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1. I N T R O D U C E R E

Studiul proceselor nucleare ce duc la o profundă rearanjare a
distribuţiei nucieonilor s-a dovedit în ultimii ani o cale eficien-
tă de cunoaştere a structurii nucleelor şi a modurilor de excitaţie
ale acestora. In acest context, fisiunea nucleară s-a bucurat de un
interes crescînd, generat şi de apariţia metodei macroscopice-mi-
croscopice (Strutinsky) [li ce oferă o interpretare nai profundă a
fenomenului şi explică particularităţile datelor experimentale ca
fiind urinarea caracterului complex al barierei de fisiune cu două
sau trei maxime. Această structură a barierei este datorată efecte-
lor microscopice care generează o corecţie de pături âUs şi împere-
chlere . 6P ce se adaugă energiei potenţiale macroscopice, colective

pentru a determina energia de deformare a nucleului:

E(8) * E J I J U ) + 6US(8) + 6P(6) (1)

unde 8 reprezintă parametri colectivi de deformare.

Pentru nucleele actinidice mărimea corecţiei de pături fiind

comparabilă cu bariera macroscopică, putem spune că fisiunea aces-

tora este determinată de competiţia efectelor microscopice şi ma-

croscopice.

Subiectul acestei teze XI constituie studiul unor aspecte teo-

retice fi experimentale ale influenţei structurii complexe a barie-

rei de fisiune Xn reacţiile induse d« particule încărcate (In prin-

cipal He) pe nuclee grele la energii de excitaţie joase fi moderate.

Ipoteza, de băii de ta teme. pttc&m t*te {oto*iKta metodti macnoico-

pice.-mic.fLOicopice. ptntftu. obţintită UHOJI in{otmafii cantitativi atu-

pK<L mTUiimiloi ce in.te.KviH tu catcuiut ttAgimii de {iiiutit si care

nu sînt observabila direct: mărimea fi dependenţa energetică a den-

sităţilor de nivele fi a barierelor de fisiune pentru cele două

stări de tranziţie ale nucleelor grei*. Aceasta ne permite analiza

fi interpretarea datelor In cadrul modelului statistic cu un număr

minim de ipoteze de lucru, păstrînd astfel informaţia fizică.

Pentru a realiza acest deziderat este necesar ca metoda v

Strutinsky să dea pradicţii cantitativ corecta, obţinute într-un '[

timp de calcul rezonabil. Xn aplicarea metodei am optat pentru

modelul de pături cu două centre, prezentat In capitotut t ce ofe- -i

ră unele avantaje. Pentru a îndeplini cerinţa de mei sus a fost *•'

necesar să dtzvolttm *.etit modtt, plin contulbiii ii OKiginttt,
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prezentate în capitolul 3, unde se discută critic rezultatele teo-
retice obţinute faţă de datele experimentale. In capitolul 4 eva-
luăm In spiritul metodei Struţinsky la temperaturi finite, mărimi-
le ce intervin în calculul lărgimilor de fisiune incluzînd atenua-
rea efectelor de pături si colective cu energia de excitaţie. Se
obţin Kt.zulta.t9. originale, plivind txanziţia de. {oKrnS. a nucleele*
la baiUt/ia inte.xn.TL. Capitolul 5 este dedicat aspectelor metodice
prezentlndu-se diferitele tehnici experimentale care s-au folosit
In studiul fisiunii. Din datele experimentale la energii de exci-
taţie reduse extragem In capitolul 6 informaţiile necesare vali-
dării rezultatelor teoretice si In capitolul 7 analizăm competiţia
iiiiune.-e.va.potaie. de neutroni la energii de excitaţie moderate cu
includerea, pentxu piima OOATL, a ateituTUiii zţecteloK colective ţi de.
pUZufU cu eneigia.

2. MODELUL IN PATURI CU DOUA CENTRE

In acest capitol slnt expuse elementele de bază ale tratării
macroscopice-microscopice ale proprietăţilor statice ale fisiunii,
folosind modelul de pături cu două centre si se face o analiză cri-
tică a rezultatelor obţinute iniţial [2-31. Potenţialul nuclear
constă tn doi oscilatori asimetrici la reflexie, transpuşi In coor-
donate cilindrice cu axa OZ corespunzătoare direcţiei - fisiunii» ra-
cordaţi lin cu un termen de grad [4]. Acestui potenţial i se adaugă
un termen de spin-orbită cu constantele de cuplaj K, U, similar ce-
lui din modelul Nilsson. Faţă de [4] alegem alţi parametri indepen-
denţi de deformare, pentru a folosi mai bine proprietăţile de sime-
trie, după cum urmează:

"a" semiaxa Oz pe direcţia pozitivă a sferoidului,
"ZS" proporţional cu distanţa Intre centrele oscilatorilor,
"Q", "R" parametri ai asimetrie! de masă daţi de raportul

< semiaxelor pe direcţia fisiunii si, respectiv, perpendiculară.

Slnt prezentate clteva particularităţi ale rezolvării ecuaţiei
Schrodinger prin care obţinem diminuarea timpului de calcul. Se ara-
tă că nivelele uniparticulă (u.p.) slnt similare, la deformări mai
mari, cu cele date de potenţialul Yukawa convolut, ceea ce permite
obţinerea corecţiilor de pături cu un efort de calcul mult redus
faţă de cel necesar potenţialelor de adineime finită.

Pentru energia totală includea corecţiile de Imperecbiere In
aproximaţia BCS cu renoraalizare Strutinsky [5] şi gap mediu '.•= -.



independent de deformare, iar energia macroscopică este dată de
expresia clasică a picăturii de lichid pentru care metodele numeri-
ce sînt tratate în [6}.

