18O) = 114 МеВ. Експериментально реакцію досліджено 
вперше. Експериментальні дані проаналізовано за методом зв’язаних каналів реакцій (МЗКР) для одно- і дво-
ступінчастих передач нуклонів і кластерів. У МЗКР-розрахунках для вхідного каналу реакції використано оп-
тичний потенціал, отриманий з аналізу даних пружного розсіяння ядер 7Li + 18O, та спектроскопічні амплітуди 
нуклонів і кластерів, які були обчислені за оболонковою моделлю. Визначено оптичний потенціал взаємодії 
нестабільного ядра 16N із стабільним ядром 9Ве на основі експериментальних даних реакції. Досліджено внески 
найпростіших одно- та двоступінчастих передач нуклонів і кластерів у реакцію 7Li(18O, 16N)9Ве.  

Ключові слова: ядерні реакції, оптична модель, метод зв’язаних каналів реакцій, фолдінг-модель, спектро-
скопічні амплітуди, оптичні потенціали, механізми реакцій. 

 
Вступ 

 
Як відомо, властивості ядро-ядерної взаємодії 

та структури нестабільних ядер можна досліджу-
вати як в експериментах з радіоактивними пуч-
ками важких іонів (прямі експерименти), так і з 
використанням пучків стабільних іонів за допо-
могою ядерних реакцій з виходом нестабільних 
ядер. Особливо важливим є останній метод для 
вивчення властивостей нестабільних ядер з ча-
сом життя менше мікросекундного діапазону та 
ядер у незв’язаних станах, пучки іонів яких 
практично неможливо використати для прове-
дення експериментів.  

У цій роботі представлено результати дослі-
дження властивостей структури нестабільного 
ядра 16N та його взаємодію з ядром 9Ве за допо-
могою реакції 7Li(18O, 16N)9Ве при енергії 
Eлаб.(18O) = 114 МеВ. Відомостей про експериме-
нтальне дослідження цієї реакції іншими автора-
ми в літературі немає.  

Експериментальні дані диференціальних пе-
рерізів цієї реакції для основних та збуджених 
станів ядер 9Ве і  16N аналізувались за методом 
зв’язаних каналів реакцій (МЗКР) для одно- й 
двоступінчастих передач нуклонів та найпрості-
ших кластерів, спектроскопічні амплітуди яких 
обчислювались у рамках трансляційно-інва-
ріантної моделі оболонок (ТІМО). Використову-
ючи в МЗКР-розрахунках ці амплітуди та оптич-
ний потенціал взаємодії ядер 7Li + 18O, отрима-
ний попередньо з аналізу пружного розсіяння 

цих ядер при енергії Eлаб.(18O) = 114 МеВ [1], бу-
ло визначено параметри оптичного потенціалу 
взаємодії ядер 9Ве + 16N з аналізу даних реакції 
7Li(18O, 16N)9Ве. 

 
Методика експерименту 

 
Вимірювання диференціальних перерізів реа-

кції 7Li(18O, 16N)9Be проводилось одночасно з 
пружним і непружним розсіянням ядер 7Li + 18O 
на Варшавському циклотроні С-200Р, викори-
стовуючи пучок іонів 18O з енергією Eлаб.(18O) = 
= 114 MeВ [1]. Розкид енергії пучка іонів на мі-
шені не перевищував 0,5 %. В експерименті ви-
користовувалась самопідтримна (без підкладки) 
мішень природного літію (7Li - 92,5 %) товщи-
ною ~ 900 мкг/см2. 

Продукти реакцій реєструвались ΔE-E-спек-
трометром з кремнієвими ΔE- і E-детекторами з 
товщинами 67 мкм і 1 мм відповідно. В експери-
менті використовувалась електроніка стандарту 
CAMAC та комп’ютерна система SMAN [2] для 
накопичення й візуалізації одновимірних ΔE- і  
E-спектрів та двовимірних ΔE(E)-спектрів про-
дуктів реакцій. Детальний опис експерименталь-
ної установки міститься в роботі [3].  

