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1. ÎNTKOVUCERE

Fizica ionilor grei s-a constituit ca un domeniu ce a. ofe-

rit, noi posibilităţi de investigare a structurii nucleare ţi a meca-

nismelor proceselor nucleare. Lucrarea de faţă se înscrie în catego-

ria cercetărilor asupra mecanismului fuziunii ionilor grei, abordînd

problema.studiului prin spectroscopie y a proceselor de interacţie

iniţiate de C, N şi O pe izotopi ai germaniului. In acest

context, în capitolul 2 se prezintă succint cadrul teoretic al meca-

nismului fuziunii ionilor grei. O importanţă deosebită a fost acorda-

tă modelului statistic (Hauser-Feshbach)• şi, In contextul acestui

model, densităţii de nivele nucleare. Au fost discutate modelele fe-

nomenologice care în final au convers către "Modelul gazului Fermi

deplasat.înapoi", model inclus în codul STAPRE, cod folosit pentru

efectuarea calculelor Hauser-Feshbach.

Capitolul 3 este consacrat rezultatelor .experimental*. Este

prezentată de asemenea metodica experimentală utilizată pentru măsu-

rătorile de spectroscopie y în fascicul în reacţii induse de ioni

grei, la tandemul IFIN.

Interpretarea sub Aspectul mecanismului procesului de in-

teracţie a rezultatelor experimentale constituie obiectul ca.pi.tolu- •

lui 4. Bazîndu-ne pe sistematica noastră de date experimentale a

fost efectuată o analiză detaliată a influenţei structurii nucleare-

în zona energiilor înalte de excitaţie şi a spinilor înalţi asupra
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mecanismului dezdxcitării nucleului compus şi implicit cel al

popularii diverselor nuclee reziduale din zona A = 80 • 90. Sînt

prezentate astfel aspectele privind aplicabilitatea modelului Hauser-

Feshbach şi, în esenţă, a parametrilor acestui model la studiul pro-
12 * 16

ceselor de interacţie initiate de C şi O pe izotopi ai germaniu-

lui la energii de excitaţie maxime de - 60 MeV. De asemenea sînt co-

relate observaţiile noastre asupra anulării efectelor de pături la

energii de excitaţie mari şi spini înalţi cu concluziile similare

obţinute pentru domeniul A = 40 * 60. Sînt evidenţiate şi discutate,

în acest mod, caracteristicile şi interesul major suscitate de zona

A - 90.

Concluziile rezultate în urma acestei analize sînt prezen-

tate în capitolul 5.
2. FUZIUNEA IONILOR GREI

Mecanismul fuziunii ionilor grei implică o interacţie puter-

nică a proiectilului cu nucleul ţintă. Practic toate gradele de li-

bertate ale proiectilului şi ţintei sînt implicate în această inter-

acţie, timpul de interacţie fiind considerabil mai lung, 10 s,

decît cel corespunzător timpului de traversare a nucleului ţintă de
—22către proiectil, 10 s. Se formează astfel un sistem intermediar,

complet echilibrat, numit nucleu compus. Acest nucleu compus evolu-

ează în timp dezexcitîndu-se, fie evaporînd particule, fie fisionînd.

Analiza valorilor experimentale ale secţiunilor eficace de

fuziune a evidenţiat faptul că, în domeniul energiilor incidente joa-

se secţiunea eficace de fuziune, <Jfuai egalează secţiunea eficace de

reacţie, o . Deasupra unei anumite valori a energiei incidente însă,

raportul a f u s /
a

R se micşorează brusc, secţiunea eficace de fuziune

răiaînînd constantă. Limitarea valorii secţiunii eficace de fuziune a

fost explicată prin introducerea conceptului de moment cinetic critic,

* critic* Astfel în accepţiunea unei valori maxime, * c ri ti o* pentru

momentul cinetic orbital, numai undele parţiale joase, t £ 'critic'

vor conduce la fuziunea completă a nucleelor în interacţie.

Deşi ofufl poate fi exprimată matematic pe baza limitării nu-

mărului de unde parţiale, în momentul de faţă nu există o unitate de

opinii asupra originii fizice a momentului cinetic critic şi implicit

asupra limitării mecanismului de fuziune completă a ionilor grei. In

acest context explicarea momentului cinetic critic a fost legată

fie de efecte ale proprietăţilor nucleului compus (linia yrast, linia
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yfas*-.-stat.istică, bariera de fisiune L>.7, 7.7, 31]), fie de efecte

ale dinamicii canalului incident asupra mecanismului <ie fuziune

completă [361.

O relativ rec«Ptă analiză e. vaJ.orilor Jcritic
teoretice,

a evidenţiat efectele âe dinamică ale csnalului incident ca deter-

minante în limii:urea mecanismului de fuziunii complete [39]. Esre

de aşteptac a* îmbogafirea sistematicii de date experimentale asu-

pra valorilor J _ < t i c să contribuie ia riâicarea ambiguităţii^ le-

gata de explicarea limitării fuziunii ionilor grei.