Rezultatele testării modelului privind reproducerea maselor,
i

stAriJur di.: quasiparticulă şi a barierelor de fisiune din regiunea
U-Cm arată o precizie insuficientă a calculelor (comparativ şi cp

eroarea de metodă [73 de 0/5-0,8 HeV). Aceasta ne arată că modelul

•cu două centra, In forma sa uzuală, nu este încă suficient de ela-

borat pentru e. fi cantitativ util interpretării datelor, cu toate

că, potential are avantaje majore: rapiditate de calcul şi compor-

tare asimptotici corectă. In acelaşi timp dependenţa puternică de

excesul neutronic a mărimilor calculate sugerează că nici partiţia

Intre «nergia macroscopică şi cea microscopică nu este corectă.

3. DEZVOLTĂRI ALE MODELULUI CU DOUA CENTRE

Materialul acestui capitol constituie în mare parte contKiba-
ţia oKiQina.CS. pe care o aducem modelului În scopul creşterii pute-
rii predictive [8] şi include nodiiitC&Ki în zxp/t.ziia e.nzx.gie,i ma-

ciioic.opi.zz şi considerarea unor noi Qtia.de. dz dzioima'ic în potenţia-

lul cu două centre.

Pentru a respecta condiţiile da aplicabilitate ale metodei
Strutinsky, energia macroscopică folositA este cea dată de modelul
Yukawa ptu& zxpoKinţiala [9J ai cărui parametri au fost stabiliţi
cu considerarea corecţiilor de pături date de potenţialul Yukawa
convolut. Datorită similitudinii dintre acesta şi potenţialul
nostru se asigură din principiu o bună partiţie între contribuţia
Microscopică şi cea macroscopică în acelaşi timp cu includerea în
nodal a efectelor datorate razei finite a forţelor nucleare şi su-
prafeţei difuze a nucleului. Prin uneia aproximaţii pe care le in-
troducem obţinem o spectaculoasă reducere a timpului de calcul cu
preţul unor erori mai mici de 0,2 MeV, care permite aplicarea mo-
delului unui număr mărit de nuclee şi deformări.

Pentru extinderea spaţiului de dsf onoare, plin contKibuţia
noat&CS. în potenţialul de două centre au fost introduse dzioKma-
ţii de tip "diamant" (hexapolar pozitive) si de.ioKma.tii maxiat
iimttKitz (de tip gamma). Cu aceste modificări, potenţialul cu
două centre devine, pentru forme cu simetrie la reflexie:



V=l/2m[w x 2 + iu y 2 + w (z-z ) 2 + w .A] ,„

A y z o 2 l*/

l(z-zQ)
 2-a2]x[l-exp(-Q(z-zo)

2/a2-)](l/r-l)/(l-f) ; z > z Q

-l/2(z-zo)
4/z2 z < z o

unde M r M determină deformarea de tip hexadecapolar, "q =u» /u "

determină deformarea neaxială, "z o" sînt centrele oscilatorilor

şi celelalte mărimi sînt dependente de parametrii de deformare.

Sînt prezentate relaţiile de calcul pentru problema de va Io-1

ri proprii ale acestui potential. O atenţie specială se acordă

constantelor de cuplaj x, u a căror valoare influenţează corecţia

de pături la deformaţii moderate. Rezultatele noastre arată că

sistematica Nilsson, uzual folosită, nu este optimă pentru izo-

topi uşori ai U, Pu şi aducem unele îmbunătăţiri pentru starea

fundamentală prin folosirea regulei Reckstadt probată cu succes

şi în alte regiuni de masă [10].

Pentru calculul mtxinlon. nuclzaiz se consideră explicit

contribuţia vibraţiei de zero [9] obţinîndu-se o iKooni mzd-ie.

pattaticu di. numai. 0,72 M&V pentru cele 62 nuclee cunoscute în

regiunea U-Fm, perfect comparabilă cu cea dată de modelul Yukawa

[9J. Un exemplu reprezentativ pentru Pu şi Fm este dat în Fig. 1

unde se observă erori reduse cu excepţia izotopilor grei ai Fm

pentru care constantele de cuplaj folosite nu sînt optime.

Introducerea deformaţiilor cu asimetrie axială determină

scăderea buftitizl inte.iU.oaxt cu pînă la 2 MeV pentru toate nu-

cleele studiate cu excepţia izotopilor uşori ai O şi Pu. Acordul

cu datele experimentale este buri cu o zKoaKe. medte ptttxa.tA.at de

0,77 MeV, datorată majoritar izotopilor uşori ai U, Pu. Pentru

izotopi mai grei ca şi pentru Cm-Fm reproducerea datelor este

nult mai bună, după cum se observă din Fig. 2 unde, pentru

comparaţie am reprodus şi rezultatele obţinute cu modelul Nilsson

(linie punctată) .

Pentru iteniza. izamzfCA obţinem o foarte bună reproducere

a energiei minimului (cu o tn.oa.n.1 midie, de 0,32 MtV pzntna 29 nu-

clee) un acord în limita erorii experimentale pentru nonentul

quadrupolar, iar stările uniparticulă propuse experimental se

regăsesc lingă nivelul Fermi în cazul modelului nostru, spre

deosebire de rezultatele anterioare din literatură.
. &M£eA<i extefiMtOd, cu asimetrie de masă, este foarte bine

reprodusă de aodelul nostru ea enoafte utdJLe-Ae 0,4 UtV
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»£ nuctze, în contrast cu modelul NiIsson şi comparabil cu cel

Yukawa . In acelaşi timp se observă o corelaţie puternică între asi-

metria de masă a nucleului imediat după barieră şi asimetria frag-

mentelor de fisiune, demonstrînd rolul predominant al efectelor de

pătură şi pr«formarea fragmentelor.

