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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 
 
2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министірінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде бекітілген типтік 
оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 
3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 
шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 
 
1. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 
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планом, утвержденным приказом МОН РК от 05 июля 2016 года №425. 
 
3.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 июня 
2016 года. 

 
Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 
Казахстан 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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Авторлары: 
Абильдаев А.Х. - физика-математика ғылымдарының кандидаты, теориялық 

және ядролық физика кафедрасының профессоры 
Жаугашева С.А. - физика-математика ғылымдарының кандидаты, 

теориялық және ядролық физика кафедрасының профессор м.а. 
Бекбаев А.К. – PhD, теориялық және ядролық физика кафедрасының  

аға оқытушысы 
 

 Пікір жазғандар: 
Жолдыбаев Т.К. – физика-математика ғылымдарының кандидаты, ҚР 

ядролық физика Институтының ядролық процестер лабораториясының ЖҒҚ 
Бошкаев К.А. – PhD, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің 
физика-техникалық факультетінің, теориялық және ядролық физика 

кафедрасының доценті 
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 
Қазіргі таңда атомдық ядроның барлық қасиеттерін түсіндіретін нақты 

теория жоқ. Сондықтан атомдық ядроның құрылымын түсіндіру үшін әртүрлі 
модельдер қолданылады, олардың әрқайсысы тәжірибелік деректерде негізделеді 
және ядроның кейбір белгіленген қасиеттерін түсіндіруге мүмкіндік береді. 
Осылайша, ядролық модельдер шектелген қолданылу аймағына ие болады. 
Дегенмен олар ядро теориясының дамуында маңызды рөл атқарады және 
олардың аясында айтарлықтай нәтижелер қатары алынған.  

Пәнді меңгеру нәтижесінде қойылатын құзыреттіліктер: «Ядролар үлгілері» 
пәнін игеру нәтижесінде студенттер: 

түсінуі тиіс:  
- ядролық физикадағы зерттеудің негізгі нысандарын, пәндерін және 

аймақтары туралы; 
- ядролық-физикалық құбылыстар мен процестерді зерттеудің негізгі 

теориялық және ядролық әдістері туралы.  
білуі тиіс: 
- жалпы және теориялық физиканың негізгі түсініктері және заңдары;  

-  заманауи ядролық физиканың математикалық аппараты.  
жасай білуі тиіс: 
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- ядроның құрылымына байланысты күрделі есептерді талдау, және оларды 
шешудің тиімді әдістерін таба білуі;   

- ядролық-физикалық зерттеулер әдістерін өңдеу. 
дағдысы болуы тиіс:  
- ядролық физика аймағында есептеулер жүргізу; 
құзыретті болуы тиіс: 
- ядролық-физикалық зерттеулерді басқару, ұйымдастыру және 

жоспарлау кезінде. 
Пререквизиттері: «Ядролар үлгілері» пәнін меңгеру үшін студент: 

Математикалық талдау, Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер, 
Функционалдық талдау, Комплексті айнымалы функциялар теориясы, Топтар 
теориясы, Кванттық механика, Атомдық ядро теориясына кіріспе, Ядролық 
реакция теориясына кіріспе пәндерін игеруі тиіс. 

Постреквизиттері: Ядролар үлгілері курсын игеру ары қарай 
Эксперименталдық ядролық физика, Экзотикалық ядролық физика, Ядролық 
спектроскопия және т.б. ядролық физикаға қатысты пәндерді меңгеру үшін 
керек.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырып атауы 
1 Кіріспе 
2 Азбөлшекті жүйе ретіндегі ядро. 

3 Байланысқан жұптағы бөлшектердің шашырауы есебінде Фаддеев 
теңдеуінің жуықталған шешімі. 

4 Құрама бөлшектердің әсерлесуі және Паули принципі.  
5 Супермультиплетті потенциалдық модель. 

6 Ядролық шыңдық тұрақтылар және асимптотикалық нормаланған 
коэффициенттер.  

7 Динамикалық SU(6)-симметриясына негізделген ядроның 
ұжымдық моделі. 

8 Фермиондық операторлардың бозондық көріністерін құру кезінде 
Паули принципін ескеру.  

9 Ядро құрылымындағы суперсимметрия. 

10 Р-жұптылықты және ядроның тороидты моменттерін бұзатын 
ядролық күштер.  

11 Гамма-сәулелердің ішкі конверсиясы және ядроның тороидты 
моменттері.  

12 Ядролық заттағы пиондық қозу.  
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 



6 
 

 
Кіріспе. 
Ұсынылып отырған пәнде келесі мәселелер қарастырылады: ядролық 

физикадағы үш және төрт дене мәселесі; құрама бөлшектер әсерлесуі және 
тыйым салынған күйлер; SU(4)-симметриясына негізделген жеңіл кластерлер 
әсерлесуінің потенциалдық сипаттамасы; ядролық шың тұрақтыларын және 
асимптотикалық нормалау коэффициенттерін анықтау әдістері және қасиеттері; 
орташа және ауыр ядролардың ұжымдық күйлерін бейнелеу кезіндегі әсерлесуші 
бозондардың үлгілері және SU(6)-симметриясының рөлі; ядролық физикадағы 
суперсимметрия; Р-жұптылықтың бұзылуына байланысты эффекттер және 
оларға қатысты ядроның тороидты моменттері; ядролық дипольдік алып 
резонанстар құбылысы; жеткілікті тығыз нуклондық ортадағы пиондық 
конденсация және пиондық өрістің қайта құрылуына қатысты эффекттер. 

Пәнді оқыту мақсаты – студенттерді жаңа технологиялардың дамуына 
бағытталған, инженерлік және зерттеу есептеріне қажет заманауи ядролық 
модельдермен таныстыру.  

Пәнді оқыту міндеті:  
Берілген курс аясында алынған ядролық модельдер бойынша базалық білім 

студенттерге мынадай мүмкіндіктер ашу керек: 
- пәнді тереңірек зерттеу мақсатында заманауи монографиялық және 

журнал әдебиеттерін оқу; 
 - бұл пәнді игеру (дәрістерде және өз бетінше) студенттерге ядролық 

құрылымдар бойынша әртүрлі мәселелерге байланысты есептерді шешу және 
тұжырымдау білімін беруі қажет; ядролық физика аймағында тәжірибелерді 
жоспарлау кезінде бағалау есебін орындау. 

Бұл пәннің зерттеу нысандары атомдық ядролар болып табылады.  
Пәннің зерттеу әдістері: Фейнман диаграммаларын есептеу әдістері. 

Шашыранды диаграммалар және әртүрлі регулярлаулар.  
Пәннің рөлі мен орны: ядролар қасиеттері мен ядролық процестер туралы 

ғылымның бір бөлімі ретінде ядролар үлгілері пәні материяның құрылымы 
туралы ғылыми білімнің ұшында.  

Пән ғылымының дамуына қысқаша тарихи шолу. Үлгілерді қолдану 
атомдық ядролардың қатысуымен және олардың ішінде болатын процестерді 
жуықтап түсінуге мүмкіндік береді. Әртүрлі ядролар үлгілері болады, олардың 
әрқайсысы ядролық қасиеттердің тек шектелген жиынтығын сипаттай алады. 
Мысалы, бір үлгіге тоқтала кетсек, тамшылық үлгіні 1936 жылы Нильс Бор 
құрама ядро теориясы аясында ұсынды. Бұл теорияға сәйкес атомдық ядроны 
ерекше ядролық материядан біркелі зарядталған сфералық тамшы түрінде көруге 
болады, ол сығылмайды, ядролық күштердің қанығуына ие, сұйықты еске ала 
отырып, нуклондардың «булануына» (нейтрондар және протондар) ие болады. 
Бұл үлгіні Яков Френкель дамытты, және ары қарай Джон Уилер дамытты, оның 
негізінде Карл Вайцзеккермен атом ядросының байланыс энергиясы үшін 
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полуэмпирикалық формула алынды, және оның құрметіне Вайцзеккер 
формуласы деп аталды. Тамшылық үлгі макроскопиялық теория болып 
табылады, ол ядроның микроскопиялық құрылымын ескермейді, мысалы, 
ядролық қабықшалардың таралуын. Үлгі ядролардың маңызды қасиеттерін – 
қанығу қасиетін жақсы сипаттайды.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Азбөлшекті жүйе ретіндегі ядро.  
Екібөлшекті t-матрицаның қасиеттері. Липпман-Швингер теңдеуі. Фазалық-

эквивалентті потенциал. t-матрицаның сепарабелді таралулары.  Үш дене 
мәселесі. Ауысу амплитудалары және толқындық функциялар үшін Фаддеев 
теңдеуі.  

 
Байланысқан жұптағы бөлшектердің шашырауы есебінде Фаддеев 

теңдеуінің жуықталған шешімі.  
Ефимов эффектісі. Үш бөлшек жүйесіндегі коллапс. Жұп t-матрицаның 

массадан тыс сипаттамалары. Үш дене есебіндегі дисперсиялық әдістер. Төр 
дене мәселесі. Якубовский теңдеуі.   

 
Құрама бөлшектердің әсерлесуі және Паули принципі. 
Құрама жүйелердегі тыйым салынған күйлер. Фешбах бойынша тыйым 

салынған күйлер. Тыйым салынған күйлер түсінігін жалпылау ретінде үрмелі 
күйлер. Ортогоналды шарт үлгісі. Паули принципі және әсерлесу редукциясы. 
Құрама бөлшектердің шашырау жағдайына Левинсон теоремасын жалпылау. Екі 
кластердің әсерлесуінің үлгілі жүйесі.  

 
Үш құрама бөлшектен тұратын жүйеге Фаддеев теңдеуінің аппаратын 

қолдану. 
Екібөлшекті күйлерге ортогоналдандыруы бар Фаддеев теңдеуі. Үшбозонды 

жүйе үшін тыйым салынған күйлерден “тазартылған” осциляторлық базис.  
 
Супермультиплетті потенциалдық модель.  
Жеңіл кластерлердің әсерлесуінің жалпыланған потенциалдық сипаттамасы. 

SU(4)-симметрия.  d+p және d+h жүйелері үшін жалпыланған потенциалдарды 
құру. Дейтронның спин-изоспинін аударылатын d+t және d+p реакциялары. 
Дейтронның дейтронда серпімді шашырауы және олардың спин-изоспиндерін 
синглетке ауыстыру реакциясы. Супермультиплетті симметрия және екі және үш 
жеңіл кластерлерден тұратын жүйедегі табалдырыққа жақын деңгейлер.  

 
Ядролық шыңдық тұрақтылар және асимптотикалық нормаланған 

коэффициенттер. 
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Релятивистік емес теориядағы ядролық шың бөліктері. Ядролық шың форм-
факторлары (ЯШФ). Ядролық реакция мәліметтерінен анықталатын басқа 
шамалармен ЯШФ-ң байланысы. Ядролық толқындық функциялары бар ЯШК 
мен ЯШФ байланысы. Үшсәулелік шыңдардағы кулондық эффекттер. ЯШК 
анықтау әдістері және периферийнді ядролық реакциялар.  