Reacţiile de fuziune iniţiate de ioni girei conduc la nu-

clee compuse în stări energetice înalt excitate, puternic aliniate

şi de asemenea caracterizate de valori r.iari ale momentului cinetic.

Mecanismul dezexcitării nucleului compus, descris de

Grover şi Gilat [42 j, constă în evaporare succesivă de particule,

pînâ cînd s£nt atinse nivele ale nucleului rezidual situate la e-

nergii de excitaţie diferenţiate faţă de nivelele yrast cu mai pu-

ţin dâcît cr.ni-gia de separare a încă unei particule. O dată atinse

prin evaporarea de particule aceste nivele, procesul de dszexcitare

continuă prin emisie de r.aze Y. Spectrul de raze y provenit dlntr-o

reacţie indusă de Ioni qrei, cu formare "de nucleu compus se caracte-

rizează prin linii discrete provenite din dezexcitarea nivelelor

mai joase ale nucleului rezidual, puternic populate (în esenţă ban-

da yrast a stării fundamentals), şi un continuum care înglobează

toate tranziţiile între nivelele de spin înalt, nici unul din aces-

te nivele nefiţnd suficient populat pentru a fi rezolvat cu tehni-

cile experimentale actuale.

Deoarece momentul cinetic preluat de fiecare din paiticule-

le^evaporate are valori sefteute, în medie 1-2 "h, nivele populate

iniţial £n nucleul rezidual aii aceeaşi distribuţie a momentului ci-

netic critic ca şi nucleul compus. In acest context, reacţjLile de

fuziune ale ionilor yrei oferă posibilitatea obţinerii de informa-

ţii privitoare la mecaninmuJ popularii nivelelor de.spin înalt ale

nucleului rezidual, pvecum şi la proprietăţile acestor nivele.

Această posibilitate, însă, este condiţionată de gradul de selecti-

vitate al procesului nuclear analizat - evidenţierea nets, a unui

anumit canal emergent şi chiar în aceste condiţii evidenţierea netă

a stărilor de spin înalt ale nucleului rezidual respectiv.

Metoda diagramelor ciocnirilor periferice. (G.C.F.) propusă

de Klapdor şi colab. [46, 50] în vederea analizei selectivităţii

este suficientă doar în cazurile în car-e pe baza ei se poate prezice
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neselectivitatea vinul anumit proces nuclear. Această metodă permite

Xnsă o rapidă preselecţie a reacţiilor induse âe ioni grei, de in-

teres în studiile âe spectroscopie y a stărilor da spin înalt. 0

analiză cantitativă â selectivităţii este posibilă alăturînd aces-

tei1 metode 'calcule laborioase de model statistic.

Modelul statistic Hauser-Feshbach [54], construit în esen-

ţă pe teoria lui Bohr [5l3 asupra formării şi dezexcitării nucleu-

lui compus, furnizează expresiile secţiunilor eficace de populare

finală a unui nucleu rezidual, luînd în consideraţie alături âe pro-

cesul evaporării de particule şi pe cel al dezexcitării Y al

nucleului rezidual:

doH.F. (23 +

K* (21+1)

l
XL

mărimile utilizate avînd semnificaţiile curente [92].- Această expre-

sie stă la baza codului numeric STAPRE [.551, cod cu ajutorul căruia

au fost efectuate calculele raportate în această lucrare.

3. REZULTATF EXPfRÎMEWTALE

-Prezenta lucrare axată pe anal-iza mecanismului reacţiilor

nucleare induse de ioni grei, C, N şi O pe izotopi ai germa-

niului, 7 2' 7 3' 7 4' 7 6Ge, la energii uşor deasupra barierei couloittoie-

r.e, se bazează pe studii de spectroscopie y în fascicol. Aceste

studii efectuate în cadrul acceleratorului' Tandem, IFIN, au impli-

cat mai multe tipuri de experimente, în urma cărora s-a reuşit pe

lingă Identificarea canalelor*emergente dominante corespunzătoare

fiecărui tip âe proces de interacţie studiat, stabilirea schemei de

nivele şi de dezexcitare Y a nucleelor reziduale de interes.

3.1. METODICA EXPERIMENTALA

S-a lucrat cu o cameră de reacţie cilindrică, din oţel, cu
diametrul de 6 cm şi grosimea pereţilor de % 0,5 cm. La intrarea în
camera de reacţie o diafragmă din tantal de 2 mm asigura localizarea
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fascicolului pe ţintă. Curentul de pe ţintă a fost integrat cu aju-

torul unui integrator de sarcină.

Ţintele au fost preparate prin evaporări în vid, pe su-

porţi de tantal. a oxizi lor de germaniti, Ge~O3. îmbogăţirea izoto-

pică a ţintepcr a fost de 93,8% în caşul 7*Ge, 75% în cazul 7 3Ge,

99,7% în cazul. 74Ge. si 95,5% în cazul 7 6Ge. Grosimea ţintelor a

fost în medie de 0,2 mor cm~ , în vederea limitării pierderilor de

energie ale fascicolului incident.

