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Nükleer çok katl  parçalanma uzun zaman önce öngörülmü  (Bohr, 1936) ve

80’li y llar n ba lar nda detayl  olarak çal lmaya ba lanm r. S cak çekirde in

parçalanmas  sonucu aç a ç kan ürünler yard yla çekirde in içyap yla ilgili birçok

bilgi elde edilebilmektedir. Bu çal mada istatistik fizik kavramlar  ve statistiksel Çok

Katl  Parçalanma modeli baz al narak 232Th, 235U ve 238U çekirdekleri ele al nm  ve bu

r iyonlar için kütle da , yük da , N/Z oranlar , fisyon, kalorik e ri,

maksimum kütleli parçac k, maksimum kinetik enerji, entropi ve bu özelliklerin

uyar lma enerjisine göre de imi incelenmi tir.
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Nuclear  multifragmentation  was  predicted  long  ago  (Bohr,  1936)  and  has  been

studied since the early 80’s. With the help of the properties of fragments which are

derived from the disintegration of hot nuclei, it is likely to bring information about inside

of  the  nuclei.  In  this  study,  following  the  concepts  of  statistical  physics  and  Statistical

Multifragmentation Model 232Th, 235U and 238U  nuclei  are  discussed  and  mass

distribution, charge distribution, N/Z ratios, fission, caloric curve, maximum mass yield,

maximum kinetic energy and entropy parameters were investigasted according to the

excitation energy.

Keywords: Statistical Multifragmentation Model (SMM), mass distribution,
charge distribution, caloric curve, liquid-gas phase transition, isospin ratio, excitation
energy, fission.
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1. G

Her ne kadar y llar boyunca birçok teorik ve deneysel çal malar yap lm  olsa

da atom çekirde inin tam tasvirini yapabilmek henüz mümkün de ildir. Çekirde i

anlayabilmek için birçok teori geli tirilmi  ve geli tirilmeye de devam edilmektedir. Bu

teorilerin her biri çekirdekle ilgili ancak belli bir alan  irdeler ve aç klar. Bu yüzden

çekirde in hangi özelli i ara yorsa uygun olan bir çekirdek modeli üzerinden

gidilmelidir. Bir nükleer model, çekirde in alabildi ince fazla özelli ini fiziksel bir

anlay  içine sokma yoludur. Modelin kullan  ise laboratuarlarda (parçac k

zland larda) deneysel olarak yap lan çal malardan elde edilen verilerle

yasland nda anla labilir. Bir modelin eksiklikleri, ba ka model veya modellerle

tamamlanabilir.

Bu çal mada, çe itli uyar lma enerjilerinde parçalanan a r atom çekirdeklerinin

parçalanma ürünlerinin olu umlar statistiksel Çok Katl  Parçalanma Model’ine göre

incelendi. Çekirdek parçalanmas  nükleer fizi in temel konular ndan biri olmakla

beraber Astrofizikte Süpernova patlamalar  ve büzülmesi, nötron y ld zlar  ve stellar

(y ld zs ) maddenin dinami i gibi konular  çal mak için önemlidir. Bu alanda

zland larda gerçekle tirilen nükleer a r iyon parçalanmas  deneylerinin

sonuçlar na göre teorik modeller geli tirilmi tir ve bu modellerden birisi de statistiksel

Çok Katl  Parçalanma Modeli’dir (Statistical Multifragmentation Model, SMM).

Çal mam zda atom çekirde inin parçalanmas  olay  istatistiksel yakla mlarla

incelenmi tir. statistiksel yakla n nükleer fizik alan nda uygulanmas , ilk kez Bohr

(1936) taraf ndan bile ik çekirdek kavram  kullan larak, Weisskopf taraf ndan

buharla ma modeli (1937), Fong taraf ndan istatistiksel fisyon (1956) teoremi

kullan larak yap lm r. Çok-parçac k demet yakla  ilk kez Mekijan (1978)

taraf ndan istatistiksel termodinamik kullan larak çal lm r. Bu çal mada nükleer

 damlas  modeli üzerine kurulan, s -gaz faz geçi leri teorisini kullanan nükleer

parçalanma dinami i üzerinde durulmu tur.