Menţionam că sistematica experimentală folosită In analiză

este preluată din [Il-i3] şi include rezultate care ne aparţin

(prezentate în capitalele. 5-6). Datorită procedeelor de calcul

adoptate timpul necesar obţinerii rezultatelor de mai sus este de

citzva zeci de. oui mai redus decît cel necesar în modelul, foarte

fizic, Yukawa, cu o precizie a rezultatelor cel puţin la fel de

bună. Pentru mai bine de 100 nuclee din regiunea U-Ku am folosit

35 ore IBM pentru 140 deformări simetrice, 30 deformări neaxiale

şi 70 deformări cu asimetrie de masă.

In acelaşi timp au fost obţinute şi unele tie.zu.lta.te. oiigi-

nalt, calitativ noi ce dau o mai bună descriere teoretică unor as-

pecte ale fisiunii actinidelor. Considerînd un spaţiu lărgit al

deformărilor Xn regiunea Cf obţinem o itn.uctu.iCS. a ban.ie.Kzi in.ttn.tie.

axial aţine.tuia. (Fig. 3) care se despică în două bariere separate

de un minim puţin ad£nc. 0 asemenea structură a fost presupusă

pentru a se explica o rezonanţă în probabilitate de fisiune [11]şi

capătă astfel prima oară, un suport teoretic.

Un alt rezultat remarcabil îl constituie ividinţitita. clakX.

a cztox douTL moduli de. fiii iun &•• simetrică şi asimetrică în aasa

fragmentelor, datorată prezenţei a două bariere externe: una asi-

metrică la reflexie dar simetrică axial şi cealaltă, mai înaltă,

simetrică la reflexie, dar asimetrică axial. Calculele noastre,

ilustrate pentru Pu în Fig, 4 demonstrează că cele două noduri

de fisiune sînt efectiv separate aparţinînd la două văi de fisiu-

ne distincte. In figură, valea asimetrică este în partea dreaptă

a reprezentării tridimensionale a suprafeţei de energie potenţia-

lă, văzute dinspre sciziune. - .'-.

Din cele prezentate se poate conchide că dezvoltările , ,£

aduse în prezenta teză duc la creşterea puterii predictive a «o- ?*:$

delului, reproducînd un număr mare de observabile cu precizie

suficientă.

:$

m
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4. EFECTE DE PĂTURA SI COLECTIVE LA ENERGII DE EXCITAŢIE

MODERATE IN DENSITATEA DE NIVELE SI BARIERE DE FISIUNE

In acest capitol facem legătura dintre competiţia efectelor

de structură (macroscopic şi microscopic) şi competiţia evaporare

de partlcule-fisiune din modelul statistic, determinată de deoen-

denţa energetică a densităţilor de nivele şi barierelor de fisiu-

ne. Cum aceste mărimi nu sînt observabile direct ne proounem cal-

culul lor microscopic în spiritul metodei Strutinsky, folosind

consecvent modelul prezentat anterior.

Pentru densitatea de nivele tratarea fenomenologică nu este

aplicabilă la deformări mari unde nu avem date experimentale pen-

tru normare, in cazul tratării microscopice, pentru nucleele de-

formate este necesar să ţinem seama explicit de creşterea densi-

tăţii de nivele datorată stărilor rotationale şi vibrationale ale

nucleului (îmbogăţiţii. cote.ctlv&), ceea ce duce la formule de tipul:

P(£,J) = P i (E) [8TrcrK]~1'/2 l exp(-K2/2a2 - [J(J+1) -K2]/2o? (3) !

unde p. este densitatea intrinsecă ş i o„,o sînt parametrii de :
x p iv ••••

tăiere de spin ce depind de temperatura şi forma nucleului. Efec-
tul colectiv este maxim pentru forme cu asimetrie axială (bariera
internă) şi el se atenuează cu energia de excitaţie datorită indis-
cernabilitătii mişcării colective de cea intrinsecă la energii mai
mari. Pe baza rezultatelor teoretice [14] şi evidenţelor experimen-
tale atenuarea efectelor colective poate fi formulată analitic.
Este important să subliniem tranziţia densităţii de nivele la barie-
ra interioară de la cea corespunzătoare formelor elipsoidale la cea
corespunzătoare celor sferoidale, ce apare la energii reduse de
15-30 MeV.

Pentru calculul dzM>it~&ţJLL Ln.ttLmt9.cL se folosesc nivelele
u.p. date de modelul cu două centre şi se aplică formalismul
Moretto [15]. Se obţine în final densitatea în funcţie de entropia
Microscopică a nucleului S:
p - exp (S) /(2ir)3/2.D (4)

unde determinantul D este dat de derivatele funcţiei de partiţie

faţă de multiplicatori Lagrange. Factori de tăiere de spin rezultă ;

si tei din calculul microscopic. Rezultatele teoretice sînt testate j

pentru itaJita lu.tida.mzn.taVt în comparaţie cu datele experimentale
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ale rezonanţelor neutronice obţinîndu-se cu n.e.pn.oduce.\e. la un fae-
ton, mal mic de. 2 (Fig. 5) fără parametri ajustabili şi cu un grad
de acord global mai bun decît rezultatele anterioare din litera-
tură. Rolul efectelor de împerechiere şi de pătură este evidenţiat
de parametrul densităţii de nivele "a" definit ca a = S/2T -
= 0,25 dS2/dE [16] pe care î l extragem din calculul microscopic.
In Fig. 6 se observă dependenţa energetică puternică a acestuia
datorată atenuării cu energia a efectelor menţionate, cît şi de-
pendenţa de simetria nucleului (bariera internă cu şi fără asime-
trie axială), în contrast cu modelele fenomenologice clasice. Prin
analiza rezultatelor teoretice a'tat'S.m cS o iotmafi analitica
fS. a denilfaţll tKe.btu.ii ill Includă zn.tn.opla iub