Detecţia razelor y s-a f icut cu ajutorul detectorilor

Ge(Li). Unul din detectori, coaxial, cu rezoluţie energetică de

1,8 keV corespunzătoare razei 1332 kev a Co şi eficacitate de 20%

a fost cuplat cu un cristal de Nai(TI) de geometrie specială, în-

tr-un spectrometru Anticompton. Factorul de reducere a fondului a

fost în aceste condiţii în medie egal cu 4, [781. Calibrarea ener-

getică fi în eficacitate a lanţurilor spectrometrice s-a efectuat

folosindu-se surse etalon de Co si Eu. Izotropi» sistemului de

măsură a fost mai bună de 1%, controlul ei fiind efectuat prin pla-

sarea unei surse etalon în locul ţintei.

Detecţia de particule încărcate a fost efectuată cu un

detector Si(Li) cu barieră de suprafaţă cu o grosime de 2 imn.

Spectrele V au fost înregistrate direct sau în mod coin-

cident. Coincidenţele de tip particulă încărcată - y şi y - y au

fost^necesare în vederea identificării canalelor de reacţie (nuclee'

lor reziduale) corespunzătoare razelor y de interes şi respectiv a

stabilirii schemelor de dezexcitare asociate acestor raze 0.

3.2. ANALIZA REZULTATELOR EXPERIMENTALE

3.1.1. Sptctxt y dixtctt 4I de activam |j

Marea varietate de nuclee reziduale şi implicit numărul}!

mare de nivele populate - în totalitate - în aceste nuclee pe de o

parte, iar pe de altă parte existenţa unor informaţii sărace privi-

toare la schemele de dezexcitare y ale nucleelor reziduale, fac de

regulă dificilă identificarea razelor y discrete ale spectrului di-

rect (în fascicol). Tinînd cont de observaţia că în majoritatea Ic

nucleele reziduale sînt radioactive 6, analiza spectrelor y de ac

vare s-a impus cu necesitate în vederea identificării nucleelor

reziduale cel mai intens populate.

Spectrele y de activare au fost obţinute prin acuanlăr^

succesive după*perioade egale de iradiere In fascicol a ţintei.
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Analiza spectrelor Y directe şi de activare a condus la.
f '"o '2

' Se şi
observaţia că în urma ambelor procese de interactio,
i 4K + 7 4Ge sînt populate direct,intens,nucleele 2Kb, o 4' 8 5y, %n

16 73 ''4 74timp ce în urma proceselor de interacţie 0 + G2 şi N •*• Ge
pr .O *7

sînt populate direct, intens, nucleele ' V. Această observaţie a

determinat pe parsurs analiza comparativă a rezultatelor experimen-

tale corespunzătoare proceselor de interacţie menţionate.

3.2.2. ţtMCţ.11 de. zxcitaţlz y

Măsurătorile de funcţii de exci .aţie y au fost efectuate de

regulă pozlţionînd detectorul de Ce(Li) la un unghi de 55° în raport

cu direcţia fascicolului incident, unghi de observaţie la care inten-

sităţile razelor Y sînf"proporţionale cu secţiunile eficace de popu-

lare. In cazul în care măsurătorile au fost efectuate poziţionând de-

tectorul Ge(Li) la un unghi de 90° în raport cu direcţia fascicolului

incident (procesul N + Ge) intensităţile razelor y au fost corec-

tate cu*factorul W(55°)/W<90°) determinat pe baza măsurătorilor de

distribuţii unghiulare

Prelucrarea spactrelor 7 în vederea obţinerii ariilor picu-

rilor de interes s-a realizat cu programele 2EKKE şi PEGGYT adaptate

la calculatoarele ?DP 11/34 şi 15/34 ale Secţiei a IlI-a IFIN. Aces-

te arii au fost corectate în raport cu unghiul solid şi cu eficaci-

tatea sistemului de detecţie, şi au fost normate în raport cu sarci-

na colectată de ţintă, obţinîndu-se funcţiile de excitaţie y rela-

tive, o
16 72 73

Corespunzător proceselor de interacţie 0 + ' Ge, func-

ţiile de excitaţie y au fost obţinute în unităţi absolute (irb) pe
baza comparării cu funcţiile de excitaţie y asociate procesului de

16 16 C M
interacţie 0 + 0, Ein™' = 9 * 30 Mev̂ ,; măsurate de Cheng şi colati.

[82]. Factorul de normare al funcţiilor de excitaţie y a fost obţinut

aplicînd media ponderată a valorilor rapoartelor

[a C n e n (mb)/au a ] E determinate pentru secţiunile eficace corespun-

zătoare tranziţiîloi y 709 keV şi 1454 keV aparţinînd schemei de

dezexcitare y a nucleului P (canalul pn).