 
Динамикалық SU(6)-симметриясына негізделген ядроның ұжымдық 

моделі.  
Ядролардың квадрупольдік қозу қасиеттерін сипаттауға арналған 

микроскопиялық әдіс. SU(6)-симметрия. Фермионды операторлардың бозондық 
көріністері. Ұжымдық гамильтонианды құру және оның дербес шешімдерін 
талдау.  

 
Фермионды операторлардың бозондық көріністерін құру кезінде Паули 

принципін ескеру.  
Сфералық ядродан деформацияланғанға ауысу. Ұжымдық айнымалылары 

жоқ ұжымдық гамильтониан. Квадрупольдік фонондар үлгісі (КФҮ) аясында 
ұжымдық күйлерді феноменологиялық сипаттау. Өзара әсерлесетін бозондар 
үлгісі (ӨӘБҮ). КФҮ және ӨӘБҮ эквиваленттілігін анықтау.  

 
Ядро құрылымындағы суперсимметрия. 
Суперсимметриялық осциллятор үлгісі. Супералгебра құрылымы. Зарядтар 

және суперзарядтар. Грассман алгебрасы. Гамильтониан және суперпотенциал. 
Вакуум энергиясы және суперпотенциал топологиясы. Суперсимметрияның 
спонтанды бұзылуы. Супержұп-күйлер. Бейтарап пиондар өрісіндегі нуклон. 
Псевдоскалярлық байланыс және ядро құрылымындағы суперсимметрия. 
Суперсимметрия және жұп-жұп және тақ ядролардың спектрлері.  

 
Р-жұптылықты және ядроның тороидты моменттерін бұзатын ядролық 

күштер. 
 Жұптылықтың бұзылуы кезіндегі электромагниттік әсерлесу. Элементар 

бөлшектің тороидты моментінің бағасы. Ауыспалы және стационар тороидты 
моменттер. Ядролардағы электрлік ауысулардың ықтималдығына тороидты 
моменттердің үлесі.  

 
Гамма-сәулелердің ішкі конверсиясы және ядроның тороидты 

моменттері.  
Матрицалық ену элементтерінің және тороидты моменттердің байланысы. 

Аномалды конверсия және жұптылықтың сақталмауымен ядролық ауысулар. 
Әлсіз нуклон-нуклондық потенциалды параметрлеу.  

 
Ядролық заттағы пиондық қозу. 
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Нуклондық ортадағы пионның поляризацияланған операторларын анықтау. 
Поляризациялық операторды анықтайтын диаграммалар. Поляризациялық 
оператордың резонанстық бөлігі. Поляризациялық оператордың локалды бөлігі. 
Поляризациялық оператордың полюсті бөлігі. Нуклондық корреляцияларды 
ескеру. Ядролық заттағы пиондық еркіндік дәрежесі. Пиондар спектрі және 
пиондық өрістің орнықсыздық шарты.  

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Якоби айнымалылары. 
2. Тыйым салынған күйі бар оптикалық потенциал.  
3. dd-әсерлесу потенциалын қалпына келтіру. 
4. Асимптотикалық нормалау коэффициенттерін анықтау әдістері.  
5. Sm және Gd ауыспалы изотоптардың ұжымдық күйлері.  
6. Өрістің кванттық теориясында, және U(6/2) тобында негізделген 

ядролық құрылым үлгісіндегі суперсимметрияның формалды салыстыруы.  
7. Тақ деформацияланған ядролардың тороидты моменттері.  
8. Жеңіл ядролардағы дипольдік алып резонансты құру ерекшеліктері.  
9. Ортадағы пиондық өрісті кванттау. 
10.  Күшті өрістерде вакуумды қайта құру.  

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Жүйенің толық оң энергиясы кезінде Фаддеев теңдеуін шешу.  
2. Ортогоналдаушы псевдопотенциалдар. 
3. Фотоядролық реакциялар. 
4. Периферийнді үлгі. 
5. Екіфононды триплет деңгейлері арасындағы Е2-ауысулар. 
6. Динамикалық симметриясы жоқ U(1/2)-суперсимметрия.  
7. Әлсіз бейтарап токтар және аномальді ішкі конверсия. 
8. Орташа және ауыр ядролардағы дипольдік алып резонанстардың 

құрылуы.  
9. Скалярлық және электрлік өрістердегі бозондар. 
10. Нуклондық ортадағы пиондық өріс.  

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Үшбөлшекті толқындық функцияны “ішкі” және ”сыртқыға” бөлу. 
2. Тыйым салынған күйі бар 3α-үлгідегі 12С ядросының деңгейлері.  
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3. p+t және p+h кластерлерінің әсерлесуі. 
4. Ядролық шың тұрақтылары, спектроскопиялық факторлар және 

бұрмаланған толқындары бар борндық жуықтаулар.  
5. Ауыспалы ядролардағы сфералық күйлер.  
6. Бөлшек-ротор үлгісіндегі толық емес суперсиммтерия.  
7. Конверсиялық электрондардың Р-тақ асимметриясы. 
8. Дипольдік алып резонанстағы супермультиплеттік симметрия 

эффекттері.  
9. Пиондық өрістің тиімді лагранжианы.  
10. Пион-пиондық әсерлесуді анықтайтын процестер.  
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физика-техникалық факультетінің, теориялық және ядролық физика 

кафедрасының доценті 
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 
Қазіргі таңда атомдық ядроның барлық қасиеттерін түсіндіретін нақты 

теория жоқ. Сондықтан атомдық ядроның құрылымын түсіндіру үшін әртүрлі 
модельдер қолданылады, олардың әрқайсысы тәжірибелік деректерде негізделеді 
және ядроның кейбір белгіленген қасиеттерін түсіндіруге мүмкіндік береді. 
Осылайша, ядролық модельдер шектелген қолданылу аймағына ие болады. 
Дегенмен олар ядро теориясының дамуында маңызды рөл атқарады және 
олардың аясында айтарлықтай нәтижелер қатары алынған.  

Пәнді меңгеру нәтижесінде қойылатын құзыреттіліктер: «Ядролар үлгілері» 
пәнін игеру нәтижесінде студенттер: 

түсінуі тиіс:  
- ядролық физикадағы зерттеудің негізгі нысандарын, пәндерін және 

аймақтары туралы; 
- ядролық-физикалық құбылыстар мен процестерді зерттеудің негізгі 

теориялық және ядролық әдістері туралы.  
білуі тиіс: 
- жалпы және теориялық физиканың негізгі түсініктері және заңдары;  

-  заманауи ядролық физиканың математикалық аппараты.  
жасай білуі тиіс: 
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- ядроның құрылымына байланысты күрделі есептерді талдау, және оларды 
шешудің тиімді әдістерін таба білуі;   

- ядролық-физикалық зерттеулер әдістерін өңдеу. 
дағдысы болуы тиіс:  
- ядролық физика аймағында есептеулер жүргізу; 
құзыретті болуы тиіс: 
- ядролық-физикалық зерттеулерді басқару, ұйымдастыру және 

жоспарлау кезінде. 
Пререквизиттері: «Ядролар үлгілері» пәнін меңгеру үшін студент: 

Математикалық талдау, Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер, 
Функционалдық талдау, Комплексті айнымалы функциялар теориясы, Топтар 
теориясы, Кванттық механика, Атомдық ядро теориясына кіріспе, Ядролық 
реакция теориясына кіріспе пәндерін игеруі тиіс. 

Постреквизиттері: Ядролар үлгілері курсын игеру ары қарай 
Эксперименталдық ядролық физика, Экзотикалық ядролық физика, Ядролық 
спектроскопия және т.б. ядролық физикаға қатысты пәндерді меңгеру үшін 
керек.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырып атауы 
1 Кіріспе 
2 Азбөлшекті жүйе ретіндегі ядро. 

3 Байланысқан жұптағы бөлшектердің шашырауы есебінде 
Фаддеев теңдеуінің жуықталған шешімі. 

4 Құрама бөлшектердің әсерлесуі және Паули принципі.  

5 Үш құрама бөлшектен тұратын жүйеге Фаддеев теңдеуінің 
аппаратын қолдану. 

6 Супермультиплетті потенциалдық модель. 

7 Ядролық шыңдық тұрақтылар және асимптотикалық 
нормаланған коэффициенттер.  

8 Динамикалық SU(6)-симметриясына негізделген ядроның 
ұжымдық моделі. 

9 Фермиондық операторлардың бозондық көріністерін құру 
кезінде Паули принципін ескеру.  

10 Ядро құрылымындағы суперсимметрия. 

11 Р-жұптылықты және ядроның тороидты моменттерін бұзатын 
ядролық күштер.  

12 Гамма-сәулелердің ішкі конверсиясы және ядроның тороидты 
моменттері.  

13 Атомдық ядролардағы дипольдік алып резонанстың 
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конфигурациялық ыдырауы.  
14 Ядролық заттағы пиондық қозу.  
15 Нуклондық ортадағы пиондық конденсация. 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Ұсынылып отырған пәнде келесі мәселелер қарастырылады: ядролық 

физикадағы үш және төрт дене мәселесі; құрама бөлшектер әсерлесуі және 
тыйым салынған күйлер; SU(4)-симметриясына негізделген жеңіл кластерлер 
әсерлесуінің потенциалдық сипаттамасы; ядролық шың тұрақтыларын және 
асимптотикалық нормалау коэффициенттерін анықтау әдістері және қасиеттері; 
орташа және ауыр ядролардың ұжымдық күйлерін бейнелеу кезіндегі әсерлесуші 
бозондардың үлгілері және SU(6)-симметриясының рөлі; ядролық физикадағы 
суперсимметрия; Р-жұптылықтың бұзылуына байланысты эффекттер және 
оларға қатысты ядроның тороидты моменттері; ядролық дипольдік алып 
резонанстар құбылысы; жеткілікті тығыз нуклондық ортадағы пиондық 
конденсация және пиондық өрістің қайта құрылуына қатысты эффекттер. 

Пәнді оқыту мақсаты – студенттерді жаңа технологиялардың дамуына 
бағытталған, инженерлік және зерттеу есептеріне қажет заманауи ядролық 
модельдермен таныстыру.  

Пәнді оқыту міндеті:  
Берілген курс аясында алынған ядролық модельдер бойынша базалық білім 

студенттерге мынадай мүмкіндіктер ашу керек: 
- пәнді тереңірек зерттеу мақсатында заманауи монографиялық және 

журнал әдебиеттерін оқу; 
- бұл пәнді игеру (дәрістерде және өз бетінше) студенттерге ядролық 

құрылымдар бойынша әртүрлі мәселелерге байланысты есептерді шешу және 
тұжырымдау білімін беруі қажет; ядролық физика аймағында тәжірибелерді 
жоспарлау кезінде бағалау есебін орындау. 

Бұл пәннің зерттеу нысандары атомдық ядролар болып табылады.  
Пәннің зерттеу әдістері: Фейнман диаграммаларын есептеу әдістері. 

Шашыранды диаграммалар және әртүрлі регулярлаулар.  
Пәннің рөлі мен орны: ядролар қасиеттері мен ядролық процестер туралы 

ғылымның бір бөлімі ретінде ядролар үлгілері пәні материяның құрылымы 
туралы ғылыми білімнің ұшында.  