S = 2[i(E + <5US(1 - exp(-YE)) + PB C Sh(E))l1 / 2 (5)

unde a este parametrul macroscopic al densităţii de nivele, 6ufi şi
p s sînt corecţia de pături şi energia de corelaţie BCS In acord
cu metoda Strutinsky, iar cei la lţ i termeni reflectă atenuarea cu
energia,

In ultima parte a capitolului ne ocupăm de evaluarea barie-
rei de fisiune la excitaţii moderate, unde atenuarea efectelor de
pătură determină micşorarea acesteia. Mărimile care definesc com-
portarea nucleului la temperatură finită sînt energia liberă
F = E-TxS la temperatură constantă ş i energia de deformare pentru
entropie constantă [17], ambele fiind exprimate ca sume ale contri-
buţiilor macroscopice şi microscopice. Ipoteza pe care o facem, pe
baza antei argumentaţii, este că pn.oc.zbal ţl&lunll a*e cajtacttK adla-^
batic în Kzgluma tianzlţlzl pnln ban.le.xa şi ca atare zntiopla
zitz conitanfS. a ml+cSJill. Sînt expuse şi discutate relaţiile de
calcul unde ptn&iu. pulma. oaiCS. con6lde.n~S.m contribuţia ma.cn.oicopiei.
coniotmS. cu. modelul Yukawa piui e.xpone.nţJLaV6L. Se analizează preci-
zia numerică a aproximaţiilor făcute pentru un calcul mai rapid şi
se arată că aceasta este suficientă pentru temperaturi mai mici de
1,5 MeV (S £ 50 HeV).

Contribuţia pe care o aducem este itudlul detailat al de.pe.n~
de.nf.tl zne.Kge.tlct a baKle.Ke.1 de iii Iun t inttKnt, pentru care punea
In evidenţă pentru prin» oară o tuanzlţle. dt IOHMCL [18]. Construind
suprafeţele de energie liberă se observă că înălţimea barierei scade
şi, în acelaşi timp, deformarea nucleului se modifică de la fon*
elipsoidale la temperatură nulă la forme sferoidale la temperatură
în jur de 1 MeV, după cum exemplificăm în Fig. 7 în spaţiul
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deformărilor a, q (alungire, neaxialitate). Arătăm astfel că schim-

barea caracterului efectelor colective în densitatea de nivele este

urinarea unei modificări reale a simetriei nucleului şi deci trebuie

introdusă neapărat în calculul lărgimii de fisiune.

Dependenţa energetică a înălţimii barierei de fisiune depin-

de de natura procesului de fisiune şi rezultatele noastre arată că

întotdeauna ha.HJ.zia. izozntKopiaa e.&te. mai mane. dzctt cea izote.Ama.t2C.

Remarcăm/ pentru procesul izoentropic avaiiconitanţa. ba.tiie.Aiii ta.

te.mptAatu.Ai Atdiue. (E < 12 MeV), fapt în acord cu interpretarea da-

telor experimentale [11]. Din Fig. 8, unde reprezentăm dependenta
240barierelor de fisiune a Pu de temperatura nucleului în starea

fundamentală se observă că bariera internă variază mai rapid decît

cea externă. Acest lucru se datorează contribuţiilor diferite a

componentelor macro şi microscopice la cele două deformări.

Pe baza rezultatelor teoretice se poate aproxima dependenţa

energetică a barierelor sub forma

B f ( E ) = B m + 6U(0) exp (-(E - E l i m)/E c u t) (6)

unde B este partea constantă a barierei macroscopice iar 60 este

partea variabilă, în principal efectele de pătură. E^. , E

c u t
 s* n t

parametri cu ajutorul cărora se reproduc calculele microscopice.

5. METODICI EXPERIMENTALE IN STUDIUL FISIUNII

Acest capitol, cu structură eterogenă, este dedicat descrierii

unor metode diverse~-u%4£±zate de-a lungul anilor în studiul dife-

ritelor aspecte ale fisiunii nucleelor grele.

Detecţia fragmentelor de fisiune şi ionilor grei cu detec-

tori solizi de urme (DSO) se bazează pe degradarea legăturilor chi-

mice de-a lungul parcursului ionului incident, pusă în evidentă

printr-o decapare chimică. Caracteristicile urmei pot servi la i-

dentificarea masei şi energiei ionului dacă se cunoaşte viteza de

decapare de-a lungul urmei V T şi cea din restul materialului V G.

Pentru a aplica această metodă cu materiale indigene am de.tin.mi-

nat pe-nttu pAima o axa aceste. vite.ze.pe.ntAu VACJLEU (polietilen-
tereftalat) [191 obtinînd:

V T/V Q - 5.10~
9 I(Z»/Ş)2 . ln(B2 + 9)] 2 (7)

unde Z* este sarcina efectivă a ionului pe viteza 8 * v/c.

FOlosrni relaţiile de cinetica urmelor 120] am pus la punct
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mztoda de. ldt.ntlftlc.aKe. folosind diametrul urmelor şi am verificat-o

experimental arătînd că DACILENUL poate identifica masa şi energia

ionilor mai uşori ca Mg şi prezenţa fragmentelor de fisiune .

Tehnica DSU a fost folosită la măsurarea secţiunilor de fisiune

promptă şi izomer& In reacţii induse de He (primele date de acest

gen [21] ca şi studiile de fisiune beta întîrziată [22].