O altă modalitate de obţinere a secţiunilor eficace în uni-

tăţi absolute s-a utilizat în cazul funcţiilor de excitaţie Y aso-

ciate procesului N + Ge. D« asemenea aceeaşi metodă a fost apli-

cată în cazul funcţiilor de excitaţie Y obţinute în unităţi relative,

pentru reacţiile 7 4' 7 6Ge( 1 2C, xn)36"xSr, 8 8" xSr, x - 2 • 4 de către
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M.I<rasctt $1 colab. [8ll. Această metodă s-a bazat pe comparaţia

teoric-experintent a funcţiilor de excitaţie asociate tranziţiilor

•ft 2. •* 0 fund corespunzătoare excitării couloiribierie a izotopului

de germaniu al ţintei.

Măsurătorile de funcţii de excitaţie y au avut un rol mul-

tiplu în elaborarea întregului ansamblu experimental, atît în ceea

ce priveşte identificarea canalelor emergente corespunzătoare pro-

ceselor de interacţie, cît şi a stabilirii schemelor de/dezexcitare

Y a nucleelor reziduale asociate acestor canale [40, 83, 86]. Astfel

în ceea ce priveşte stabilirea apartenenţei la acelaşi canal emer-

gent (nucleu rezidual) a mai multor raze Y trebuie avut în vedere Ce

funcţiile de excitaţie ale acestor raze y au aceeaşi formă şi lăr-

gime, iar maximele lor sînt deplasate uşor către enerqii mai mari

ca rezultat al creşterii spinilor nivelelor nucleare iniţiale.

Bazat pe aceste considerente, în urma analizei funcţiilor

de excitaţie corespunzătoare proceslor O + Ge şi N + Ge,

s-au asociat aceluiaşi canal enargent următoarele raze y: 795 keV,

983 keV, 852 keV, 742 keV, 281 keVi 378 keV, 622 keV şi 1445 keV,

flg. 1. De asemenea ipoteza apartenenţei la acelaşi canal emergent

a primelor raze Y , 795 keV şi 983 keV este susţinută şi de analiza

furicţiiio* de excitaţie Y corespunzătoare procesului de interacţie
1 6O * 73GeV flg. 2. Se poate observa din flg.. 2. că funcţiile de ex-

citaţie Y 795 keV şi 983 keV au o comportare diferită faţă de func-

ţia de excitaţie asociată celei /mai intense raze Y ce caracterizează
ft "7 '

canalul pn ( Y) precum şi faţă de funcţiile de excitaţie asociate

tranziţiilor Y 1107 keV, 1196keV şi 668 keV. Acest ultim grup de

tranziţii Y a fost presupus a aparţine unui aceluiaşi nucleu rezidua

ipoteză confirmată şi de rezultatele analizei funcţiilor de excitaţi

Y corespunzătoare procesului de interacţie 1 4N + Ge.-

Odată selectate funcţiile de excitaţie ale razelor.y presu

puse a aparţine unui anumit nucleu analiza pantelor acestora poate

furniza informaţii'privitoare la succesiunea tranziţiilor Y în cas-

cadă. Această afirmaţie este bazată pe faptul că panteîi/de excitaţi

Y asociate unei cascade cresc proporţional cu spinul stării ce se

dezexdtă.

In acest context, pe baza analizei comparative atît a pan-:

telor funcţiilor de excitaţie corespunzătoare razelor Y: 795 keV,

983 keV, 852 keV, 742 keV şi 281 keV, flg. 3-*, cît şi a valorilor

absolut* ale secţiunilor eficace asociate a fost posibilă avansarea

apartenenţei acestor raze y h o cascada yrast. In aod sinilar.



fig. 3.b, a fost avansată ipoteza apartenenţei la aceeaşi cascadă

yrtst a tranziţiilor Y* U07 kev, il96 kev şi 66.8 keV,

72-

JF 50 55 « 6 5 " 45 50 55 60 65 45 50 55 60 65

Fig.1.

3.2.3. Sc.he.mz r
Precizarea rezultatelor obţinute pe baza anaJiaei funcţiilor!

de excitaţie y a fost realizată în urma interpretăr.M rezultatelor fur-

nizate de spectrale y - coincidente cu particule încărcate, spectrele

Y - V coincidente şi a distribuţiilor unghiulare y

Măsurătorile de spectre v coincidente cu particule încărca-
te au fost efectuate pentru următoarele procese de interacţie:

( (
E inc 6 0

1 4
45 MeV, 1 6O 7 3N + 7 6Ge "(l°9Y)\ E i n c - 45 MeV,

 1 6O + 7 3Ge * <%Zx)% E i n c - 52 M.V.I
Interpretarea rezultatelor obţinute s-a efectuat pe baza

analizei comparative a spectrelor coincidente provenite de la procese

iniţiate ds proiectile diferite. In acest sena, au fo*t
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Fig.2.