Типовий двовимірний ΔE(E)-спектр продуктів 
реакцій 7Li(18O, X) показано на рис. 1. Видно, що 
експериментальна методика забезпечувала на-
дійну ідентифікацію ізотопів азоту 14, 15, 16, 17N (а) 
та ізотопів берилію 9, 10Ве (б).  

На рис. 2 показано типові енергетичні спектри 
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16N та 9Be з вилученими неперервними компоне-
нтами (фонами) від багаточастинкових реакцій 
та неперервних спектрів важких домішок у мі-
шені. Методи наближення та віднімання фону з 
експериментальних енергетичних спектрів опи-
сані в роботі [4]. Кривими на рис. 2 показано на-
ближення спектрів гауссіанами, площа яких ви-
користовувалась для обчислення диференціаль-

них перерізів реакції 7Li(18O, 16N)9Be 
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де Ei, Ni, hi - положення, амплітуда та середньок-
вадратичне відхилення і-го піка. 

 

Рис. 1. Фрагменти типових двовимірних ΔЕ(Е)-спектрів - продуктів реакцій 7Li(18О, Х) при енергії 
Eлаб.(18О) = 114 МеВ із локусами ізотопів азоту 14, 15, 16, 17N (а) та ізотопів берилію 9, 10Be (б). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Типові енергетичні спектри ядер 16N (а) та 9Ве (б) з реакцій 7Li(18О, 16N)9Ве та 7Li(18О, 9Ве)16N 
при енергії Елаб.(18О) = 114 МеВ. Криві - гауссіани. 
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Похибки в обчисленні площ ізольованих гаус-
сіанів не перевищували 20 %, а частково перек-
ритих - 30 - 40 %. Для нормування диференціа-
льних перерізів реакції 7Li(18O, 16N)9Be викорис-
товувався такий же множник нормування, як і 
для пружного розсіяння ядер 7Li + 18O [1].  

Похибка абсолютизації перерізів реакції 
7Li(18O, 16N)9Be становила 20 %. 

Експериментальні диференціальні перерізи 
реакції 7Li(18O, 16N)9Be при енергії Eлаб.(18O) = 
= 114 MeВ показано на рис. 3 - 8. 

 

Рис. 3. Диференціальні перерізи реакції 
7Li(18O, 16N)9Be при енергії Елаб.(18O) = 114 МеВ для 
основних станів ядер 9Be та 16N. Криві - МЗКР-роз-
рахунки для різних типів передач нуклонів і кластерів.  

Рис. 4. Те ж саме, що на рис. 3, але для  МЗКР-роз-
рахунків передачи d-кластера з наборами параметрів 
потенціалів взаємодії ядер 16N + 9Be, 17N + 8Be та 
18О + 7Li.  

 

 
Рис. 5. Диференціальні перерізи реакції 
7Li(18O, 16N)9Be при енергії Елаб.(18O) = 114 МеВ для 
збуджених станів ядер 9Be та 16N. Криві - МЗКР-роз-
рахунки для передач d-кластерів.  

Рис. 6. Те ж саме, що на рис. 5, але для інших збудже-
них станів ядер 9Be та 16N.  
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Рис. 7. Те ж саме, що на рис. 5, але для інших збудже-
них станів ядер 9Be та 16N.  

Рис. 8. Те ж саме, що на рис. 5, але для інших збудже-
них станів ядер 9Be. 

 
Аналіз експериментальних даних 

 
Методи розрахунків 

 
Експериментальні дані реакції 7Li(18O, 16N)9Be 

при енергії Елаб.(18O) = 114 МеВ аналізувались за 
МЗКР. При цьому визначались внески в МЗКР-
перерізи цієї реакції одно- й двоступінчасті пе-
редачі нуклонів і кластерів, діаграми яких пока-
зано на рис. 9. У схему зв’язку включались, крім 
пружного розсіяння та реакцій передач, також 
канали непружного розсіяння іонів 18O ядрами 
7Li згідно із схемами переходів ядер 7Li та 18O у 
збуджені стани, представленими в роботі [4]. 