Пән ғылымының дамуына қысқаша тарихи шолу. Үлгілерді қолдану 
атомдық ядролардың қатысуымен және олардың ішінде болатын процестерді 
жуықтап түсінуге мүмкіндік береді. Әртүрлі ядролар үлгілері болады, олардың 
әрқайсысы ядролық қасиеттердің тек шектелген жиынтығын сипаттай алады. 
Мысалы, бір үлгіге тоқтала кетсек, тамшылық үлгіні 1936 жылы Нильс Бор 
құрама ядро теориясы аясында ұсынды. Бұл теорияға сәйкес атомдық ядроны 
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ерекше ядролық материядан біркелі зарядталған сфералық тамшы түрінде көруге 
болады, ол сығылмайды, ядролық күштердің қанығуына ие, сұйықты еске ала 
отырып, нуклондардың «булануына» (нейтрондар және протондар) ие болады. 
Бұл үлгіні Яков Френкель дамытты, және ары қарай Джон Уилер дамытты, оның 
негізінде Карл Вайцзеккермен атом ядросының байланыс энергиясы үшін 
полуэмпирикалық формула алынды, және оның құрметіне Вайцзеккер 
формуласы деп аталды. Тамшылық үлгі макроскопиялық теория болып 
табылады, ол ядроның микроскопиялық құрылымын ескермейді, мысалы, 
ядролық қабықшалардың таралуын. Үлгі ядролардың маңызды қасиеттерін – 
қанығу қасиетін жақсы сипаттайды.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Азбөлшекті жүйе ретіндегі ядро.  
Екібөлшекті t-матрицаның қасиеттері. Липпман-Швингер теңдеуі. Фазалық-

эквивалентті потенциал. t-матрицаның сепарабелді таралулары.  Үш дене 
мәселесі. Ауысу амплитудалары және толқындық функциялар үшін Фаддеев 
теңдеуі.  

 
Байланысқан жұптағы бөлшектердің шашырауы есебінде Фаддеев 

теңдеуінің жуықталған шешімі.  
Ефимов эффектісі. Үш бөлшек жүйесіндегі коллапс. Жұп t-матрицаның 

массадан тыс сипаттамалары. Үш дене есебіндегі дисперсиялық әдістер. Төр 
дене мәселесі. Якубовский теңдеуі.   

 
Құрама бөлшектердің әсерлесуі және Паули принципі. 
Құрама жүйелердегі тыйым салынған күйлер. Фешбах бойынша тыйым 

салынған күйлер. Тыйым салынған күйлер түсінігін жалпылау ретінде үрмелі 
күйлер. Ортогоналды шарт үлгісі. Паули принципі және әсерлесу редукциясы. 
Құрама бөлшектердің шашырау жағдайына Левинсон теоремасын жалпылау. Екі 
кластердің әсерлесуінің үлгілі жүйесі.  

 
Үш құрама бөлшектен тұратын жүйеге Фаддеев теңдеуінің аппаратын 

қолдану. 
Екібөлшекті күйлерге ортогоналдандыруы бар Фаддеев теңдеуі. Үшбозонды 

жүйе үшін тыйым салынған күйлерден “тазартылған” осциляторлық базис.  
 
Супермультиплетті потенциалдық модель.  
Жеңіл кластерлердің әсерлесуінің жалпыланған потенциалдық сипаттамасы. 

SU(4)-симметрия.  d+p және d+h жүйелері үшін жалпыланған потенциалдарды 
құру. Дейтронның спин-изоспинін аударылатын d+t және d+p реакциялары. 
Дейтронның дейтронда серпімді шашырауы және олардың спин-изоспиндерін 
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синглетке ауыстыру реакциясы. Супермультиплетті симметрия және екі және үш 
жеңіл кластерлерден тұратын жүйедегі табалдырыққа жақын деңгейлер.  

 
Ядролық шыңдық тұрақтылар және асимптотикалық нормаланған 

коэффициенттер. 
Релятивистік емес теориядағы ядролық шың бөліктері. Ядролық шың форм-

факторлары (ЯШФ). Ядролық реакция мәліметтерінен анықталатын басқа 
шамалармен ЯШФ-ң байланысы. Ядролық толқындық функциялары бар ЯШК 
мен ЯШФ байланысы. Үшсәулелік шыңдардағы кулондық эффекттер. ЯШК 
анықтау әдістері және периферийнді ядролық реакциялар.  

 
Динамикалық SU(6)-симметриясына негізделген ядроның ұжымдық 

моделі.  
Ядролардың квадрупольдік қозу қасиеттерін сипаттауға арналған 

микроскопиялық әдіс. SU(6)-симметрия. Фермионды операторлардың бозондық 
көріністері. Ұжымдық гамильтонианды құру және оның дербес шешімдерін 
талдау.  

 
Фермионды операторлардың бозондық көріністерін құру кезінде Паули 

принципін ескеру.  
Сфералық ядродан деформацияланғанға ауысу. Ұжымдық айнымалылары 

жоқ ұжымдық гамильтониан. Квадрупольдік фонондар үлгісі (КФҮ) аясында 
ұжымдық күйлерді феноменологиялық сипаттау. Өзара әсерлесетін бозондар 
үлгісі (ӨӘБҮ). КФҮ және ӨӘБҮ эквиваленттілігін анықтау.  

 
Ядро құрылымындағы суперсимметрия. 
Суперсимметриялық осциллятор үлгісі. Супералгебра құрылымы. Зарядтар 

және суперзарядтар. Грассман алгебрасы. Гамильтониан және суперпотенциал. 
Вакуум энергиясы және суперпотенциал топологиясы. Суперсимметрияның 
спонтанды бұзылуы. Супержұп-күйлер. Бейтарап пиондар өрісіндегі нуклон. 
Псевдоскалярлық байланыс және ядро құрылымындағы суперсимметрия. 
Суперсимметрия және жұп-жұп және тақ ядролардың спектрлері.  

 
Р-жұптылықты және ядроның тороидты моменттерін бұзатын ядролық 

күштер. 
Жұптылықтың бұзылуы кезіндегі электромагниттік әсерлесу. Элементар 

бөлшектің тороидты моментінің бағасы. Ауыспалы және стационар тороидты 
моменттер. Ядролардағы электрлік ауысулардың ықтималдығына тороидты 
моменттердің үлесі.  

 
Гамма-сәулелердің ішкі конверсиясы және ядроның тороидты 

моменттері.  
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Матрицалық ену элементтерінің және тороидты моменттердің байланысы. 
Аномалды конверсия және жұптылықтың сақталмауымен ядролық ауысулар. 
Әлсіз нуклон-нуклондық потенциалды параметрлеу.  

 
Атомдық ядролардағы дипольдік алып резонанстың конфигурациялық 

ыдырауы. 
Атомдық ядролардағы дипольдік алып резонансты құрудың негізгі 

механизмдері. Терең тесіктер және жеңіл ядролардағы дипольдік алып 
резонанстың құрылымы. Дипольдік алып резонанс және 1р-қабықшасының 
супермультиплетті құрылымы. Конфигурациялық ыдырау құбылысының 
әмбебаптылығы.  

 
Ядролық заттағы пиондық қозу. 
Нуклондық ортадағы пионның поляризацияланған операторларын анықтау. 

Поляризациялық операторды анықтайтын диаграммалар. Поляризациялық 
оператордың резонанстық бөлігі. Поляризациялық оператордың локалды бөлігі. 
Поляризациялық оператордың полюсті бөлігі. Нуклондық корреляцияларды 
ескеру. Ядролық заттағы пиондық еркіндік дәрежесі. Пиондар спектрі және 
пиондық өрістің орнықсыздық шарты.  

 
Нуклондық ортадағы пиондық конденсация. 
Кризистік нүктеге жақын конденсат қасиеті. Конденсаттың энергиясы және 

амплитудасы. Нейтрондық ортадағы пиондық конденсация. Кризистік нүктеге 
жақын пиондар әсерлесуінің ерекшеліктері. Дамыған конденсат. Конденсат 
өрісіндегі нуклон энергиясы. Үлкен жиіліктер жуықтауындағы конденсат 
энергиясы. Шекті конденсаттық өріс үлгісі.  

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Якоби айнымалылары. 
2. Тыйым салынған күйі бар оптикалық потенциал.  
3. dd-әсерлесу потенциалын қалпына келтіру. 
4. Асимптотикалық нормалау коэффициенттерін анықтау әдістері.  
5. Sm және Gd ауыспалы изотоптардың ұжымдық күйлері.  
6. Өрістің кванттық теориясында, және U(6/2) тобында негізделген 

ядролық құрылым үлгісіндегі суперсимметрияның формалды салыстыруы.  
7. Тақ деформацияланған ядролардың тороидты моменттері.  
8. Жеңіл ядролардағы дипольдік алып резонансты құру ерекшеліктері.  
9. Ортадағы пиондық өрісті кванттау. 
10. Күшті өрістерде вакуумды қайта құру.  
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Жүйенің толық оң энергиясы кезінде Фаддеев теңдеуін шешу.  
2. Ортогоналдаушы псевдопотенциалдар. 
3. Фотоядролық реакциялар. 
4. Периферийнді үлгі. 
5. Екіфононды триплет деңгейлері арасындағы Е2-ауысулар. 
6. Динамикалық симметриясы жоқ U(1/2)-суперсимметрия.  
7. Әлсіз бейтарап токтар және аномальді ішкі конверсия. 
8. Орташа және ауыр ядролардағы дипольдік алып резонанстардың 

құрылуы.  
9. Скалярлық және электрлік өрістердегі бозондар. 
10. Нуклондық ортадағы пиондық өріс.  

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Үшбөлшекті толқындық функцияны “ішкі” және ”сыртқыға” бөлу. 
2. Тыйым салынған күйі бар 3α-үлгідегі 12С ядросының деңгейлері.  
3. p+t және p+h кластерлерінің әсерлесуі. 
4. Ядролық шың тұрақтылары, спектроскопиялық факторлар және 

бұрмаланған толқындары бар борндық жуықтаулар.  
5. Ауыспалы ядролардағы сфералық күйлер.  
6. Бөлшек-ротор үлгісіндегі толық емес суперсиммтерия.  
7. Конверсиялық электрондардың Р-тақ асимметриясы. 
8. Дипольдік алып резонанстағы супермультиплеттік симметрия 

эффекттері.  
9. Пиондық өрістің тиімді лагранжианы.  
10. Пион-пиондық әсерлесуді анықтайтын процестер.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 
Қазіргі таңда атомдық ядроның барлық қасиеттерін түсіндіретін нақты 

теория жоқ. Сондықтан атомдық ядроның құрылымын түсіндіру үшін әртүрлі 
модельдер қолданылады, олардың әрқайсысы тәжірибелік деректерде негізделеді 
және ядроның кейбір белгіленген қасиеттерін түсіндіруге мүмкіндік береді. 
Осылайша, ядролық модельдер шектелген қолданылу аймағына ие болады. 
Дегенмен олар ядро теориясының дамуында маңызды рөл атқарады және 
олардың аясында айтарлықтай нәтижелер қатары алынған.  