ViitiibaţiUt unghiutaKt alt. Aiagmtnteto* dau informaţii

asupra formei nucleului la punctul de şa şi a densităţii de nivele.

Pentru a obţine date de calitate sînt prezentate clteva îmbunătă-

ţiri aduse metodicii privind detectarea simultană la mai multe

unghiuri, fante multiple pentru a mări rezoluţia unghiulară şi o

metodă de evaluare corectă a axei de reacţie. Au fost acumulate

date experimentale pentru 4He + 2 3 2Th, 2 3 5o, 2 3 9Pu şi date origi-

nale pentru He + 2 2Th.

knizotiopla unghiutatâ. a lKa.Qme.nte.toii pKove.ni.tt. din it ajuta
izone-JCă ce fisionează în zbor poate da unele informaţii despre

spinii stărilor din groapa izomeră. Contribuţia noastră priveşte

nva.lua.nta e.f>ica.cJL£&ţÂ.i de dittaţii [23-24] cu includerea, pentru
prima oară, a dimensiunilor finite ale ţintei, măsurarea dispersi-

ei unghiulare a nucleelor reculate, stoparea nucleelor tn mediu

considerlnd teoria LSS. Sînt prezentate rezultate finale privind

anizotropia fragmentelor izomere In reacţii induse de helionl.

Pentru a dt.ttc.ta. Ktziduu/Utt dt tvapoiaxe. In prezenţa fondu-

lui ridicat datorat ţintei şi fragmentelor de fisiune. In lipsa

unui laborator de radiochimie, a fost elaborată o metoda simpla

bazata pt coltctaKta HucltrloK de itcut pe o foiţă de carbon de

grosime optimă pentru a fi transparentă la fragmentele de fisiune

[25]. Eficacitatea de colectate şi grosimea optimă a colectorului

se stabileşte din activitatea radiaţiei X R a fragmentelor şl rezi-

duurilor de evaporare (Fig. 9). Pentru grosimi de C de 80-100

ug/cm se obţine o reducere de 10 ori a fondului fragmentelor de

fisiune şi se pot astfel aplica metodele standard de spectrometrle.

Cu această metodă s-au obţinut experimental secţiunile de evapora-

re 4He + 2 3 9Pu, 3H« + 2 3 9Pu, 3He + 2 4 1A», dintre care ultimele

fiind resultate originale.

Pentru studiul i-UiutUl bit*, tntlizimtt a fost elaborată

metodica dt JMUU«1 ce {otoit+tt flSU şi est* specifică lucrului tn

clmp ridicat de radioactivitate. Acest fenomen exotic oferă unica

posibilitate de.a obţine informaţii asupra barierei, de fisiune a

nucleelor neutronodefi^ltare ca condiţia cunoaşterii {uncţiti dt
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beta. Pentru aceasta nu existau date experimentale dar calcu-

lele teoretice preziceau structuri rezonante 126]. Contribuţia

noastră experimentală In acest domeniu constă In alegerea unor reac-

ţii mult mai productive, induse de He, faţă de reacţiile induse de

ioni grei folosite anterior. Aceasta ne-a permis obţinerea pKobabi-

litaţii ploccAului in căzut Kiacţiti We * Am CU precizie sufi-

cientă (P„- * 1.3 _ i'~ . 10 ) pentru • putea extrage informaţii

asupra funcţiei de forţă [131.

Pentru ptobabilitatta de fisiune «st* prezentata metodica

de studiu a fisiunii induse In uraa reacţiilor (d, pf) pe care an

implementat-o tn liberator. Ea constă din înregistrarea In coinci-

denţă a particulelor emergente (identificate prin metoda Goulding)

împreună cu fragmentele de fisiune. Analiza "of line" permite de-

ducerea energiei nucleului fisionabil, a fragmentelor de fisiune

şi a particulei emergente ca şi obţinerea probabilităţii de fisiu-
239ne. SInt prezentate datele experimentale In reacţia d + Pu, pe

un domeniu energetic zxtitu faţă de literatură [27], si In reacţia
53fi53fi

d + U, singura determinare a probabilităţii de fisiune indusă
239de particule încărcate pentru U, anterior cunosclndu-se numai

date în fisiunea indusă de neutroni.

6. ANALIZA DATELOR EXPERIMENTALE PRIVIND FISIUNEA IZOMERA,

FISIUNEA 3ETA INTIRZIATA SI CEA INDUSA IN REACŢII (d, pf)

In acest capitol se prezintă modelele de analiză a datelor

privind fisiunea la energii de excitaţie joase, din care se ex-

trag informaţii asupra structurii barierei de fisiune.

Pentru anizotiopia ungliiulaxH a 6*agme.htzlo* din {iiivmta.

izomxH analiza datelor include popular»* statistică a stării izo-

mitre în urma reacţiei prin cascada neutronlcă fi gamma fi atenua-

rea anizotropiei datorate interacţiei hiperfine In ţintă. Acest

ultim factor este greu controlabil In experimentele făcute In

XFiN şi determină obţinerea unor spini probabili pentru stările

izomere. Remarcam totuşi că stările propuse slnt prezent* In sche-

ma de nivele In modelul cu două centre în apropierea suprafeţei

Fermi, şi deci nu contravin modelului teoretic.