 

 
Рис. 9. Діаграми одно- та двоступінчастих передач 
нуклонів і кластерів у реакціях 7Li(18O, 16N)9Be та 
7Li(18O, 9Be)16N. 

 
У МЗКР-розрахунках для вхідного та вихід-

ного каналів реакції використовувались оптичні 
потенціали Вудса - Саксона з об’ємними погли-
наннями 
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та кулонівські потенціали рівномірно зарядженої 
кулі 
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де )( 3/13/1 AArR TPii +=  (i = V, W, C); AP, ZP  і AT, ZT - 
маси і заряди іона 18О (або ядра 16N) та ядра мі-
шені 7Li (або ядра 9Be); е -  заряд електрона. У 
всіх розрахунках параметр rс = 1,25 фм. 

Для вхідного каналу реакції 7Li(18O, 16N)9Be 
використовувався оптичний потенціал, парамет-
ри якого були отримані з аналізу даних пружного 
й непружного розсіяння ядер 7Li + 18О [1]. Ці па-
раметри подано в табл. 1. 

Необхідні для МЗКР-розрахунків перерізів 
реакції 7Li(18O, 16N)9Be спектроскопічні ампліту-
ди переданих у реакції нуклонів і кластерів об-
числювались методом Смірнова - Чувільського 
за ТІМО [5]. Ці спектроскопічні амплітуди Sx ну-
клонів і кластерів подано в табл. 2. 

Єдиним необхідним для МЗКР-розрахунків 
перерізів даної реакції залишався невизначеним 
потенціал вихідного каналу реакції 16N + 9Be. Для 
підгонки параметрів цього потенціалу використо-
вувались експериментальні дані реакції 
7Li(18O, 16N)9Be для основних та збуджених станів 
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Таблиця 1. Параметри оптичних потенціалів 

Cистема ядер Ес.ц.м., МеВ V0, MeВ rV, фм aV, фм WS , MeВ rW, фм aW, фм Літ.
7Li + 18О 31,92 174,5 0,806 0,900 13,0 1,47 0,900 [1] 
9Ве + 16N 29,02 174,5 0,800 0,900   5,0 1,25 0,900  
 

Таблиця 2. Спектроскопічні амплітуди Sx кластерів та нуклонів x у системах А = С + х 
 

A C x nLj Sx A C x nLj Sx 
7Li 5He d 2S1 -0,674(a) 12B 7Li 5He 2D3/2 -0,078 
   1D1 -0,121(a)  2D5/2 -0.031(a) 
   1D3  0,676(a) 1G5/2   0.163(a)

7Li 6Li n 1P1/2 -0,657   13C 9Be~ α 2D2   0,504 
   1P3/2 -0,735(a) 14C 9Be 5He 3S3/2 -0.596(a) 
8Li 7Li n 1P1/2  0,478 2D3/2 -0.394(a)

8Be 7Li p 1P3/2   1,234(a) 16N 7Li 9Be 4P3/2 -0,125(a) 
9Be 5He α 3S0 -0,810    3F1/2 -0,117 
   2D2 -0,536  3F5/2   0,145
9Be 6Li t 2P1/2 -0,192     3F7/2 -0,067(a) 
   2P3/2 -0,215     2H5/2 -0,050 
9Be 7Li d 2S1 -0,226(a) 2H7/2 -0,080(a)

   1D1   0,111(a) 16N 11B 5He 3P3/2 -0,125(a) 
   1D3 -0,624(a)  2F1/2 -0,117 
9Be*

1,684 
7Li d 2P1  0,571 2F5/2   0,145

   1F1   0,064    2F7/2 -0,067(a) 
   1F2   0,192(a)  1H5/2 -0,050 
9Be*

2,429 
7Li d 1D1  0,454 1H7/2 -0,080(a)