I '
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identificate ca aparţinînd izotopilor ytriului razele Y ce «3-au evi-

denţiat In spectrele y coincidente cu particule titcărcate corespun-

zătoare proceselor iniţiate de O, dar lipsesc din spectrele simi-

lare corespunzătoare proceselor iniţiate de N.

Astfelf analiza cuplată a spectrelor, y directe, de ac-

tivare si coincidente cu particule încărcate şi a funcţiilor de ex-

citaţie 1 6O + 7 2Ge, 1 4N + 7 4Ge şi 1 6O + 7 3Ce a condus la atribuirea

razelor y 79$ keV, 983 keV, 852 keV, 742 kev, 281 keV, 622 keV şi
ac

1445 keV nucleului Y, fig, k. In mod similar analiza comparativă

a spectrelor Y directe, de activare şi coincidente cu particule în-

cărcate precum şi a funcţiilor de excitaţie Y corespunzătoare pro-

ceselor de interacţie 1 6O+ 7 3Ge şi 1 4N + 7 6Ge a condus la atribui-

rea razelor y: 1107 keV, 1196, şi 668 keV schemei de desexcitare a
nucleelor 86, [803.

Ordonarea tranziţiilor y 795 keV, 983 keV şi 852 keV în

schema de dezexcitare a nucleului Y a fost rezultatul interpre-

tării spectrului y - y coincident măsurat în cazul procesului
I 60 + 7 2Ge, E i n c = 52 MeV, spectru comandat de tranziţia y 983 keV

[78]. Rezultatele noastre sînt în concordanţă cu cele obţinute de

Arnell şi colab. [90] studiind nucleul 8 5Y prin reacţia 84Sr(a,p2ny)

In ceea ce priveşte ordonarea tranziţiilor y 1107 keV,

1196 keV şi 668 keV în cascadă, fîg. 5, aceasta a fost rezultatul

interpretării spectrului y - y coincident corespunzător procesului

at» • '

MM.-

M30-

«60-

ITM-

ea.

-vth

-im

- i r *

.«ft

3

2

1

0

666

1196

W1

Fig.4. fig.5.
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C -+ JGe, E. = 52 MeV, spectru comandat de tran2iţi« y de

1107 keV, [80].

La completarea informaţiilor privitoare la schemele da

dezexcitare y, -7Vl ale nivelelor nucleare ale nucleelor ' *,['i8t

fO] şi S 3' 5 : î3r f 191] au contribuit şi măsurătorile de distribuţii

unghiulare y. Reacţiile nucleare alese pentru măsurarea di«tribtik

ţiilor unghiulare y au fost:
7W 6o, = 00 MeV; 7 6 G e ( 1 4 H , 4nY}8 6Y,

43 MeV; , 3ny) K ; > Sr f E
50MeV;
40MeV.

Rezultatele măsurătorilor noas-tre de apectroscopie y în

reacţii induse i C, " N, O pe izotopi ai geri.ianiului au eviden-

ţiat în final schemele de dezexcitare Y ale nucleelor ' Y, -f î g, A

şi respectiv 5 şi ' Sr rig. 6 [nu $1 nive.le.le. tKakate. punctaţi)

Aceste informaţii de structură nucleară'au fost ulterior folosite

ca -.îat.e de intrare în calcule de mode] statistic.

'////////////////until IIIIII
85Sr

Fig.6.

ANALIZA TEORETICA A REZULTATELOR EXPEPIMEWTALE

Informaţiile experimentale privitoare la procesele nuclea-

re initiate de C, N şi O pe izotopi ai germaniului au fost in-

terpretate sub aspectul analizei mecanismului* de reacţie. In acest

context, s-a avut în vedere evidenţierea mecanismului de populare a
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diverselor nuclee reziduale, iar In cadrul unui anumit nucleu rezi-

dual evidenţierea mecanismului de populare a nivelelor nucleare şl

a influenţei structurii nucleare asupra mecanismului de populare.

Deoarece toată istoria popularii si dezexcitării nucleelor rezidua-

le este conţinută de secţiunile eficace de populare ale nivelelor

finale, funcţiile de excitaţie y au constituit elementul esenţial

al comparaţiei rezultatelor experimentale si teoretice. Calculul

teoretic al funcţiilor de excitaţie y a fost efectuat folosind codul

numeric STAPRE [55], cod bazat pe form-lismul modelelor Hauser-

Feshbach (componenta de nucleu compus) şl exciton (componenta emi-

siei: la preechilibru).

fc.1. ANALIZA PROCESELOR DE INTERACTIE INITIATE DE 12C

Calculul teoretic al funcţiilor de excitaţie y corespun-

zător reacţiilor 7 4 f 7 6Ge( 1 2C, xn) 8 6~ x' 8 8~ xSr, x - 2 *, 4 In domeniul

energiilor incidente 35 * 45 NeV a fost efectuat utillzînd para-

metrii discutaţi In lucrare. Acordul dintre funcţiile de excitaţie

y calculate si cele experimentale este foarte bun în cazul tranziţii-

lor y finale, fig*7, aspectul, său general impunînd însă o analiză

mai aprofundată a mecanismului popularii nucleelor reziduale.