Пәнді меңгеру нәтижесінде қойылатын құзыреттіліктер: «Ядролар үлгілері» 
пәнін игеру нәтижесінде студенттер: 

түсінуі тиіс:  
- ядролық физикадағы зерттеудің негізгі нысандарын, пәндерін және 

аймақтары туралы; 
- ядролық-физикалық құбылыстар мен процестерді зерттеудің негізгі 

теориялық және ядролық әдістері туралы.  
білуі тиіс: 
- жалпы және теориялық физиканың негізгі түсініктері және заңдары;  
-  заманауи ядролық физиканың математикалық аппараты.  
жасай білуі тиіс: 
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- ядроның құрылымына байланысты күрделі есептерді талдау, және оларды 
шешудің тиімді әдістерін таба білуі;   

- ядролық-физикалық зерттеулер әдістерін өңдеу. 
дағдысы болуы тиіс:  
- ядролық физика аймағында есептеулер жүргізу; 
құзыретті болуы тиіс: 
- ядролық-физикалық зерттеулерді басқару, ұйымдастыру және 

жоспарлау кезінде. 
Пререквизиттері: «Ядролар үлгілері» пәнін меңгеру үшін студент: 

Математикалық талдау, Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер, 
Функционалдық талдау, Комплексті айнымалы функциялар теориясы, Топтар 
теориясы, Кванттық механика, Атомдық ядро теориясына кіріспе, Ядролық 
реакция теориясына кіріспе пәндерін игеруі тиіс. 

Постреквизиттері: Ядролар үлгілері курсын игеру ары қарай 
Эксперименталдық ядролық физика, Экзотикалық ядролық физика, Ядролық 
спектроскопия және т.б. ядролық физикаға қатысты пәндерді меңгеру үшін 
керек.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырып атауы 
1 Кіріспе 
2 Азбөлшекті жүйе ретіндегі ядро. 

3 Байланысқан жұптағы бөлшектердің шашырауы есебінде Фаддеев 
теңдеуінің жуықталған шешімі. 

4 Құрама бөлшектердің әсерлесуі және Паули принципі.  

5 Үш құрама бөлшектен тұратын жүйеге Фаддеев теңдеуінің 
аппаратын қолдану. 

6 Супермультиплетті потенциалдық модель. 

7 Ядролық шыңдық тұрақтылар және асимптотикалық нормаланған 
коэффициенттер.  

8 Динамикалық SU(6)-симметриясына негізделген ядроның 
ұжымдық моделі. 

9 Р-жұптылықты және ядроның тороидты моменттерін бұзатын 
ядролық күштер.  

10 Гамма-сәулелердің ішкі конверсиясы және ядроның тороидты 
моменттері.  

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
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Ұсынылып отырған пәнде келесі мәселелер қарастырылады: ядролық 
физикадағы үш және төрт дене мәселесі; құрама бөлшектер әсерлесуі және 
тыйым салынған күйлер; SU(4)-симметриясына негізделген жеңіл кластерлер 
әсерлесуінің потенциалдық сипаттамасы; ядролық шың тұрақтыларын және 
асимптотикалық нормалау коэффициенттерін анықтау әдістері және қасиеттері; 
орташа және ауыр ядролардың ұжымдық күйлерін бейнелеу кезіндегі әсерлесуші 
бозондардың үлгілері және SU(6)-симметриясының рөлі; ядролық физикадағы 
суперсимметрия; Р-жұптылықтың бұзылуына байланысты эффекттер және 
оларға қатысты ядроның тороидты моменттері; ядролық дипольдік алып 
резонанстар құбылысы; жеткілікті тығыз нуклондық ортадағы пиондық 
конденсация және пиондық өрістің қайта құрылуына қатысты эффекттер. 

Пәнді оқыту мақсаты – студенттерді жаңа технологиялардың дамуына 
бағытталған, инженерлік және зерттеу есептеріне қажет заманауи ядролық 
модельдермен таныстыру.  

Пәнді оқыту міндеті:  
Берілген курс аясында алынған ядролық модельдер бойынша базалық білім 

студенттерге мынадай мүмкіндіктер ашу керек: 
- пәнді тереңірек зерттеу мақсатында заманауи монографиялық және 

журнал әдебиеттерін оқу; 
- бұл пәнді игеру (дәрістерде және өз бетінше) студенттерге ядролық 

құрылымдар бойынша әртүрлі мәселелерге байланысты есептерді шешу және 
тұжырымдау білімін беруі қажет; ядролық физика аймағында тәжірибелерді 
жоспарлау кезінде бағалау есебін орындау. 

Бұл пәннің зерттеу нысандары атомдық ядролар болып табылады.  
Пәннің зерттеу әдістері: Фейнман диаграммаларын есептеу әдістері. 

Шашыранды диаграммалар және әртүрлі регулярлаулар.  
Пәннің рөлі мен орны: ядролар қасиеттері мен ядролық процестер туралы 

ғылымның бір бөлімі ретінде ядролар үлгілері пәні материяның құрылымы 
туралы ғылыми білімнің ұшында.  

Пән ғылымының дамуына қысқаша тарихи шолу. Үлгілерді қолдану 
атомдық ядролардың қатысуымен және олардың ішінде болатын процестерді 
жуықтап түсінуге мүмкіндік береді. Әртүрлі ядролар үлгілері болады, олардың 
әрқайсысы ядролық қасиеттердің тек шектелген жиынтығын сипаттай алады. 
Мысалы, бір үлгіге тоқтала кетсек, тамшылық үлгіні 1936 жылы Нильс Бор 
құрама ядро теориясы аясында ұсынды. Бұл теорияға сәйкес атомдық ядроны 
ерекше ядролық материядан біркелі зарядталған сфералық тамшы түрінде көруге 
болады, ол сығылмайды, ядролық күштердің қанығуына ие, сұйықты еске ала 
отырып, нуклондардың «булануына» (нейтрондар және протондар) ие болады. 
Бұл үлгіні Яков Френкель дамытты, және ары қарай Джон Уилер дамытты, оның 
негізінде Карл Вайцзеккермен атом ядросының байланыс энергиясы үшін 
полуэмпирикалық формула алынды, және оның құрметіне Вайцзеккер 
формуласы деп аталды. Тамшылық үлгі макроскопиялық теория болып 
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табылады, ол ядроның микроскопиялық құрылымын ескермейді, мысалы, 
ядролық қабықшалардың таралуын. Үлгі ядролардың маңызды қасиеттерін – 
қанығу қасиетін жақсы сипаттайды.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Азбөлшекті жүйе ретіндегі ядро.  
Екібөлшекті t-матрицаның қасиеттері. Липпман-Швингер теңдеуі. Фазалық-

эквивалентті потенциал. t-матрицаның сепарабелді таралулары.  Үш дене 
мәселесі. Ауысу амплитудалары және толқындық функциялар үшін Фаддеев 
теңдеуі.  

 
Байланысқан жұптағы бөлшектердің шашырауы есебінде Фаддеев 

теңдеуінің жуықталған шешімі.  
Ефимов эффектісі. Үш бөлшек жүйесіндегі коллапс. Жұп t-матрицаның 

массадан тыс сипаттамалары. Үш дене есебіндегі дисперсиялық әдістер. Төр 
дене мәселесі. Якубовский теңдеуі.   

 
Құрама бөлшектердің әсерлесуі және Паули принципі. 
Құрама жүйелердегі тыйым салынған күйлер. Фешбах бойынша тыйым 

салынған күйлер. Тыйым салынған күйлер түсінігін жалпылау ретінде үрмелі 
күйлер. Ортогоналды шарт үлгісі. Паули принципі және әсерлесу редукциясы. 
Құрама бөлшектердің шашырау жағдайына Левинсон теоремасын жалпылау. Екі 
кластердің әсерлесуінің үлгілі жүйесі.  

 
Үш құрама бөлшектен тұратын жүйеге Фаддеев теңдеуінің аппаратын 

қолдану. 
Екібөлшекті күйлерге ортогоналдандыруы бар Фаддеев теңдеуі. Үшбозонды 

жүйе үшін тыйым салынған күйлерден “тазартылған” осциляторлық базис.  
 
Супермультиплетті потенциалдық модель.  
Жеңіл кластерлердің әсерлесуінің жалпыланған потенциалдық сипаттамасы. 

SU(4)-симметрия.  d+p және d+h жүйелері үшін жалпыланған потенциалдарды 
құру. Дейтронның спин-изоспинін аударылатын d+t және d+p реакциялары. 
Дейтронның дейтронда серпімді шашырауы және олардың спин-изоспиндерін 
синглетке ауыстыру реакциясы. Супермультиплетті симметрия және екі және үш 
жеңіл кластерлерден тұратын жүйедегі табалдырыққа жақын деңгейлер.  

 
Ядролық шыңдық тұрақтылар және асимптотикалық нормаланған 

коэффициенттер. 
Релятивистік емес теориядағы ядролық шың бөліктері. Ядролық шың форм-

факторлары (ЯШФ). Ядролық реакция мәліметтерінен анықталатын басқа 
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шамалармен ЯШФ-ң байланысы. Ядролық толқындық функциялары бар ЯШК 
мен ЯШФ байланысы. Үшсәулелік шыңдардағы кулондық эффекттер. ЯШК 
анықтау әдістері және периферийнді ядролық реакциялар.  

 
Динамикалық SU(6)-симметриясына негізделген ядроның ұжымдық 

моделі.  
Ядролардың квадрупольдік қозу қасиеттерін сипаттауға арналған 

микроскопиялық әдіс. SU(6)-симметрия. Фермионды операторлардың бозондық 
көріністері. Ұжымдық гамильтонианды құру және оның дербес шешімдерін 
талдау.  

 
Р-жұптылықты және ядроның тороидты моменттерін бұзатын ядролық 

күштер. 
 Жұптылықтың бұзылуы кезіндегі электромагниттік әсерлесу. Элементар 

бөлшектің тороидты моментінің бағасы. Ауыспалы және стационар тороидты 
моменттер. Ядролардағы электрлік ауысулардың ықтималдығына тороидты 
моменттердің үлесі.  

 
Гамма-сәулелердің ішкі конверсиясы және ядроның тороидты 

моменттері.  
Матрицалық ену элементтерінің және тороидты моменттердің байланысы. 

Аномалды конверсия және жұптылықтың сақталмауымен ядролық ауысулар. 
Әлсіз нуклон-нуклондық потенциалды параметрлеу.  

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Якоби айнымалылары. 
2. Тыйым салынған күйі бар оптикалық потенциал.  
3. dd-әсерлесу потенциалын қалпына келтіру. 
4. Асимптотикалық нормалау коэффициенттерін анықтау әдістері.  
5. Sm және Gd ауыспалы изотоптардың ұжымдық күйлері.  
6. Өрістің кванттық теориясында, және U(6/2) тобында негізделген 

ядролық құрылым үлгісіндегі суперсимметрияның формалды салыстыруы.  
7. Тақ деформацияланған ядролардың тороидты моменттері.  
8. Жеңіл ядролардағы дипольдік алып резонансты құру ерекшеліктері.  
9. Ортадағы пиондық өрісті кванттау. 
10. Күшті өрістерде вакуумды қайта құру.  