   1D2   0,369(a) 16N 12B α 3P1      0,384(a) 
   1D3   0,132  16N 14C d 2P2      0,380 
9Be*

2,780 
7Li d 2S1 -0,286  16N 15N n 1D3/2 -0,270

   1D1 -0,176   17N 16N n 1D3/2 -1,008 
   1D2 -0,527(a) 17O 16N p 1P1/2 -0,512 
9Be*

3,049 
7Li d 1F1  0,454 1P3/2   0,137(a)

   1F2   0,369(a) 18O 13C 5He 3D1/2 -0,394(a) 
   1F3   0,132  18O 14C α 4S0    -0,802 
9Be*

4,704 
7Li d 2P1 -0,226(a) 18O 15N t 3P1/2   0,261(a) 

   1F1   0,111(a) 18O 16N d 2P2   -1,304 
   1F3 -0,624(a) 18O 16N*

0,297 d 1F3   -0,891 
9Be*

5,590 
7Li d 2S1   0,452(a) 18O 16N*

0,397 d 2P1   -0,583 
   1D1 -0,040(a) 18O 16N*

3,353 d 1D1 -0,583 
   1D3   0,227(a) ( 18O 16N*

3,523 d 1D2 -0,753 
9Be*

6,380 
7Li d 1D2   0,313   18O 16N*

3,963 d 1D3 -0,891 
   1D3   0,383(a) 18O 16N*

4.320 d 1D1 -0,583 
9Be*

6,760 
7Li d 1F3   0,235   18O 16N*

4.391 d 2P1 -1,010 
9Be*

7,940 
7Li d 1D1   0,454   18O 16N*

4.760 d 2P1 -1,010 
   1D2   0,369(a) 18O 16N*

4.783 d 1D2 -0,753 
   1D3   0,132   18O 17N p 1P1/2   1,198(a) 
9Be 8Li p 1P1/2 -0,375(a) 18O 17O n 1D5/2   1,265(a) 
9Be 8Be n 1P3/2   0,866  18O 9Be 9Be 4S3/2   0,853(a) 
10Be 7Li t 2P3/2   0,392(a) 1D3/2   0,564(a) 
10Be 9Be n 1P3/2   1,406  19O 16N t 4P1/2   0,200 
11B 7Li α 3S0 -0,638       4P3/2   0,107(a) 
   2D2 -0,422    3F5/2   0,385 
11B 9Be d 2S1 -0,607(a)    3F7/2   0,157(a) 
   1D1 -0,109(a) 19O 18O n 1D5/2 -0,882 
   1D3   0,610(a) 20F 16N α 4P1 -0,274(a) 
12B 7Li 5He 3S3/2   0,059     3F3 -0,683(a) 
   2D1/2   0.062(a) 20F 18O d 2D2   0,380 

 
( ) ( 1) .C AJ j Ja

FRESCO x xS S S+ −= − = −  
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ядер 16N і 9Be. Цей метод визначення параметрів 
нестабільних ядер, як зазначалося вище, є альте-
рнативним до методу підгонки параметрів опти-
чних потенціалів за даними пружного розсіяння 
радіоактивних (вторинних) пучків іонів ядрами 
та єдиним практично можливим способом визна-
чення параметрів ядро-ядерних потенціалів для 
ядер з коротким часом життя (менше мікросе-
кундного діапазону). Параметри оптичного  
потенціалу взаємодії ядер 9Ве + 16N, отримані за  
експериментальними даними реакції 
7Li(18O, 16N)9Ве, подано в табл. 1. 

Хвильові функції зв'язаних станів частинок x у 
системах А = С + х обчислювались стандартним 
способом - підгонкою параметра V дійсного поте-
нціалу Вудса - Саксона при значеннях параметрів 
аV = 0,65 фм та rV = 1,25А1/3/(C1/3 + x1/3) фм, вико-
ристовуючи експериментальні значення енергії 
зв’язку частинок x у цих системах. 