X 40 45 35 4» 45
E i B CIM«V)

35 10 4S~3S 49
NtV)

Fig.7.
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4.1.2. Uome.nte. cJLne.tJ.ee. Oiltice.

Valorile momentelor cinetic* critice, ̂ Ci?** (valorile

medii situîndu-se pe dreapta trasată întrerupt în f|g. 8), furniza-

te de sistematica experimentală pentru 40 s (A^ + A 2) £ 80, B l n c <

< 80 MeV au fost testate şi In cazul sistemelor 1 2C + 7 4' 7 6Ge. Efec-

tele introducerii momentului cinetic critic în calculele Hauser -

Feshbach devin semnificative odată cu creşterea energiei incidente.

De asemenea, a fost evidenţiată importanţa luării în consideraţie a

momentelor cinetice critice numai în cazul primelor particule emise.

In cazul unui anumit canal rezidual, influenţa introducerii limită-

rii în distribuţia momentului cinetic a canalului incident este mai

accentuată pentru funcţiile de excitaţie corespunzătoare dezexcită-

rii Y a stărilor yrast de spin înalt.

Is 40-

30-

20-

40* A < 80

j&
trrfi

i„*.,,,A |_ . i i

30 _«> 50 6 0 T O M 90

Fig.8.

rsist
Deoarece funcţiile de excitaţie Y calculate cu setul

Tcritic n u r e P r o d u c comportarea funcţiilor de excitaţie experimentali

în domeniul energiilor incidente maxime, au fost efectuate calcule

variind valorile momentelor cinetice critice, în limitele permise de|

sistematica existentă. In final a fost obţinut un set de valori op-

time, [109] - dreapta plină din fig. 8 -

4.1.3. U&canUimuJL de. populaţii « nucle.e.toi Hf.zldu.ale.

Studiul comparativ teorie - experienţă al funcţiilor de
' 83 85

excitaţie corespunzătoare tranziţiilor y ale nucleelor ' Sr (ca-

nalele 3n ale proceselor 7 4Ge + 1 2C şi respectiv 7 6Ge + 1 2C) a evi-

denţiat două aspecte caracteristice. In primul rînd, cel mai bun

acord.a fost obţinut pentru funcţiile de excitaţie y asociate

yrast a stării fundamentale. Chiar şi în acest caz, însă, teoria



supraestimează valorile experimentale, supraestiinarea acuentuîndu-se

pentru funcţiile de excitaţie ale tranziţiilor yrast superioare. In

al doilea rind, acordul teorie-experienţă în cazul cascadelor y se-

cundare se reduce apreciabil cu creşterea energiei incidente. Pe de

0 parte valorile absolute ale secţiunilor eficace asociate acestor

tranziţii y sînt subestimate, iar pe de altă»-parter dependenţa e-

nergetică a secţiunilor eficace nu mai este reprodusă. In aceste con-

dinţii na este posibil ca pe baza calculelor de moc'el statistic s5

se poată ridica ambiguităţile- asupra valorilor spinilor cascadelor

secundare. Oe asemenea, cele două aspecte caracteristice ale studiu-

lui comparativ al funcţiilor de excitaţie y au condus la concluzia

că, faţă de situaţia experimentală nivelele benzii yrast a stării

fundamentale sînt populate în calcul mai intens şi ţn defavoarea ni-

velelor cascadelor secundare. In vaderea corectării acestei defici-

enţe în cascadele secundare au fost introdusa nivele suplimentare

(prin analogie cu nucleele învecinate) cît i«a.t apropiate de nivelele

yra3t superioare (reprezentate punctat în fie. 6 şi 1! )•

Modificările operate în schelele de nivele ale nucleelor
ac

' Sr au avut influenţe slabe asupra funcţiilor de excitaţie cores-

punzătoare tranziţiilor reprezentative, fio. 9. In schirri. au fost mă-

rite sensibil valorile funcţiilor de excitaţie asociate tranziţiilor

1 secundare. Un acord puternic îmbunătăţit a fost obţinut în cazul
85

nucleului Sr, fiind influenţate atît valorile absolute ale secţiu-

nilor eficace cît şi dependenţa energetică a acestora.

Rezultatele obţinute pe baza "completării" schemelor de

nivele, sînt mai clar evidenţiate de analiza ooDulărilor primare,

o(E*, J)P(E*, J) mb/MeV (fîg. 10.a şi 11.a) şi finalei fi 3. 10.b şi
) 83 8 5 * '

1Kb) ale nucleelor ' Sr, corespunzătoare energiei incider.te
Einc * 4 5 M e V *

Trebuie in DIUS subliniat că influenţa introducerii nive-

lelor suplimentare în cascadele secundare asupra mecanismului distri-

buţiei popularii provenite din dezexcitarea continuumului t-jste puter-

nic corelată cu gradul de selectivitate al procesului nuclear. Aceas-

tă influenţă este mai puternică în condiţiile unui cn-ad de aelscti-
8 SSr.

