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Fizik

✔

AĞIR İYON FÜZYON REAKSİYONLARINDA TESİR KESİTLERİ VE ENGEL DAĞILIM 
FONKSİYONLARININ ÇİFTLENMİŞ KANAL YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Bu çalışmada ağır iyon füzyon reaksiyonları çiftlenmiş kanal metodu ile 48 adet 
reaksiyon için sistematik olarak incelenmiştir. Coulomb engeli yakınındaki ağır 
iyon füzyonu, deneysel çalışanların ve teorisyenlerin ilgisini çekmektedir. 
Çarpışmalar tipik olarak birçok açık reaksiyon kanalı varlığı ile karakterize edilir. 
Coulomb engelinin etrafındaki enerjilerde, süreç, bir veya iki çekirdeğin elastik 
saçılma, inelastik uyarımlar ve füzyon operasyonlarıdır. Füzyon süreci, saçılma 
potansiyelini Coulomb ve yakınlık potansiyelinin toplamı olarak alan tek boyutlu 
engel penetrasyon modelinin etkisi olarak tanımlanır. Bu çalışmada, füzyon tesir 
kesitleri CC hesaplamaları ile CCFULL, CCDEF, CCFUS ve NRV kodları ve 
Wong formalizmi kullanılarak gelen parçacık ve hedef için ve uyarılmalarını 
dikkate alarak detaylı olarak incelenmiştir. Hesaplanan tesir kesiti sonuçları, 
deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. Çiftlenmiş kanal kodlarından CCFULL ve 
CCDEF' in CCFUS a göre daha güvenilir veriler ürettiği tespit edildi. Deneysel 
verisi varolan reaksiyonlarda kodların doğru sonuçlar verdiği, deneysel verileri 
bulunmayan reaksiyonlarda ise kodların birbiri arasındaki uyumu gözlendi. Tüm 
reaksiyonlar için engel dağılımları çiftlenim değerleri altında CCFULL ve NRV 
kodları ile ve Wong formalizmi ile hesaplandı. Bu hesaplamaların kendi 
aralarındaki uyum incelendi ve modellerin birbirleri ile uyum içerisinde olduğu 
tespit edildi.  
Anahtar Kelimeler: Ağır-iyon reaksiyonları, Çiftlenmiş kanallar methodu, 
Füzyon, Engel Dağılımı 
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