Для розрахунків спектроскопічних амплітуд 
нуклонів і кластерів в ядрах використовувалась 
програма DESNA [6, 7], а МЗКР-розрахунки про-
водились за допомогою програми FRESCO [8].  

 
Механізми реакції 7Li(18O, 16N)9Ве 

 
Експериментальні диференціальні перерізи 

реакції 7Li(18O, 16N)9Ве при енергії 
Eлаб.(18O) = 114 MeВ для основних станів ядер 9Ве 
та 16N представлено на рис. 3. Кривими <х> та 
<ху> на рисунку показано МЗКР-перерізи пере-
дач частинок х та послідовні передачі частинок 
х + у і у + х. Перерізи двох типів послідовних 
передач когерентно додавались. Видно, що пере-
дача передача дейтрона (крива <d>) домінує в 
усьому діапазоні кутів. Серед двоступінчастих 
передач найбільші МЗКР-перерізи мають послі-
довні передачі нуклонів n + p і p + n (крива <np>) 
та передачі кластерів α + d і d + α (крива <αd>). 
Проте вклади цих передач у перерізи реакції ду-
же незначні. Така ж ситуація спостерігалась і для 
виходу ядер 16N і 9Ве у збуджених станах.  

Домінування лише одного механізму передач 
кластерів полегшило визначення параметрів по-
тенціалу взаємодії ядер 9Ве + 16N за даними реа-
кції 7Li(18O, 16N)9Ве. Для визначення параметрів 
цього потенціалу спочатку було проведено 
МЗКР-розрахунки перерізів реакції 
7Li(18O, 16N)9Ве для передачі d-кластера з вико-
ристанням параметрів потенціалу вхідного кана-
лу 7Li + 18O (див. табл. 1) для потенціалу вихід-
ного каналу. Ці МЗКР-розрахунки показано на 
рис. 4 кривою <18O +7Li>. Видно, що МЗКР-пере-
різи, обчислені з цими параметрами 9Ве + 16N-по-
тенціалу, значно відрізняються від експеримен-
тальних даних реакції. Тоді було проведено під-

гонку параметрів уявної частини 9Ве + 16N-
потенціалу із збереженням значень параметрів 
його дійсної частини таких же, як і параметри 
потенціалу вхідного каналу із незначною зміною 
лише значення параметра rV. У результаті було 
отримано МЗКР-перерізи, показані на рис. 4 кри-
вою, які задовільно описують експериментальні 
дані реакції 7Li(18O, 16N)9Ве. Визначені таким 
способом параметри 9Ве + 16N-потенціалу подано 
у табл. 1, а дійсну та уявну частини цього потен-
ціалу в порівнянні з 7Li + 18O-потенціалом пока-
зано на рис. 10. Суцільною кривою на цьому ри-
сунку показано дійсні частини потенціалів взає-
модії ядер 18O + 7Li та 16N + 9Ве, які практично 
однакові, а штриховими кривими <18O + 7Li> і 
<16N + 9Ве> - їх уявні частини відповідно. Видно, 
що уявні частини цих потенціалів значно відріз-
няються як глибиною у внутрішній області взає-
модії, так і різницею з дійсними частинами цих 
потенціалів у периферійній області. 

 

Рис. 10. Потенціали взаємодії ядер 9Ве + 16N 
і 7Li + 18O та фолдінг-потенціал взаємодії ядер 

9Ве + 16N. 
 