7fi 12
vitate mai scăzut, cazul procesului <?e( C, 3n)

In concluzie trebuie menţionat că modificările operate, si-

mulînd o extindere la energii şi spini mai mari a schemelor de nivele

experimentale au evidenţiat faptul eh analiza detaliata a mecanismu-

lui popularii nucleelor reziduale f.n cadrul modelului. Hauser-Feshbach

necesită şi informaţii detaliate asupra structurii nucleare în zona
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(mb)
s

% 6e( 1 2 C f 3n) 8 5 Sr.
Exp. Th.

tchunavtchc

(a)
35 W « " 3 5 M 45

(mb)

?i 40 45 35 40 45
E i 0 C(H.VJ

Fig .9.

7 AQe(1 2C,3nî)
Populari iniţial* ce
se d«z«xcitâ prin
•misie t

10 15 2 0 2 5 5 1 0 1 5 2 0

(Q) I ( W (W
Fig.10.
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energiilor de excitaţie înalte şi a spinilor înalţi.

Populari iniţpbie ce se
de2excitd prin
emisie t

Fig .11.

4 . 2 . ANALIZA PROCESELOR DE INTERACTIE I N I T I A T E DE

12, 16,In cazul reacţiilor induse de "C, i 4 N şi *UO pe izotopi ai"
germaniului s-a pus în evidentă o anomalie în comportarea funcţii-
lor de excitaţie 5 asociate canalelor 2n, np, 3n şi 2np ale proce-
sului de inieracţie O + Ge. Se observă astfel, fig. 12, că în
cazul sistemului O + Ge emisia de. două şi trei particule ests
caracterizată, în domeniul energetic studiat de funcţii de excita-
ţie crescătoare. Pentru celelalte sisteme însă, funcţiile de exci-
taţie Ti , pe domenii energetice similare, corespunzătoare canalelor
2n şi np sînt descrescătoare/ iar cele asociate canalelor 3n şi
2np î ş i ating maximul.

Pe de altă parte, funcţiile de excitaţie 1 calculate pe baza
modelului Hauser-Feshbach prezintă aceleaşi aspecte pentru toate
sistemele (flg. 12, curbele trasate întrerupt) fără a se evidenţia
anomalia discutată mai sus.

Dată fiind apropierea nucleului compus *n2r âs numărul magic
N « 50 şi în condiţiile subpăturii protonice Z « 40 quasifnchise,
•-a considerat că această anomalie s-ar putea datora creşterii pon-
derii unor efecte de structură nucleară asupra mecanismului de
r«acţie, efecte neluate în consideraţie în calculele Hauser-Feshbach.
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4.1.1. Ve.nsi tati.a. de. *u've-£? la ene-icUi c(c nxcitaţie. Znatte.

I'ntruclt parametrii cei rnai importanţi ai calculelor de. model
statistic sîiit cai ai densităţii de nivele, atenţia a fost focaliza-
tă In această direcţie. Astfel, anomalia prezentă în comportarea
funcţiilor de excitaţie yexperimentale asociate canalelor 2n» np,
3n şi 2np ale procesului de interacţie " O + Ge a fost cel puţin
calitativ reprodusă de calculele de model statistic în condiţiile
luării în consideraţie a anulării, efectelor de pături în densitatea
de nivele nucleare, la energii de excitaţie înalte (curbele plina
din fi 9. 1?.). In acest context, s-a efectuat medierea peste efectele
de pături a valorilor parametrului a şi neglijarea efectelor de pă-
turi în expresia parametrului A_ în caziu nucleelor populate la *
energii de excitaţie E* & 15 '• 20 MeV. Anali2Înd fig. 12, 13 şi 14

se ocate ooserva că aceste efecte prezintă o i n-por tentă mult mai
* 89

nare asupra mecanismului dezexcitârii nucleului compus ăr,Zx (res-âfîpectiv popularsa inrlrială a nucleelor reziduale par-pare .QZC" -

2n

np

5

»»»**'•

k • if1 A ' J>

Fig .12.
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Fig .12.