O contribuţie originală o constituie analiza datelor obţi-

nute în (,ii iun ta. btta Zntliziata a Bfe, pentru care se dezvoltă

un model cu ajutorul căruia st tx.tta.ge., p*i»« oaia, funcţia de

Io iţi. a dzzinttgitlii btta plus a actinidelor $«. In «xpr*sia
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probabilităţii de fisiune beta tntlrziată intervine funcţia Fermi

a dezintegrării (cu valori tabelate), funcţia de forţă şi probabi-

litatea de fisiune pijin bariera dublă In competiţie cu dezintegra-

rea gamma pe starea fundamentală.Pentru funcţia de forţă S utili-
P

zăm o expresie parametrică cu comportare rezonantă, inspirată direct
din predicţiile teoretice [26] In care poziţia, semilărgimea şi

fondul rezonanţei slnt consideraţi parametri liberi. Dezintegrarea

gamma este tratată în Modelul rezonanţei dipolare gigant cu densi-

tăţile microscopice calculate de noi, ceea ce ne permite reproduce-

rea lărgimilor gamma experimentale fără parametri ajustabili.

in calculul lărgimii de fisiune introducem funumlil* KCZO-

nantt. plin baxltna dubVS., competiţia. dezintegrate gamma-iUiunt t%

groapa izomtiA ţi cuplaj ut dintre modul ii* lunii 4I celelalte gra-

dt de libertate ale nucleului (prin intermediul unui potenţial

iaaginar în groapa izomeră [28]). Parametrii barierei de fisiune a
2 4 0Cm (nucleu fiică) slnt stabiliţi pe baza datelor din literatură.

Prin potrivirea datelor extragem parametrii funcţiei de forţă S A pe
p

care îi folosim In analiza rezultatelor experimentale din literatu-

ră pentru a obţine ba>u.t>i.tle it ţltlune c£e unor nucltt neutrono-
dt{lcltcuLts 244"248Cm, 248~250*m. Considertnd pentru prima oară

întreaga complexitate a procesului (Xn special caracterul rezonant

al fisiunii ti «1 popularii beta), valorile barierelor de 5,8-6,4

MeV slnt obţinute[13,22] cu precizie ridicată fi demonstrează că fi

In această regiune efectele de pătură au un rol predominant. In

acelaşi timp ele ne servesc la validarea rezultatelor teoretice din

capitolul 3. fi măresc baza de date necesare analizei reacţiilor

induse de ioni grei In această regiune.

In analiza datelor din ilAlunea lndui% am urmărit reproduce-

rea probabilităţii de iiilune eu iw Âlngur tet de p*x*met*l atît

pentru partea rezonantă cit si pentru regiunea suprabarierică unde

datele noastre acoperă un interval energetic mult mai larg deoXt

rezultatele anterioare din literatură. Se ftie că parametrii ba-

rierei de fisiune determinaţi uzual din regiunea subbarierică nu

asigură şi reproducerea datelor privind secţiunile de reacţie in-

duse de neutroni [29], ceea ce naşte confuzie fi produce o incer-

titudine Xn valabilitatea acestora.

Pentru a atinge scopul propus am folosit proprietăţile po-

tenţialului absorbtiv, imaginar din groapa isomeră (cuplaj fisi

excitaţii intrinseci) pentru a realiza racordarea modelelor din

literatură ce descriu fisiunea In cele^e^S! reglumi energetice.
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Un factor important pentru a realiza potrivirea datelor pe toată

plaja de energii s-a dovedit a fi utilizarea densităţilor calculate

microscopic cu includerea explicită a asimetrie! axiale la bariera

internă si considerarea simetriilor diferite a stărilor de tranzi-

ţie (ignorate anterior). In Fig. 10 ilustrăm calitatea acestei

potriviri fi Xn acelaşi timp redăm şi contribuţia canalelor de fi-

siune avlnd proiecţia spinului K * 0 (linie întreruptă) şi K » 2

(linie punctată). Parametrii barierei obţinuţi pentru
2 4 OPu(E A - 6.05, hb>ft - 1.18, E B * 5.3, hu| - 0.4 MeV) se compară

favorabil cu cei din literatură, diferenţe apărlnd numai faţă de

studiile dedicate regiunii adine subbarierice, unde aproximaţia

local parabolică a barierei diferă.

Setul de parametri ai barierelor obţinuţi, împreună cu

densităţile aferente au fost utilizate [30] pentru calculul de model

statistic Hâuser-Feshbach al secţiunilor de reacţie induse de neu-

troni, obţinlndu-se o reproducere bună a tuturor secţiunilor fără

alte ajustări. După cunoştinţa noastră este pentru piima otuCt cXnd

ie. obti.ni caniiitinţa tittle, probabilitatea di. ţiiiunt ţi. iteţiuni-

le. dt Kt&cţit, validtndu-se astfel densităţile microscopice In

regiunea barierelor.

7. ANALIZA COMPETIŢIEI FISIUNE-EVAPORARE DE NEUTRONI

Xn acest capitol se face un prim pas In introducerea depen-

de.nt.ti intigttict a titc.tz.toK de. pTLtuni ti eoltetivt tn analiza, de

modtt itatii tic al secţiunilor de evaporare, unde acestea intervin

In calculul lărgimilor de reacţie. Rezultatele din capitolele ante-

rioare demonstrlnd că modelul dezvoltat permite o bună reproducere

a datelor la energii de excitaţie joase, sîntera îndreptăţiţi a

spera că şi In domeniul energiilor de excitaţie moderate rezulta-

tele teoretice să fie apropiate de realitatea fizică.