Диференціальні перерізи реакції 

7Li(18O, 16N)9Ве при енергії Eлаб.(18O) = 114 MeВ 
було поміряно також для виходів ядра 16N у збу-
джених станах від 0,298 до 4,783 МеВ та ядра 9Ве 
у збуджених станах від 1,684 до 7,94 МеВ. Усі ці 
дані показано на рис. 5 - 8 разом з відповідними 
МЗКР-розрахунками для передач d-кластера, 
оскільки внески інших передач нуклонів і клас-
терів у МЗКР-перерізи цієї реакції незначні. Для 
нерозділених в експерименті станів ядер 9Ве і 16N 
на рис. 5 - 8 кривими Σd показано некогерентні 
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суми МЗКР-перерізів d-передач для відповідних 
індивідуальних станів ядер. МЗКР-розрахунки 
перерізів реакції 7Li(18O, 16N)9Ве для виходу ядер 
9Ве і 16N у збуджених станах було проведено з 
набором параметрів 9Ве + 16N-потенціалу для 
основних станів цих ядер. Як видно на рис. 5 - 8, 
МЗКР-перерізи передач d-кластера задовільно 
описують усі експериментальні дані для перехо-
дів ядер 9Ве і 16N у збуджені стани при викорис-
танні в розрахунках наборів параметрів потенці-
алів вхідного і вихідного каналів, представлених 
у табл. 1, та залежних від структури ядер спект-
роскопічних амплітуд нуклонів і кластерів, по-
даних у табл. 2. 

Крім оптичних потенціалів, отриманих із пі-
дгонок їхніх параметрів з використанням відпо-
відних експериментальних даних, на рис. 10 по-
казано також фолдінг-потенціал взаємодії ядер 
9Ве + 16N, обчислений за моделлю подвійної зго-
ртки (double folding) 
 

3 3( ) ( ) ( ) (| |)P P T T T P P TV r r r r r r d r d rρ ρ υ= + −∫ ,    (4) 
 

де ( )P Prρ , ( )T Trρ  - розподіли густини нуклонів у 
ядрах 16N і 9Ве відповідно; Pr , Tr  - координати 
розподілу густини нуклонів у налітаючому ядрі 
та мішені; (| |) ( )T Pr r r sυ υ+ − =  - нуклон-нуклон-
ний потенціал; r  - відстань між центрами ядер. 
У розрахунках використовувався потенціал ну-
клон-нуклонної взаємодії M3Y Рейда (Reid) з 
обмінним псевдопотенціалом 
 

4 2,5
лаб. ( )( ) 7999 2134 276 (1 0,005 ) ,

4 2,5

s s Ee e ss
s s A s

δυ
− −

= − − −

(5) 
 

де Елаб. і А -  кінетична енергія та маса налітаю-
чого іона відповідно.  

При обчисленні потенціалу V(r) взаємодії 
ядер 9Ве + 16N  використовувались розподіли гус-

тин нуклонів в ядрах 9Ве та 15N, отримані з роз-
поділів зарядів у цих ядрах [9]. Фолдінг-
потенціал взаємодії ядер 9Ве + 16N обчислювався 
за допомогою програми DFPOT [10, 11]. 

На рис. 10 видно, що в інтервалі r ≈ 3 - 6 фм, 
де в основному відбуваються ядерні процеси 
(поверхнева взаємодія ядер), фолдінг-потенціал 
незначно відрізняється від дійсної частини поте-
нціалу 9Ве + 16N, параметри якого визначено на 
основі даних реакції 7Li(18O, 16N)9Ве. Різниця, що 
спостерігається між дійсною частиною цього по-
тенціалу та фолдінг-потенціалом при більших 
значеннях відстані між центрами ядер, може бу-
ти обумовлена відмінністю реального розподілу 
густини нуклонів в ядрі 16N від отриманого на 
основі розподілу заряду в 1р-оболонковому ядрі 
15N, оскільки на відміну від 15N один із нейтронів 
ізотопу 16N належить до 2s-1d-оболонки. 

 
Основні результати та висновки 

 
Поміряно диференціальні перерізи реакції 

7Li(18O, 16N)9Be при енергії Елаб.(18O) = 114 МеВ 
для переходів в основні та збуджені стани ядер 
9Be і 16N. Експериментально цю реакцію дослі-
джено вперше.  

