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REZUMATUL PROIECTULUI 

 

(Times New Roman 11; spaţiere 1.15, maxim o pagină) 

     Interesul nostru principal consta in efectuarea de masuratori experimentale ale unor sectiuni de reactii induse 

de neutroni pe o gama larga de nuclee tinta.  Motivatia rezida in doua teme principale, prima legata de 

tehnologia nucleara si a doua de fizica fundamentala. Din punct de vedere al tehnologiei nucleare, producerea, 

intretinerea si validarea bibliotecilor de date nucleare relevante pentru proiectarea urmatoarelor generatii de 

instalatii nucleare necesita printre altele, o actualizare a bazelor de date existente, precum si imbunatatirea 

modelelor nucleare. Mai mult, domeniul de energie pentru neutronii in cauza in acest context trebuie extins 

pana la 50 MeV. Pe de alta parte, desi sectunile eficace pentru reactiile nucleare induse de neutroni rapizi sub 

20 MeV sunt, in general, considerate a fi destul de bine-cunoscute, datele disponibile pentru multe reactii cu 

neutroni rapizi sunt fie contradictorii, fie incomplete. Acesta este motivul pentru care exista o cerinta reala 

pentru a se genera noi seturi de date ale sectiunilor experimentale masurate cu precizie pentru energii sub 20 

MeV si mai ales intre 20-60 MeV. Din punct de vedere al fizicii fundamentale, date exacte si coerente pentru 

reactii (n,xn) pe o gama larga de energie (10-50 MeV), sunt de asemenea foarte importante pentru a testa si a 

imbunatatii modelele nucleare si pentru a investiga mecanismele de reactie. De fapt, calculele de model pentru 

sectiunile reactiilor induse de neutroni rapizi pentru energii mai mici de 20 MeV sunt cele mai sensibile la 

parametrii referitori la nucleele aflate in stadiile incipiente ale reacției, adica in procese de emisie la pre-

echilibru (PE), procese care apoi devin dominante la energii mai mari. Astfel, prin intermediul acestor studii se 

creaza o buna oportunitate in a intelege originea constrangerilor modelului, care sunt responsabile pentru 

variatiile gasite in sectiunilor calculate. 

     Obiectivul propuneri prezente este acela de a investiga posibilitatea folosirii detectorilor de germaniu HPGe 

la instalația nTOF pentru masurarea sectiunilor de reactie (n, xn). Pe baza testelor noastre anterioare, in prezent 

suntem in faza de dezvoltare a unei tehnici de analiză care ar permite utilizarea spectroscopiei γ cu detectori 

HPGe in cadrul experimentelor n_TOF. In cazul in care acest demers are succes, ne propunem sa aplicam 

tehnica pentru masuratori de sectiuni eficace experimentale induse de neutroni. 

     Prin urmare, procedura experimentala pentru aceste masuratori va fi incercata pentru prima dată la facilitatea 

nTOF. Sectiunea eficace pentru formarea nucleelor reziduale, pentru fiecare canal de iesire al reactiei studiate, 

va fi determinata de radiatiile gamma proeminente emise de nucleul rezidual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