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
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1. Жүйенің толық оң энергиясы кезінде Фаддеев теңдеуін шешу.  
2. Ортогоналдаушы псевдопотенциалдар. 
3. Фотоядролық реакциялар. 
4. Периферийнді үлгі. 
5. Екіфононды триплет деңгейлері арасындағы Е2-ауысулар. 
6. Динамикалық симметриясы жоқ U(1/2)-суперсимметрия.  
7. Әлсіз бейтарап токтар және аномальді ішкі конверсия. 
8. Орташа және ауыр ядролардағы дипольдік алып резонанстардың 

құрылуы.  
9. Скалярлық және электрлік өрістердегі бозондар. 
10. Нуклондық ортадағы пиондық өріс.  

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Үшбөлшекті толқындық функцияны “ішкі” және ”сыртқыға” бөлу. 
2. Тыйым салынған күйі бар 3α-үлгідегі 12С ядросының деңгейлері.  
3. p+t және p+h кластерлерінің әсерлесуі. 
4. Ядролық шың тұрақтылары, спектроскопиялық факторлар және 

бұрмаланған толқындары бар борндық жуықтаулар.  
5. Ауыспалы ядролардағы сфералық күйлер.  
6. Бөлшек-ротор үлгісіндегі толық емес суперсиммтерия.  
7. Конверсиялық электрондардың Р-тақ асимметриясы. 
8. Дипольдік алып резонанстағы супермультиплеттік симметрия 

эффекттері.  
9. Пиондық өрістің тиімді лагранжианы.  
10. Пион-пиондық әсерлесуді анықтайтын процестер.  

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕРДІҢ ТІЗІМІ 

 
Негізгі: 
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Зазулин Д.М. - кандидат физико-математических наук, преподаватель 

кафедры теоретической и ядерной физики 
 

Рецензенты: 
Жолдыбаев Т.К. - кандидат физико-математических наук, ВНС лаборатории 
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теоретической и ядерной физики, физико-технического факультета,  
Казахского национального университета им. аль-Фараби  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В настоящее время нет точной теории, которая объясняла бы все свойства 

атомных ядер. Поэтому для описания структуры атомных ядер используются 
различные модели, каждая из которых базируется на тех или иных 
экспериментальных фактах и позволяет объяснить некоторые выделенные 
свойства ядра. Таким образом, ядерные модели имеют ограниченную область 
применимости. Тем не менее, они играют важную роль в развитии теории ядра и 
в их рамках получен ряд существенных результатов. 

Требования к ключевым компетенциям: В результате изучения дисциплины 
«Ядерные модели» студенты должны: 

иметь представление:  
- об основных объектах, предметах и областях исследований в ядерной     

физике; 
- об основных теоретических и численных методах исследования ядерно-

физических явлений и процессов.  
знать: 
- основные понятия и законы общей и теоретической физики;  

- математический аппарат современной ядерной физики.  
уметь: 
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- анализировать сложные задачи, связанные со структурой ядра и находить 
эффективные методы их решения;   

- разрабатывать методы  ядерно-физических исследований. 
иметь навыки:  
- в проведении расчетов в области ядерной физики; 
быть компетентными: 
- при планировании, организации, и управлении ядерно-физическими 

исследованиями. 
Пререквизиты: Перед изучением предмета «Модели ядер»  студент 

должен освоить: Математический анализ, Дифференциальные и интегральные 
уравнения, Функциональный анализ, Теорию функций комплексной переменной, 
Теорию групп, Квантовую механику, Введение в теорию атомного ядра, 
Введение в теорию ядерных реакций. 

Постреквизиты: Изучение курса «Модели ядер» необходимо для 
дальнейшего освоения предметов, связанных с ядерной физикой таких, как: 
Экспериментальная ядерная физика, Физика экзотических ядер, Ядерная 
спектроскопия и т.д. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Введение 
2 Ядро как малочастичная система. 

3 Приближенное решение уравнений Фаддеева в задаче рассеяния 
частицы на связанной паре. 

4 Взаимодействие составных частиц и принцип Паули. 
5 Супермультиплетная потенциальная модель. 

6 Ядерные вершинные константы и асимптотические 
нормировочные коэффициенты. 

7 Коллективные модели ядра, основанные на динамической SU(6)-
симметрии. 

8 Учет принципа Паули при построении бозонных представлений 
фермионных операторов. 

9 Суперсимметрия в структуре ядер. 

10 Ядерные силы, нарушающие Р-четность и тороидные моменты 
ядер. 

11 Внутренняя конверсия гамма-лучей и тороидные моменты ядер. 
12 Пионные возбуждения в ядерном веществе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Введение 
В предлагаемой дисциплине рассматриваются следующие вопросы: 

проблема трех и четырех тел в ядерной физике; взаимодействие составных 
частиц и запрещенные состояния; потенциальное описание взаимодействия 
легких кластеров, основанное на SU(4)-симметрии; свойства и методы 
нахождения ядерных вершинных констант и асимптотических нормировочных 
коэффициентов; роль SU(6)-симметрии и модели взаимодействующих бозонов 
при описании коллективных состояний средних и тяжелых ядер; 
суперсимметрия в ядерной физике; эффекты с нарушением Р-четности и 
связанные с ними тороидные моменты ядер; явление ядерного дипольного 
гигантского резонанса; эффекты, связанные с перестройкой пионного поля и 
пионной конденсации в достаточно плотной нуклонной среде. 

Цель преподавания дисциплины – ознакомить студентов с современными 
ядерными моделями, требуемыми для решения инженерных и 
исследовательских задач, ориентированных на развитие новых технологий. 

Задачи изучения дисциплины:  
Базовые знания по ядерным моделям, приобретённые в рамках данного 

курса, должны обеспечить студентам возможность: 
- чтение современной монографической и журнальной литературы с целью 

более углубленного изучения предмета; 
 - изучение (на лекциях и самостоятельно) данной дисциплины должно дать 

студентам умение формулировать и решать задачи, связанные с различными 
вопросами по ядерным структурам; выполнять оценочные расчеты при 
планировании экспериментов в области ядерной физики. 

Объектами изучения данной дисциплины являются атомные ядра.  
Методы изучения данной дисциплины: Методы вычисления 

фейнмановских диаграмм. Расходящиеся диаграммы и различные 
регуляризации.  

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: предмет 
модели ядер как раздел науки о свойствах ядер и ядерных процессов находится 
на острие научного  знания о структуре материи. 

Краткий исторический очерк науки дисциплины. Использование 
моделей позволяет достичь приближённого понимания процессов, 
происходящих с участием атомных ядер и внутри их. Существуют различные 
модели ядра, каждая из них способна описать лишь ограниченную совокупность 
ядерных свойств. Например, капельная модель была предложена Нильсом 
Бором в 1936 году в рамках теории составного ядра. Согласно этой теории, 
атомное ядро можно представить в виде сферической равномерно заряженной 
капли из особой ядерной материи, которая обладает несжимаемостью, 
насыщением ядерных сил, «испарением» нуклонов (нейтронов и протонов), 
напоминая жидкость. Эта модель развивалась Яковом Френкелем и, в 
дальнейшем, Джоном Уилером, на её основании Карлом Вайцзеккером была 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD
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получена полуэмпирическая формула для энергии связи ядра атома, названная в 
его честь формулой Вайцзеккера. Капельная модель является макроскопической 
теорией, она не учитывает микроскопического строения ядра, например, 
распределения ядерных оболочек. Модель хорошо описывает важнейшие 
свойства ядер — свойство насыщения. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Ядро как малочастичная система.  
Свойства двухчастичной t-матрицы. Уравнение Липпмана-Швингера. 

Фазово-эквивалентные потенциалы. Сепарабельные разложения t-матрицы.  
Проблема трех тел. Уравнения Фаддеева для амплитуд перехода и волновых 
функций.  

 
Приближенное решение уравнений Фаддеева в задаче рассеяния 

частицы на связанной паре.  
Эффект Ефимова. Коллапс в системе трех частиц. Внемассовые 

характеристики парной t-матрицы. Дисперсионные методы в задаче трех тел. 
Проблема четырех тел. Уравнения Якубовского.    

 
Взаимодействие составных частиц и принцип Паули.  
Запрещенные состояния в составных системах. Запрещенные состояния по 

Фешбаху. Духовые состояния как обобщение понятия запрещенных состояний. 
Модель ортогональных условий. Принцип Паули и редукция взаимодействия. 
Обобщение теоремы Левинсона на случай рассеяния составных частиц. 
Модельная система взаимодействия двух кластеров.  

 
Супермультиплетная потенциальная модель.  
Обобщенное потенциальное описание взаимодействия легчайших 

кластеров. SU(4)-симметрия.  Построение обобщенных потенциалов для систем 
d+p и d+h. Реакции d+t и d+p c опрокидыванием спин-изоспина дейтрона. 
Упругое рассеяние дейтрона на дейтроне и реакция с переворотом их спин-
изоспинов в синглет. Супермультиплетная симметрия и уровни вблизи порогов в 
системах из двух и трех легчайших кластеров. 

 
Ядерные вершинные константы (ЯВК) и асимптотические 

нормировочные коэффициенты.  
Ядерные вершинные части в нерелятивистской теории. Ядерные вершинные 

форм-факторы (ЯВФ). Связь ЯВК с другими величинами, определяемыми из 
данных по ядерным реакциям. Связь ЯВФ и ЯВК с ядерными волновыми 
функциями. Кулоновские эффекты в трехлучевых вершинах.  Методы 
определения ЯВК и периферийные ядерные реакции.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0
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Коллективные модели ядра, основанные на динамической SU(6)-

симметрии.  
Микроскопический подход к описанию свойств квадрупольных 

возбуждений ядер. SU(6)-симметрия. Бозонные представления фермионных 
операторов. Построение коллективного гамильтониана и анализ его частных 
решений.  

 
Учет принципа Паули при построении бозонных представлений 

фермионных операторов.  
Переход от сферических ядер к деформированным. Коллективный 

гамильтониан без коллективных переменных. Феноменологическое описание 
коллективных состояний в рамках модели квадрупольных фононов (МКФ). 
Модель взаимодействующих бозонов (МВБ). Установление эквивалентности  
МКФ и МВБ.  

 
Суперсимметрия в структуре ядер.  
Модель суперсимметричного осциллятора. Структура супералгебр. Заряды 

и суперзаряды. Алгебра Грассмана. Гамильтониан и суперпотенциал. Энергия 
вакуума и топология суперпотенциала. Спонтанное нарушение суперсимметрии. 
Состояния-суперпартнеры. Нуклон в поле нейтральных пионов. 
Псевдоскалярная связь и суперсимметрия в структуре ядра. Суперсимметрия и 
спектры четно-четных и нечетных ядер.  

 
Ядерные силы нарушающие Р-четность и тороидные моменты ядер. 
 Электромагнитное взаимодействие при нарушении четности. Оценка 

тороидного момента элементарной частицы. Переходные и стационарные 
тороидные моменты. Вклад тороидных моментов в вероятности электрических 
переходов в ядрах.  