înainte de a analiza competiţia canalelor de ieşire este

necesar să minimizăm erorile posibile In aprecierea secţiunii de

populare a.nucleului compus* In cazul reacţiilor induse de parti-

cule alfa, secţiunea de fuziune este practic determinată de cea de <

fisiune, cunoscută experimental, şi pentru a determina contribuţia

fiecărei unde parţiale an folosit procedura empirică a lui Vaz şi

Alexander [31], deoarece calculele de model optic sau folosind po- >|

tenţialul Igo nu pot reproduce corect regiunea de-prag. Pentru :

aceste reacţii este Importantă contribuţia emisiei la preechilibru
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a neutronilor, care schimbă popularea iniţială a nucleelor. Pentru
evaluarea acesteia folosim modelul hibrid dependent de geometrie
(32] în care am păstrat numărul initial de excitoni la valoarea
nQ= 4, recomandată pentru particule alfa. Densitatea de stări uni-
particulă am stabilit-o la valoarea g * h/13, obţinută prin calcu-
lul combinatorial al densităţii excitonice folosind schema de nive-
le realistă dată de modelul cu două centra. Procedînd astfel zllml-
nUm poi<Lbilita.t&is. di a aZege aczţt-i paiamztii In a{ana. dome.nitU.iu.
ii zic (cum se procedează In [33] pentru a forţa potrivirea datelor)
şi limităm eroarea probabilă la cea dată de modelul hibrid ca

atare - 30%, după [32].

Pentru reacţiile induse de ioni grei secţiunea de fuziune se
calculează folosind potenţialul interioric de proximitate cu consi-
derarea efectelor datorate cuplajului Intre canalul incident şi no-
durile colective de vibraţie excitate de clmpul Coulombian [34],
Pentru acest efect am stabilit o metodă empirică de a deduce para-
metrii necesari, pe baza analizei mai multor reacţii cunoscute.
Pentru unele sisteme grele în care apar limitări In secţiunea de
fuziune, incomplet cunoscute pînă In prezent, popularea iniţială a
nucleului compus nu poate fi corect prezisă.

Cele mai multe calcule au fost efectuate In vajUanta
Uelaekopi a modelului statistic unde cuplajul exact al momentului
cinetic este ignorat fi folosim ipoteza că nucleonul emergent Mic-
şorează momentul cinetic rezidual cu o unitate. Această simplifi-
care introduce unele erori sistematice dar scurtează considerabil
timpul de calcul. In această variantă dependenţa de spin a densi-
tăţii de nivele este inclusă cu ajutorul energiei de rotaţia, iar
lărgimea de fisiune se calculează fără considerarea penetrabili-
tăţii barierei. In model se includ densităţile microscopice şi
dependenţa energetică a barierelor de fisiune conform calculelor
teoretice anterioare. Valoarea barierei la temperatură nulă repre-
zintă un paiamettoi &oiut>Uni să rămînă In apropierea sistematicii
experimentale la energii joase sau a celei teoretice. Musai In
acest caz consideraşi că lărgimea de fisiune calculată cu efectele
Menţionate mai sus este compatibilă cu datele experimentale şi
deci ipoteza noastră se confirmă.

exemplificările din cuprinsul capitolului arată că, cu une-
le excepţii, introducerea efectelor menţionate Xn lărgimea de
fisiune reproduce bine datele experimentale. In Pig., 11 este re-
prezentat caşul reacţiei Ar + 2 0 8Pb, cu şi fără considerarea
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competiţiei gamma; după cum se observă se obţine o bună reproducere

a datelor folosind valori ale barierelor diferind cu maxim 0,2 MeV

fată de cele din sistematică sau calculate şi păstrînd ceilalţi para-

metri ai modelului statistic la valori standard. Nu acelaşi lucru se

întîmplă in cazul reacţiei Ti + Pb unde reproducerea datelor ne-

cesită micşorarea secţiunilor inverse neutronice şi a energiei de

rotaţie. Se arată că această limitare a modelului provine atît din

imprecizii în popularea nucleului compus datorate efectelor dinamice,

cît şi din unele deficienţe ale modelului cu două centre £n această

regiune (unde parametrii de cuplaj nu slnt optimi).

Pentru reacţia 4He + U, pe care am studiat-o mai detaliat

în Fig. 12 observăm un acord bun cu valorile măsurate pentru secţiu-

nile de evaporare şi anizotropia fragmentelor de fisiune. Unele dife-

renţe care apar sînt inerente variantei Weissckopf, dar supraestima-

rea anizotropiei la energii mari nu este pe deplin explicabilă. In

aceeaşi figură sînt reproduse şi rezultatele preliminare folosind mo-

delul statistic exact (Hausser-Feshbach) cu considerarea cuplajului

exact al momentului cinetic, penetrabllitaţii barierei de fisiune,

expresiile exacte ale densităţilor de nivele şi cinematica reacţiei

în cele două gropi de potenţial. După cum se observă şi în acest caz

reproducerea datelor este bună. Menţionăm că, pentru ambele variante

ale modelului statistic, pa.name.tnil batiiexelo* de fisiune. {olo&ifi

in calcul lint la. mai puţin de. 0.3 UeV de valorile din iii tematica

(a căror eroare este de această mărime şi deci se îndeplineşte con-

diţia de consistenţă a tratării noastre. Din aceste exemple, ca şi
4 239din reacţia He + Pu pe care o mai analizăm putem conchide că

introducerea dependenţei energetice a barierei de iiiium ii a efec-

telor colective Zn densitatea dt nivele este penţect compatibila" cu

datele experimentale. Un rol important în competiţia fisiune-evapo-

rare îl are tranziţia de fdrmă a nucleului la bariera internă, pusă

în evidenţă în teză, care are ca efect modificarea lărgimii de fi-

siune .