Експериментальні дані реакції 7Li(18O, 16N)9Be 
проаналізовано за МЗКР із включенням у схему 
зв’язку каналів пружного і непружного розсіяння 
ядер 7Li + 18O та найбільш імовірні реакції пере-
дач. Досліджено внески різних механізмів пере-
дач нуклонів і кластерів. Установлено, що в цій 
реакції домінує передача дейтрона.  

Визначено параметри оптичного потенціалу 
взаємодії ядер 9Ве + 16N за експериментальними 
даними реакції 7Li(18O, 16N)9Be. Для цього в 
МЗКР-розрахунках для вхідного каналу реакції 
було використано оптичний потенціал взаємодії 
ядер 7Li + 18O, параметри якого одержані з аналі-
зу пружного розсіяння цих ядер, а також спект-
роскопічні амплітуди, обчислені за ТІМО. 
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МЕХАНИЗМЫ  РЕАКЦИИ  7Li(18O, 16N)9Be 

И  ПОТЕНЦИАЛ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ЯДЕР  9Be + 16N 
 

А. Т. Рудчик,  Ю. М. Степаненко,  А. А. Рудчик,  О. А. Понкратенко,  Е. И. Кощий,  С. Кличевски, 
К. Русек,  А. Будзановски,  С. Ю. Межевич,  И. Сквирчиньска,  Р. Сюдак,  Б. Чех,  А. Щурек, 

Я. Хоиньски,  Л. Гловацка 
 

Получены новые экспериментальные данные дифференциальных сечений реакции 7Li(18O, 16N)9Ве для пере-
ходов в основные и возбужденные состояния ядер 9Be и 16N при энергии Eлаб.(18O) = 114 МэВ. Эксперименталь-
но реакция исследована впервые. Экспериментальные данные проанализированы по методу связанных каналов 
реакций (МСКР) для одно- и двухступенчатых передач нуклонов и кластеров. В МСКР-расчетах для входного 
канала реакции использован оптический потенциал, полученный из анализа данных упругого рассеяния ядер 

7Li + 18O, и спектроскопические амплитуды нуклонов и кластеров вычислены в рамках оболочечной модели. 
Определен оптический потенциал взаимодействия нестабильного ядра 16N со стабильным ядром 9Ве, используя 
экспериментальные данные реакции. Исследованы вклады наиболее простых одно- и двухступенчатых передач 
нуклонов и кластеров в сечения реакции 7Li(18O, 16N)9Ве.  

Ключевые слова: ядерные реакции, оптическая модель, метод связанных каналов реакций, фолдинг-модель, 
спектроскопические амплитуды, оптические потенциалы, механизмы реакций. 

 
THE  7Li(18O, 17O)8Li  REACTION  AND  THE  17N + 8Be-POTENTIAL 

 
А. Т. Rudchik,  Yu. М. Stepanenko,  А. А. Rudchik,  О. А. Ponkratenko,  E. I. Koshchy,  S. Kliczewski, 
K. Rusek,  A. Budzanowski,  S. Yu. Mezhevych,  I. Skwirczyńska,  R. Siudak,  B. Czech,  A. Szczurek, 

J. Choiński,  L. Głowacka 
 

The new data of the angular distributions of 7Li(18O, 16N)9Be reaction were obtained for the transitions to the ground 
and excited states of 8Be and 17N at the energy Elab(18O) = 114 MeV. The angular distributions of the reaction were 
measured for the first time. Data were analyzed with coupled-reaction-channels method for one- and two-step transfers 
of nucleons and clusters. In the analysis, the 7Li + 18O potential deduced in the analysis of the elastic 7Li + 18O-
scattering data as well as shell-model spectroscopic amplitudes of transferred nucleons and clusters were used. The pa-
rameters of the 9Be + 16N potential were deduced using the reaction data. The contributions of different one- and two-
step transfers in the 7Li(18O, 16N)9Be reaction cross-section was studied.  

Keywords: nuclear reactions, optical model, coupled-reaction-channels method, folding-model, spectroscopic ampli-
tudes, optical potentials, reaction mechanisms. 
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