 
Внутренняя конверсия гамма-лучей и тороидные моменты ядер.  
Связь матричных элементов проникновения и тороидных моментов. 

Аномальная конверсия и ядерные переходы с не сохранением четности. 
Параметризация слабого нуклон-нуклонного потенциала.  

 
Пионные возбуждения в ядерном веществе. 
Нахождение поляризационного оператора пионов в нуклонной среде. 

Диаграммы, определяющие поляризационный оператор. Резонансная часть 
поляризационного оператора. Локальная часть поляризационного оператора. 
Полюсная часть поляризационного оператора. Учет нуклонных корреляций. 
Пионная степень свободы в ядерном веществе. Спектр пионов и условия 
неустойчивости пионного поля.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 
1. Переменные Якоби. 
2. Оптические потенциалы с запрещенными состояниями. 
3. Восстановление потенциала dd-взаимодействия. 
4. Методы определения асимптотических нормировочных 

коэффициентов. 
5. Коллективные состояния переходных изотопов Sm и Gd.  
6. Формальное сравнение суперсимметрии в модели ядерной 

структуры, базирующейся на группе U(6/2), и в квантовой теории поля.  
7. Тороидные моменты нечетных деформированных ядер.  
8. Особенности формирования дипольного гигантского резонанса в 

легких ядрах. 
9. Квантование пионного поля в среде. 
10. Перестройка вакуума в сильных полях. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТА  
 

1. Решение уравнений Фаддеева при полной положительной энергии 
системы. 

2. Ортогонализирующие псевдопотенциалы. 
3. Фотоядерные реакции. 
4. Периферийная модель. 
5. Е2-переходы между уровнями двухфононного триплета. 
6. U(1/2)-суперсимметрия без динамической симметрии.  
7. Слабые нейтральные токи и аномальная внутренняя конверсия. 
8. Формирование дипольного гигантского резонанса в средних и 

тяжелых ядрах. 
9. Бозоны в скалярном и электрическом полях. 
10. Пионное поле в нуклонной среде. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Разделение трехчастичной волновой функции на “внутреннюю”  и 
”внешнюю”. 

2. Уровни ядра 12С в 3α-модели с запрещенными состояниями.  
3. Взаимодействие кластеров p+t и p+h. 
4. Ядерные вершинные константы, спектроскопические факторы и 

борновское приближение с искаженными волнами. 
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5. Сферические состояния в переходных ядрах.  
6. Неполная суперсимметрия в модели частица-ротор. 
7. Р-нечетная асимметрия конверсионных электронов. 
8. Эффекты супермультиплетной симметрии в дипольном гигантском 

резонансе. 
9. Эффективный лагранжиан пионного поля. 
10. Процессы, определяющие пион – пионное взаимодействие. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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классической и квантовой теории поля и излучение. Физика элементарных 
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4. Хриплович И.Б. Несохранение четности в атомных явлениях. M: 
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MYa 5301 МОДЕЛИ ЯДЕР 
 

(научное и педагогическое направление) 
 

Объем – 2 кредита 
 

Авторы: 
Абишев М.Е. - доктор физика-математических наук, профессор кафедры 

теоретической и ядерной физики 
Жаугашева С.А. - кандидат физико-математических наук, и.о. профессора 

кафедры теоретической и ядерной физики 
Зазулин Д.М. - кандидат физико-математических наук, преподаватель 

кафедры теоретической и ядерной физики 
 

Рецензенты: 
Жолдыбаев Т.К. - кандидат физико-математических наук, ВНС лаборатории 

ядерных процессов Института ядерной физики РК 
Юшков А.В. – доктор физика-математических наук, профессор кафедры 

теоретической и ядерной физики, физико-технического факультета,  
Казахского национального университета им. аль-Фараби  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В настоящее время нет точной теории, которая объясняла бы все свойства 

атомных ядер. Поэтому для описания структуры атомных ядер используются 
различные модели, каждая из которых базируется на тех или иных 
экспериментальных фактах и позволяет объяснить некоторые выделенные 
свойства ядра. Таким образом, ядерные модели имеют ограниченную область 
применимости. Тем не менее, они играют важную роль в развитии теории ядра и 
в их рамках получен ряд существенных результатов. 

Требования к ключевым компетенциям: В результате изучения дисциплины 
«Ядерные модели» студенты должны: 

иметь представление:  
- об основных объектах, предметах и областях исследований в ядерной     

физике; 
- об основных теоретических и численных методах исследования ядерно-

физических явлений и процессов.  
знать: 
- основные понятия и законы общей и теоретической физики;  

- математический аппарат современной ядерной физики.  
уметь: 
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- анализировать сложные задачи, связанные со структурой ядра и находить 
эффективные методы их решения;   

- разрабатывать методы  ядерно-физических исследований. 
иметь навыки:  
- в проведении расчетов в области ядерной физики; 
быть компетентными: 
- при планировании, организации, и управлении ядерно-физическими 

исследованиями. 
Пререквизиты: Перед изучением предмета «Модели ядер» студент должен 

освоить: Математический анализ, Дифференциальные и интегральные 
уравнения, Функциональный анализ, Теорию функций комплексной переменной, 
Теорию групп, Квантовую механику, Введение в теорию атомного ядра, 
Введение в теорию ядерных реакций. 

Постреквизиты: Изучение курса «Модели ядер» необходимо для 
дальнейшего освоения предметов, связанных с ядерной физикой таких, как: 
Экспериментальная ядерная физика, Физика экзотических ядер, Ядерная 
спектроскопия и т.д. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Введение 
2 Ядро как малочастичная система. 

3 Приближенное решение уравнений Фаддеева в задаче рассеяния 
частицы на связанной паре. 

4 Взаимодействие составных частиц и принцип Паули. 

5 Применение аппарата уравнений Фаддеева к системе из трех 
составных частиц. 

6 Супермультиплетная потенциальная модель. 

7 Ядерные вершинные константы и асимптотические 
нормировочные коэффициенты. 

8 Коллективные модели ядра, основанные на динамической SU(6)-
симметрии. 

9 Учет принципа Паули при построении бозонных представлений 
фермионных операторов. 

10 Суперсимметрия в структуре ядер. 

11 Ядерные силы, нарушающие Р-четность и тороидные моменты 
ядер. 

12 Внутренняя конверсия гамма-лучей и тороидные моменты ядер. 

13 Конфигурационное расщепление дипольного гигантского 
резонанса в атомных ядрах. 
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14 Пионные возбуждения в ядерном веществе. 
15 Пионная конденсация в нуклонной среде. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
В предлагаемой дисциплине рассматриваются следующие вопросы: 

проблема трех и четырех тел в ядерной физике; взаимодействие составных 
частиц и запрещенные состояния; потенциальное описание взаимодействия 
легких кластеров, основанное на SU(4)-симметрии; свойства и методы 
нахождения ядерных вершинных констант и асимптотических нормировочных 
коэффициентов; роль SU(6)-симметрии и модели взаимодействующих бозонов 
при описании коллективных состояний средних и тяжелых ядер; 
суперсимметрия в ядерной физике; эффекты с нарушением Р-четности и 
связанные с ними тороидные моменты ядер; явление ядерного дипольного 
гигантского резонанса; эффекты, связанные с перестройкой пионного поля и 
пионной конденсации в достаточно плотной нуклонной среде. 

Цель преподавания дисциплины – ознакомить студентов с современными 
ядерными моделями, требуемыми для решения инженерных и 
исследовательских задач, ориентированных на развитие новых технологий. 

Задачи изучения дисциплины:  
Базовые знания по ядерным моделям, приобретённые в рамках данного 

курса, должны обеспечить студентам возможность: 
- чтение современной монографической и журнальной литературы с целью 

более углубленного изучения предмета; 
- изучение (на лекциях и самостоятельно) данной дисциплины должно дать 

студентам умение формулировать и решать задачи, связанные с различными 
вопросами по ядерным структурам; выполнять оценочные расчеты при 
планировании экспериментов в области ядерной физики. 

Объектами изучения данной дисциплины являются атомные ядра.  
Методы изучения данной дисциплины: Методы вычисления 

фейнмановских диаграмм. Расходящиеся диаграммы и различные 
регуляризации.  

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: предмет 
модели ядер как раздел науки о свойствах ядер и ядерных процессов находится 
на острие научного  знания о структуре материи. 

Краткий исторический очерк науки дисциплины. Использование 
моделей позволяет достичь приближённого понимания процессов, 
происходящих с участием атомных ядер и внутри их. Существуют различные 
модели ядра, каждая из них способна описать лишь ограниченную совокупность 
ядерных свойств. Например, капельная модель была предложена Нильсом 
Бором в 1936 году в рамках теории составного ядра. Согласно этой теории, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
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атомное ядро можно представить в виде сферической равномерно заряженной 
капли из особой ядерной материи, которая обладает несжимаемостью, 
насыщением ядерных сил, «испарением» нуклонов (нейтронов и протонов), 
напоминая жидкость. Эта модель развивалась Яковом Френкелем и, в 
дальнейшем, Джоном Уилером, на её основании Карлом Вайцзеккером была 
получена полуэмпирическая формула для энергии связи ядра атома, названная в 
его честь формулой Вайцзеккера. Капельная модель является макроскопической 
теорией, она не учитывает микроскопического строения ядра, например, 
распределения ядерных оболочек. Модель хорошо описывает важнейшие 
свойства ядер — свойство насыщения. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Ядро как малочастичная система.  
Свойства двухчастичной t-матрицы. Уравнение Липпмана-Швингера. 

Фазово-эквивалентные потенциалы. Сепарабельные разложения t-матрицы.  
Проблема трех тел. Уравнения Фаддеева для амплитуд перехода и волновых 
функций.  

 
Приближенное решение уравнений Фаддеева в задаче рассеяния 

частицы на связанной паре.  
Эффект Ефимова. Коллапс в системе трех частиц. Внемассовые 

характеристики парной t-матрицы. Дисперсионные методы в задаче трех тел. 
Проблема четырех тел. Уравнения Якубовского.    

 
Взаимодействие составных частиц и принцип Паули.  
Запрещенные состояния в составных системах. Запрещенные состояния по 

Фешбаху. Духовые состояния как обобщение понятия запрещенных состояний. 
Модель ортогональных условий. Принцип Паули и редукция взаимодействия. 
Обобщение теоремы Левинсона на случай рассеяния составных частиц. 
Модельная система взаимодействия двух кластеров.  

 
Применение аппарата уравнений Фаддеева к системе из трех составных 

частиц.  
Уравнения Фаддеева с ортогонализацией к двухчастичным состояниям. 

Осциляторный базис для трехбозонной системы, “очищенной” от запрещенных 
состояний.  

 
Супермультиплетная потенциальная модель.  
Обобщенное потенциальное описание взаимодействия легчайших 

кластеров. SU(4)-симметрия.  Построение обобщенных потенциалов для систем 
d+p и d+h. Реакции d+t и d+p c опрокидыванием спин-изоспина дейтрона. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0


39 
 

Упругое рассеяние дейтрона на дейтроне и реакция с переворотом их спин-
изоспинов в синглет. Супермультиплетная симметрия и уровни вблизи порогов в 
системах из двух и трех легчайших кластеров. 