TOl

<A 50 60 50 60

88 Y8 8- ş i i n i p a r - i m p a r e , Q Y c u r b e l e t r a s a t e p u n c t a t I n f i g . 1 3 ) d e c î t a s u -
DP

pra mecanismului dezexcitării nucleului compus ?„Zr (respectiv
87 ix ş i ^Y - curbele39popularea iniţ ială a nucleelor reziduale . Q .

trasate punctat .în fi-fl- 14).
De asemenea, efectele discutate sînt mult diminuate în cazul

86,nucleelor reziduale par-pare şi i'mpar-impare
6

coraapunză-p
16 73

toare canalelor 2n f i np ale sistemului O + Ge avlnd în vedere,
în primul rînd, scăderea energiilor de excitaţie implicate, vezi
fig. 15 %\ 16.
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îmbunătăţirea descrierii datelor experimentale*An condiţiile
anulării efectelor ue pătuvi nucleare In densitatea de nivele la
energii de exritafcie înalte scoate în evidenţă necesitatea conside-
rării realist* a structurii nucleare în calculale de secţiuni e f i-

•oaoe de reacţie [129, 131].

S. C O N C L U Z I I

Elensntele noi puse în evidenţă în cadrul acestei lucrări
sînt următoarele:

U Au fost obţinute {în unităţi absolute, cu excepţia pct.e)
funcţiile de excitaţie ale tranziţiilor Y representative, asociate'
canalelor:

a) 2n fi 3n ale procesului de interacţie . 7 4 Ge»
6) 2n + 4n ale procesului de interacţie 12,C + V€Ge;

7 4
p ţ ,

e) 3n al procesului de intor^c^ie X':r + 7 4 0 e ;
d) xnyp, x • 1 • 3, y « 0,1 al« proceselor de interacţie

16 7 2 7 316

e) 3n • ta ale. procesului de interacţie
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Hfi)
10 20 30 « l f t J 10 20 30.

Fig 15. Fig.16.

£,.Măsurători le de spectroscopie y în fascicol au condus la
obţinerea unor informaţii de structură nucleară, contribuind astfel
la completarea cunoştinţelor asupra nucleelor deficitare în neu-
troni , 85,86

39y.
In particular s-a evidenţiat caracterul mai selectiv al

procesului 7 2Ge( l 6O, 2np585y, fapt ce a făcut posibilă investigarea
nucleului Y în aona energiilor de excitaţie j&înă la E* - 3,8 MeV
şi a spinilor înalţi pînă la 25+/2. In acelaşi tinp, deşi popularea
nucleului Y prin reacţia JCe( O, 2np) este intensă, totuşi un
studiu relevant al părţii superioare a cascadelor sale y necesită,
din condiţii de selectivitate, creşterea valorii energiei incidente.
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4. Analiza proceselor de iriteracţie 7 4 ' 7 6 G e ( 1 2 C , xn)
72 16

Ge( O, ypxn) în formalismul modelului

3. Pe baza analizei sistematicii de rezultate experimentale
din această lucrare a fost posibilă evidenţierea unei anomalii în
comportarea funcţiilor de excitaţie Y asociate canalelor 2n, np,
3n ş i 2np ale procesului de interacţie 1 6 0 + 3Ge. Dată fiind apro-
pierea nucleului compus 8^Zr(16O + 73Gei—«t8* Zr) ) de închiderea
de pături neutronice N * 50 ş i în condiţiile subpăturiţ protonice
Z * 40 quasi-închise, s-a considerat ca această anomalie s-ar putea
datora efectelor de structură nucleară asupra mecanismului de
reacţie.

T 4 ne 11

statistic Hauser -
Feshbach) a condus la un bun acord teorie-experienţă, sub aspectul
reproducerii atît a comportării funcţiilor de excitaţie asociate
tranziţiilor Y reprezentative, cît fi al valorilor absolute ale
funcţiilor de excitaţie;

Analiza Hauser-Peshbach a reacţiilor 7 4 '7 6Ge( 1 2C,3n)8 3 '8 5Sr
a pus în evidenţă influenţa puternică a schemei de nivele din
partea superioară a cascadelor y asupra rezultatelor obţinute pen-
tru tranziţiile Y aparţinînd cascadelor Y secundare.

De asemenea pe baza analizei de model statistic a procese-
lor ' Ge( C, 3n) au fost confirmate valorile momentelor, cine-
tice critice furnizate de sistematica experimentală existentă,
fiind indicată însă o panti mai accentuată a dependenţei momentu-
lui cinetic critic de energia incidenţă.

5. Anomaliavprezentă în-comportarea funcţiilor de excitaţie
Y experimentale asociate canalelor 2n, np, 3n şi 2np arie procesu-
lui de interacţie 1 6 0 + 73Ge a fost cel puţin calitativ reprodusă
de calculele de model, statistic în condiţiile luării în considera-
ţie a anulării efectelor de-ipături ale,'densităţii de nivele nu-
cleare la energii de excitaţie înalte. Este subliniată astfel ne-
cesitatea considerării realiste a structurii nucleare In calculele
de esecţiuni eficace de reacţie. Metoda utilizării la energii de
•xcitaţie înalte a formulelor semiempirice ale densităţii de nivele
nucleare nefiind consistentă,; se impune luarea în consideraţie în
aoeste condiţii a densităţilor microscopice, calculate pe baza
unor modele de structură nucleară realiste.
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