Comparîndu-se cu analizele reacţiei He + U din litera-

tură [33, 35] se arată că în tratarea noastră, nu mai este nevoie să

alterăm parametrii modelului statistic pentru a reproduce datele

experinentale (cum ar fi densităţile de nivele şi contribuţia la

preechilibru) crescînd astfel gradul de consistenţă al interpretării

datelor. In acelaşi ti«p atragem atenţia că introducerea în modelul

statistic a mărimilor calculate microscopic nu se justifică fizic

declt In acel* regiuni ie masă pentru care modelul teoretic dă o

bună descriere a unui număr Iar? de observabile. Dacă se adoptă siste-
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matica ailsson a parametrilor dâ cuplaj această regiune se restrîn-
ge la zona ?u-Fm, după cum rezultă din datele" analizate.

C O N C L U Z I I

In această teză atenţia noastră s-a îndreptat către studiul
influenţei efectelor de pături In fisiunea indusă a nucleelor gre-
le pentru care structura complexă a barierei de fisiune este rezul-
tatul competiţiei acestora cu componenta macroscopică a energiei
totale a nucleului. In analiza datelor experimentale ne-am propus
folosirea rezultatelor metodei Strutinsky pentru calculul lărgimi-
lor de fisiune In domeniul energetic de aplicabilitate a modelului
nucleului compus şi a ipotezei canalelor de fisiune. In acest scop,
principalele contribuţii pe care le aducem sînt următoarele:

I.Cnuttzn.e.0. putzxi'i pKzdictivz a mztodzi macKo&copiez-micKo&-
copi.cz ii. dlmlnuLan.ua. timpului, dz calcul ne.ce.itVi obţinute prin: f"

• dezvo'£5ri originale ale modelului de paturi cu doua"
centre unde au fost incluse deformări de tip hexadecapolar si
asimetria axial?»

• folosirea formulei de masiS datfă de modelul Yukawa plus
exponenţiali intr-o aproximaţie numerici rapida si suf icient de
exacts.

Acestea au permis:
• o mai buna descriere teoret ic i a maselor, deformărilor

si barierelor de fisiune 1n regiunea Pu-Fm d t ţ i a densităţ i lor
de nivele In starea fundamentali;

• evidenţierea structurii complexe a barierei interne în
regiunea Cf, In acord ca l i ta t i v cu datele experimentale;

• o mai clara descriere a celor doua moduri de fisiune
datorată prezenţei a doua vSi dist incte In energia de deformare.

11. Studiul unitan al pn.opKJLiCap.loK nuclzzloK modtKat
zxdtatz pzntKu caKz i-au obţinut Kezultatz noi pKivind:

• tranziţia de forma a nucleelor la bariera interioara.
de la simetrie elipsoidala la cea sferoidala, datorate atenuîrii
efectelor de pătura cu energia de excitaţie;

• efectele simetriei nucleului £h densitatea intrinsecii
de nivele;

• descrierea analitica a densităţii de nivel* si legi tur a
acesteia cu corecţia de paturi Strutinsky;

• dependenţa energetica a barierei de fisiune in zona
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actinidelor accesibile experimental.

IIZ. Vzzvoliafu. metodice, ii date. zxpe.Kimzn.tati oni.Qina.Le.
• s-a elaborat metodica de itâsura a ionilor grei si fragmen-

telor de fisiune cu DSU din OACILEN;
• s-a dezvoltat o metodă simpla de măsura a reziduurilor de

evaporare în prezenta fondului datorat fragmentelor de fisiune;
• s-a perfecţionat metodica de fisiune în zbor %i măsurarea

distr ibuţiei unghiulare a fragmentelor;
" 3

• a fost demonstrata eficienta reacţ i i lor induse de He pen-
tru studiul f is iuni i beta în t i rz ia te , s-a elaborat metodica de masu-
ri si s-au obţinut date experimentale originale pentru extragerea
unor informaţii asupra funcţiei de forţa beta;

• s-rau obfinut date experimentale pe un domeniu eneroetic ex-
' 240

tins privind probabilitatea de fisiune a Pu ca ţ i primele date
239 * "**

pentru U in fisiunea indusa de deuteroni;
• s-au obţinut date experimentale noi In fisiunea indus? de

3 4 239
He si s-au completat datele privind reacţia He + Pu.

IV. Voloiinza rt.zzultate.lofi calculului mic.noi>copie. In intzK-
pfie.tafi.ta. datzloti e.xpz/u.me.ntale. a fiacut posibilii

• obţinerea unor date originale pentru funcţia de forţa beta
;i extinderea sistematicii barierelor de fisiune pentru nuclee neu-
tronodeficitare prin analiza fisiunii beta întirziatei

• folosirea, pentru prima oara a unui singur set de parametri
ai barierelor de fisiune pentru reproducerea probabilităţii de fi-
siune $i a secţiunilor de reacţie induse de neutroni. Aceasta repre-
zintă o validare a densităţilor microscopice in regiunea barierelor;

• reproducerea în cadrul modelului statistic a secţiunilor de
evaporare în reacţii induse de He si ioni grei pUstrind parametri
de model la valori standard. Acordul intre barierele de fisiune ne-
cesare potrivirii datelor si cele din sistematica experimental"»" la
energii joase atesta rolul atenuării efectelor de pătura şi colec-
tive în descrierea lărgimilor de fisiune ş.1 justifica ipoteza de
lucru din aceasta teza»

• evidenţierea limitelor de aplicabilitate ale introducerii
rezultatelor metodei «acroscopice-microscopice tn modelul s tat is t ic .
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CF 25Q ZS=0.8 CF 250 2S=0.2

J.3S a 1.15

Fig. 4 Bariera internă a Cf pentru deformări axial-a simetrice
Structura complexa la gîtuiri mici (ZS=o.2)
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Fig. 6 Dependenţa energetică
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Pig. 7 Tranziţia de formă a barierei interne; forme elipsoidale
(q=1.22) la T=0 MeV (stînga) ş i eferoidale (q=l.) la T»llteV
(dreapta)
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