 
Ядерные вершинные константы (ЯВК) и асимптотические 

нормировочные коэффициенты.  
Ядерные вершинные части в нерелятивистской теории. Ядерные вершинные 

форм-факторы (ЯВФ). Связь ЯВК с другими величинами, определяемыми из 
данных по ядерным реакциям. Связь ЯВФ и ЯВК с ядерными волновыми 
функциями. Кулоновские эффекты в трехлучевых вершинах.  Методы 
определения ЯВК и периферийные ядерные реакции.  

 
Коллективные модели ядра, основанные на динамической SU(6)-

симметрии.  
Микроскопический подход к описанию свойств квадрупольных 

возбуждений ядер. SU(6)-симметрия. Бозонные представления фермионных 
операторов. Построение коллективного гамильтониана и анализ его частных 
решений.  

 
Учет принципа Паули при построении бозонных представлений 

фермионных операторов.  
Переход от сферических ядер к деформированным. Коллективный 

гамильтониан без коллективных переменных. Феноменологическое описание 
коллективных состояний в рамках модели квадрупольных фононов (МКФ). 
Модель взаимодействующих бозонов (МВБ). Установление эквивалентности  
МКФ и МВБ.  

 
Суперсимметрия в структуре ядер.  
Модель суперсимметричного осциллятора. Структура супералгебр. Заряды 

и суперзаряды. Алгебра Грассмана. Гамильтониан и суперпотенциал. Энергия 
вакуума и топология суперпотенциала. Спонтанное нарушение суперсимметрии. 
Состояния-суперпартнеры. Нуклон в поле нейтральных пионов. 
Псевдоскалярная связь и суперсимметрия в структуре ядра. Суперсимметрия и 
спектры четно-четных и нечетных ядер.  

 
Ядерные силы нарушающие Р-четность и тороидные моменты ядер. 
Электромагнитное взаимодействие при нарушении четности. Оценка 

тороидного момента элементарной частицы. Переходные и стационарные 
тороидные моменты. Вклад тороидных моментов в вероятности электрических 
переходов в ядрах.  

 
Внутренняя конверсия гамма-лучей и тороидные моменты ядер.  
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Связь матричных элементов проникновения и тороидных моментов. 
Аномальная конверсия и ядерные переходы с не сохранением четности. 
Параметризация слабого нуклон-нуклонного потенциала.  

 
Конфигурационное расщепление дипольного гигантского резонанса в 

атомных ядрах. 
Основные механизмы формирования дипольного гигантского резонанса в 

атомных ядрах. Глубокие дырки и структура дипольного гигантского резонанса 
в легких ядрах. Дипольный гигантский резонанс и супермультиплетная 
структура ядер 1р – оболочки. Универсальность явления конфигурационного 
расщепления. 

 
Пионные возбуждения в ядерном веществе. 
Нахождение поляризационного оператора пионов в нуклонной среде. 

Диаграммы, определяющие поляризационный оператор. Резонансная часть 
поляризационного оператора. Локальная часть поляризационного оператора. 
Полюсная часть поляризационного оператора. Учет нуклонных корреляций. 
Пионная степень свободы в ядерном веществе. Спектр пионов и условия 
неустойчивости пионного поля.  

 
Пионная конденсация в нуклонной среде. 
Свойство конденсата вблизи критической точки. Энергия и амплитуда 

конденсата. Пионная конденсация в нейтронной среде. Особенности во 
взаимодействии пионов вблизи критической точки. Развитый конденсат. 
Энергия нуклона в поле конденсата. Энергия конденсата в приближении 
больших частот. Модель предельного конденсатного поля. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Переменные Якоби. 
2. Оптические потенциалы с запрещенными состояниями. 
3. Восстановление потенциала dd-взаимодействия. 
4. Методы определения асимптотических нормировочных 

коэффициентов. 
5. Коллективные состояния переходных изотопов Sm и Gd.  
6. Формальное сравнение суперсимметрии в модели ядерной 

структуры, базирующейся на группе U(6/2), и в квантовой теории поля.  
7. Тороидные моменты нечетных деформированных ядер.  
8. Особенности формирования дипольного гигантского резонанса в 

легких ядрах. 
9. Квантование пионного поля в среде. 



41 
 

10. Перестройка вакуума в сильных полях. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
1. Решение уравнений Фаддеева при полной положительной энергии 

системы. 
2. Ортогонализирующие псевдопотенциалы. 
3. Фотоядерные реакции. 
4. Периферийная модель. 
5. Е2-переходы между уровнями двухфононного триплета. 
6. U(1/2)-суперсимметрия без динамической симметрии.  
7. Слабые нейтральные токи и аномальная внутренняя конверсия. 
8. Формирование дипольного гигантского резонанса в средних и 

тяжелых ядрах. 
9. Бозоны в скалярном и электрическом полях. 
10. Пионное поле в нуклонной среде. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Разделение трехчастичной волновой функции на “внутреннюю”  и 
”внешнюю”. 

2. Уровни ядра 12С в 3α-модели с запрещенными состояниями.  
3. Взаимодействие кластеров p+t и p+h. 
4. Ядерные вершинные константы, спектроскопические факторы и 

борновское приближение с искаженными волнами. 
5. Сферические состояния в переходных ядрах.  
6. Неполная суперсимметрия в модели частица-ротор. 
7. Р-нечетная асимметрия конверсионных электронов. 
8. Эффекты супермультиплетной симметрии в дипольном гигантском 

резонансе. 
9. Эффективный лагранжиан пионного поля. 
10. Процессы, определяющие пион – пионное взаимодействие. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Блохинцев Л.Д., Борбей И., Долинский Э.И. Ядерные вершинные 

константы. Физика элементарных частиц и атомного ядра, Том 8 (1977 год), 
выпуск 6, страница 1189. 

2. Беляев В.Б. Лекции по теории малочастичных систем. M.1986 г. 



42 
 

3. Кукулин В.И., Неудачин В.Г., Смирнов Ю.Ф. Взаимодействие 
составных частиц и принцип Паули. Физика элементарных частиц и атомного 
ядра, Том 10 (1979 год), выпуск 6, страница 1236. 

4. Неудачин В.Г., Стружко Б.Г., Лебедев В.М. Супермультиплетная 
модель взаимодействия легчайших кластеров и единое описание различных 
ядерных реакций. Физика элементарных частиц и атомного ядра, Том 36 (2005 
год), выпуск 4, страница 888. 

5. Джолос Р.В. Суперсимметрия в ядерной структуре. Физика 
элементарных частиц и атомного ядра, Том 32 (2001 год), выпуск 2, страница 
222. 

6. Джолос Р.В., Кырчев Г. Коллективные модели ядра, основанные на 
динамической SU(6)-симметрии. Физика элементарных частиц и атомного ядра, 
Том 18 (1987 год), выпуск 6, страница 1173. 

 
Дополнительная: 
1. Ландау Л.Д., Лифшиц E.M. Квантовая механика. M.2004 г. 
2. Неудачин В.Г., Сахарук А.А., Смирнов Ю.Ф. Обобщенное 

потенциальное описание взаимодействия легчайших кластеров – рассеяние и 
фотоядерные реакции. Физика элементарных частиц и атомного ядра, Том 23 
(1992 год), выпуск 2, страница 479. 

3. Дубовик В.М., Чешков А.А. Мультипольное разложение в 
классической и квантовой теории поля и излучение. Физика элементарных 
частиц и атомного ядра, Том 5 (1974 год), выпуск 3, страница 791. 

4. Хриплович И.Б. Несохранение четности в атомных явлениях. M: 
1988 г. 

5. Фересин А.П., Листенгартен М.А. Анапольные моменты нечетных 
деформированных ядер. Известия Академии наук СССР, серия физическая, Том 
52, (1988 г.), №11, страница 2123. 

6. Ишханов Б.С., Капитонов И.М., Неудачин В.Г., Шевченко В.Г., 
Эрамжян Р.А., Юдин Н.П. Конфигурационное расщепление дипольного 
гигантского резонанса в атомных ядрах. Успехи физических наук, Том 160, 
(1990 г.), № 3, страница 57. 

7. Мигдал А.Б. Фермионы и бозоны в сильных полях. М.1978 г. 
8. Бор О., Моттельсон Б. Структура атомного ядра / М.: Мир. - Т.1. – 

1971 г. 
9. Ахметова Б.Г., Абильдаев А.Х., Кадыров Н.Б., Дьячков В.В. 

Руководство к лабораторным работам по ядерной физике. – Алматы, 2005. – 72 с. 
10. Ишханов Б.С., Кэбин Э.И. Физика ядра и частиц, ХХ век. Учеб. 

Пособие – М.:Изд. МГУ, 2000. – 74 с. 
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MYa 5301 МОДЕЛИ ЯДЕР 
 

(профильное направление) 
 

Объем – 1  кредит 
 

Авторы: 
Абишев М.Е. - доктор физика-математических наук, профессор кафедры 

теоретической и ядерной физики 
Жаугашева С.А. - кандидат физико-математических наук, и.о. профессора 

кафедры теоретической и ядерной физики 
Зазулин Д.М. - кандидат физико-математических наук, преподаватель 

кафедры теоретической и ядерной физики 
 

Рецензенты: 
Жолдыбаев Т.К. - кандидат физико-математических наук, ВНС лаборатории 

ядерных процессов Института ядерной физики РК 
Юшков А.В. – доктор физика-математических наук, профессор кафедры 

теоретической и ядерной физики, физико-технического факультета,  
Казахского национального университета им. аль-Фараби  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В настоящее время нет точной теории, которая объясняла бы все свойства 

атомных ядер. Поэтому для описания структуры атомных ядер используются 
различные модели, каждая из которых базируется на тех или иных 
экспериментальных фактах и позволяет объяснить некоторые выделенные 
свойства ядра. Таким образом, ядерные модели имеют ограниченную область 
применимости. Тем не менее, они играют важную роль в развитии теории ядра и 
в их рамках получен ряд существенных результатов. 

Требования к ключевым компетенциям: В результате изучения дисциплины 
«Ядерные модели» студенты должны: 

иметь представление:  
- об основных объектах, предметах и областях исследований в ядерной     

физике; 
- об основных теоретических и численных методах исследования ядерно-

физических явлений и процессов.  
знать: 
- основные понятия и законы общей и теоретической физики;  

- математический аппарат современной ядерной физики.  
уметь: 
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- анализировать сложные задачи, связанные со структурой ядра и находить 
эффективные методы их решения;   

- разрабатывать методы  ядерно-физических исследований. 
иметь навыки:  
- в проведении расчетов в области ядерной физики; 
быть компетентными: 
- при планировании, организации, и управлении ядерно-физическими 

исследованиями. 
Пререквизиты: Перед изучением предмета «Модели ядер» студент должен 

освоить: Математический анализ, Дифференциальные и интегральные 
уравнения, Функциональный анализ, Теорию функций комплексной переменной, 
Теорию групп, Квантовую механику, Введение в теорию атомного ядра, 
Введение в теорию ядерных реакций. 

Постреквизиты: Изучение курса «Модели ядер» необходимо для 
дальнейшего освоения предметов, связанных с ядерной физикой таких, как: 
Экспериментальная ядерная физика, Физика экзотических ядер, Ядерная 
спектроскопия и т.д. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Введение 
2 Ядро как малочастичная система. 

3 Приближенное решение уравнений Фаддеева в задаче рассеяния 
частицы на связанной паре. 

4 Взаимодействие составных частиц и принцип Паули. 

5 Применение аппарата уравнений Фаддеева к системе из трех 
составных частиц. 

6 Ядерные вершинные константы и асимптотические 
нормировочные коэффициенты. 

7 Коллективные модели ядра, основанные на динамической SU(6)-
симметрии. 

8 Ядерные силы, нарушающие Р-четность и тороидные моменты 
ядер. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
В предлагаемой дисциплине рассматриваются следующие вопросы: 

проблема трех и четырех тел в ядерной физике; взаимодействие составных 
частиц и запрещенные состояния; потенциальное описание взаимодействия 
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легких кластеров, основанное на SU(4)-симметрии; свойства и методы 
нахождения ядерных вершинных констант и асимптотических нормировочных 
коэффициентов; роль SU(6)-симметрии и модели взаимодействующих бозонов 
при описании коллективных состояний средних и тяжелых ядер; 
суперсимметрия в ядерной физике; эффекты с нарушением Р-четности и 
связанные с ними тороидные моменты ядер; явление ядерного дипольного 
гигантского резонанса; эффекты, связанные с перестройкой пионного поля и 
пионной конденсации в достаточно плотной нуклонной среде. 

Цель преподавания дисциплины – ознакомить студентов с современными 
ядерными моделями, требуемыми для решения инженерных и 
исследовательских задач, ориентированных на развитие новых технологий. 

Задачи изучения дисциплины:  
Базовые знания по ядерным моделям, приобретённые в рамках данного 

курса, должны обеспечить студентам возможность: 
- чтение современной монографической и журнальной литературы с целью 

более углубленного изучения предмета; 
- изучение (на лекциях и самостоятельно) данной дисциплины должно дать 

студентам умение формулировать и решать задачи, связанные с различными 
вопросами по ядерным структурам; выполнять оценочные расчеты при 
планировании экспериментов в области ядерной физики. 

Объектами изучения данной дисциплины являются атомные ядра.  
Методы изучения данной дисциплины: Методы вычисления 

фейнмановских диаграмм. Расходящиеся диаграммы и различные 
регуляризации.  

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: предмет 
модели ядер как раздел науки о свойствах ядер и ядерных процессов находится 
на острие научного  знания о структуре материи. 

Краткий исторический очерк науки дисциплины. Использование 
моделей позволяет достичь приближённого понимания процессов, 
происходящих с участием атомных ядер и внутри их. Существуют различные 
модели ядра, каждая из них способна описать лишь ограниченную совокупность 
ядерных свойств. Например, капельная модель была предложена Нильсом 
Бором в 1936 году в рамках теории составного ядра. Согласно этой теории, 
атомное ядро можно представить в виде сферической равномерно заряженной 
капли из особой ядерной материи, которая обладает несжимаемостью, 
насыщением ядерных сил, «испарением» нуклонов (нейтронов и протонов), 
напоминая жидкость. Эта модель развивалась Яковом Френкелем и, в 
дальнейшем, Джоном Уилером, на её основании Карлом Вайцзеккером была 
получена полуэмпирическая формула для энергии связи ядра атома, названная в 
его честь формулой Вайцзеккера. Капельная модель является макроскопической 
теорией, она не учитывает микроскопического строения ядра, например, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0


46 
 

распределения ядерных оболочек. Модель хорошо описывает важнейшие 
свойства ядер — свойство насыщения. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Ядро как малочастичная система.  
Свойства двухчастичной t-матрицы. Уравнение Липпмана-Швингера. 

Фазово-эквивалентные потенциалы. Сепарабельные разложения t-матрицы.  
Проблема трех тел. Уравнения Фаддеева для амплитуд перехода и волновых 
функций.  

 
Приближенное решение уравнений Фаддеева в задаче рассеяния 

частицы на связанной паре.  
Эффект Ефимова. Коллапс в системе трех частиц. Внемассовые 

характеристики парной t-матрицы. Дисперсионные методы в задаче трех тел. 
Проблема четырех тел. Уравнения Якубовского.    

 
Взаимодействие составных частиц и принцип Паули.  
Запрещенные состояния в составных системах. Запрещенные состояния по 

Фешбаху. Духовые состояния как обобщение понятия запрещенных состояний. 
Модель ортогональных условий. Принцип Паули и редукция взаимодействия. 
Обобщение теоремы Левинсона на случай рассеяния составных частиц. 
Модельная система взаимодействия двух кластеров.  

 
Применение аппарата уравнений Фаддеева к системе из трех составных 

частиц.  
Уравнения Фаддеева с ортогонализацией к двухчастичным состояниям. 

Осциляторный базис для трехбозонной системы, “очищенной” от запрещенных 
состояний.  

 
Супермультиплетная потенциальная модель.  
Обобщенное потенциальное описание взаимодействия легчайших 

кластеров. SU(4)-симметрия.  Построение обобщенных потенциалов для систем 
d+p и d+h. Реакции d+t и d+p c опрокидыванием спин-изоспина дейтрона. 
Упругое рассеяние дейтрона на дейтроне и реакция с переворотом их спин-
изоспинов в синглет. Супермультиплетная симметрия и уровни вблизи порогов в 
системах из двух и трех легчайших кластеров. 

 
Ядерные вершинные константы (ЯВК) и асимптотические 

нормировочные коэффициенты.  
Ядерные вершинные части в нерелятивистской теории. Ядерные вершинные 

форм-факторы (ЯВФ). Связь ЯВК с другими величинами, определяемыми из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0
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данных по ядерным реакциям. Связь ЯВФ и ЯВК с ядерными волновыми 
функциями. Кулоновские эффекты в трехлучевых вершинах.  Методы 
определения ЯВК и периферийные ядерные реакции.  

 
Коллективные модели ядра, основанные на динамической SU(6)-

симметрии.  
Микроскопический подход к описанию свойств квадрупольных 

возбуждений ядер. SU(6)-симметрия. Бозонные представления фермионных 
операторов. Построение коллективного гамильтониана и анализ его частных 
решений.  

 
Ядерные силы нарушающие Р-четность и тороидные моменты ядер. 
Электромагнитное взаимодействие при нарушении четности. Оценка 

тороидного момента элементарной частицы. Переходные и стационарные 
тороидные моменты. Вклад тороидных моментов в вероятности электрических 
переходов в ядрах.  

 
Внутренняя конверсия гамма-лучей и тороидные моменты ядер.  
Связь матричных элементов проникновения и тороидных моментов. 

Аномальная конверсия и ядерные переходы с не сохранением четности. 
Параметризация слабого нуклон-нуклонного потенциала.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Переменные Якоби. 
2. Оптические потенциалы с запрещенными состояниями. 
3. Восстановление потенциала dd-взаимодействия. 
4. Методы определения асимптотических нормировочных 

коэффициентов. 
5. Коллективные состояния переходных изотопов Sm и Gd.  
6. Формальное сравнение суперсимметрии в модели ядерной 

структуры, базирующейся на группе U(6/2), и в квантовой теории поля.  
7. Тороидные моменты нечетных деформированных ядер.  
8. Особенности формирования дипольного гигантского резонанса в 

легких ядрах. 
9. Квантование пионного поля в среде. 
10. Перестройка вакуума в сильных полях. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
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1. Решение уравнений Фаддеева при полной положительной энергии 
системы. 

2. Ортогонализирующие псевдопотенциалы. 
3. Фотоядерные реакции. 
4. Периферийная модель. 
5. Е2-переходы между уровнями двухфононного триплета. 
6. U(1/2)-суперсимметрия без динамической симметрии.  
7. Слабые нейтральные токи и аномальная внутренняя конверсия. 
8. Формирование дипольного гигантского резонанса в средних и 

тяжелых ядрах. 
9. Бозоны в скалярном и электрическом полях. 
10. Пионное поле в нуклонной среде. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Разделение трехчастичной волновой функции на “внутреннюю”  и 
”внешнюю”. 

2. Уровни ядра 12С в 3α-модели с запрещенными состояниями.  
3. Взаимодействие кластеров p+t и p+h. 
4. Ядерные вершинные константы, спектроскопические факторы и 

борновское приближение с искаженными волнами. 
5. Сферические состояния в переходных ядрах.  
6. Неполная суперсимметрия в модели частица-ротор. 
7. Р-нечетная асимметрия конверсионных электронов. 
8. Эффекты супермультиплетной симметрии в дипольном гигантском 

резонансе. 
9. Эффективный лагранжиан пионного поля. 
10. Процессы, определяющие пион – пионное взаимодействие. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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модель взаимодействия легчайших кластеров и единое описание различных 
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5. Джолос Р.В. Суперсимметрия в ядерной структуре. Физика 
элементарных частиц и атомного ядра, Том 32 (2001 год), выпуск 2, страница 
222. 

6. Джолос Р.В., Кырчев Г. Коллективные модели ядра, основанные на 
динамической SU(6)-симметрии. Физика элементарных частиц и атомного ядра, 
Том 18 (1987 год), выпуск 6, страница 1173. 

 
Дополнительная: 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц E.M. Квантовая механика. M.2004 г. 
2. Неудачин В.Г., Сахарук А.А., Смирнов Ю.Ф. Обобщенное 

потенциальное описание взаимодействия легчайших кластеров – рассеяние и 
фотоядерные реакции. Физика элементарных частиц и атомного ядра, Том 23 
(1992 год), выпуск 2, страница 479. 

3. Дубовик В.М., Чешков А.А. Мультипольное разложение в 
классической и квантовой теории поля и излучение. Физика элементарных 
частиц и атомного ядра, Том 5 (1974 год), выпуск 3, страница 791. 

4. Хриплович И.Б. Несохранение четности в атомных явлениях. M: 
1988 г. 

5. Фересин А.П., Листенгартен М.А. Анапольные моменты нечетных 
деформированных ядер. Известия Академии наук СССР, серия физическая, Том 
52, (1988 г.), №11, страница 2123. 

6. Ишханов Б.С., Капитонов И.М., Неудачин В.Г., Шевченко В.Г., 
Эрамжян Р.А., Юдин Н.П. Конфигурационное расщепление дипольного 
гигантского резонанса в атомных ядрах. Успехи физических наук, Том 160, 
(1990 г.), № 3, страница 57. 

7. Мигдал А.Б. Фермионы и бозоны в сильных полях. М.1978 г. 
8. Бор О., Моттельсон Б. Структура атомного ядра / М.: Мир. - Т.1. – 

1971 г. 
9. Ахметова Б.Г., Абильдаев А.Х., Кадыров Н.Б., Дьячков В.В. 
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