Nükleer fizik deneyleri modern h zland larda yap lmaktad r. Bu

zland lar n parçac klara kazand rd  uyar lma enerjisi, MeV1 mertebesi ile birkaç

GeV mertebesi aral ndad r. Orta ve yüksek enerjide a r iyonlar, pionlar ve yüksek

iddetli proton nlar  üretilebilmektedir. Hedef çekirdek ile hedefe gönderilen çekirdek

1 Nükleer fizikte s cakl k birimi olarak MeV veya GeV kullanmak uygundur. 1 MeV’lik enerji
1,2×1010K s cakl k de erine kar k gelmektedir.
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(projectile nuclei) veya h zland lan parçac klar n esnek olmayan (deep-inelastic)

çarp malar  nükleer sistemi, nükleer taban durumdan uyar lm  durumdaki ara nükleer

sisteme dönü türebilir. Uyar lma enerjisi yeterince yüksekse çekirde in iç özellikleri,

özellikle kabuk yap , önemini kaybeder ve çekirde in (veya hadronik maddenin)

uyar lm  durumdaki özellikleri ara labilir. ki iyonun çarp p kayna mas

sonucunda sistem termodinamik dengeye ula r. Böylece ‘bile ik s cak çekirdek’

olu mu  olur. Standart bile ik çekirdek durumu sadece dü ük uyar lma enerjilerinde

geçerlidir. Çünkü bu durumda hafif parçac klar n buharla mas  ve fisyon kanallar

bask nd r. Dü ük enerjilerde bile ik çekirdekte nükleon ba na 1–2 MeV uyar lma

enerjisi depo edilir. Bile ik çekirdek belli bir süre ya ad ktan sonra buharla ma veya

fisyona u rama yoluyla bozunur. Hedef çekirde e gönderilen çekirde in veya

zland lm  parçac n enerjisi artt kça, bile ik çekirdekte depo edilen uyar lma

enerjisi ve bile ik çekirde in s cakl  da artar. Ayr ca, çarp ma sonucu olu an bile ik

çekirdek s r ve sistemin yo unlu u artar. Bu yüzden yüksek enerjilerde bile ik

çekirde i ‘s  ve s cak bir ara durum’ gibi dü ünebiliriz. Bu ara durumun hayatta

kalma süresi, bile ik çekirdekte depo edilen uyar lma enerjisine ve bas nc na ba r.

Yüksek uyar lma enerjilerinde, yüksek s cakl k ve bas nçtan dolay  sistem geni leme

sürecine girmeden tamamen proton ve nötronlar na ayr r. Bu durum buharla ma veya

patlama olarak adland labilir. lk s cakl k ve bas nç çok fazla de ilse sistem, geni leme

süreci sonunda parçalanma yerine irili ufakl  parçalara ayr r. Bu parçalar nükleer

damlalar olarak kabul edilir. Bu olay nükleer çok katl  parçalanma (nuclear

multifragmentation) olarak adland r (Bondorf, 1976).

Termodinamiksel olarak karars z bölgedeki nükleer maddenin özellikleri,

damlalar aras  etkile meler hesaba kat larak istatistik mekani in temel prensiplerine

göre incelenebilir. Bunun için sistemin mikrokanonik da m fonksiyonunun bulunmas

gerekir. Belli bir enerjide ve belli say da parçac ktan olu an bir sistem dü ünülürse, bu

sistemin mikrokanonik da m fonksiyonu hesaplanarak bütün termodinamik ve

istatistiksel özellikleri ortaya ç kar labilir. ALADIN deneylerinin verilerine göre yüksek

enerjilerdeki yüzeysel (peripheral) çekirdek-çekirdek reaksiyonlar nda kayna n çok

katl  parçalanmas  hakk nda ö retici bilgiler sa lanm r (Schüttauf ve ark., 1996).

Ayr ca bu çal malarda uyar lma enerjisi ile çok katl  parçalanman n yükseldi i ve

dü tü ü, bu süreç esnas nda da s cakl n yakla k T~5 MeV civar nda sabit kald

gösterilmi tir (Pochodzalla ve ark., 1995). Bile ik çekirdek benzeri bir durumdan çok

parçac kl  duruma geçi  gölgesinde parçac k say ndaki büyük karars zl k ve
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parçac klar n maksimum büyüklü ü gösterilmi tir (Kreutz ve ark,. 1993). Alt nükleer

yo unluklardaki donma hacminde (freeze-out volume) s cak parçac klar aras nda termal

bir denge oldu unu kabul eden istatistik modellerin verilerle tutarl  oldu u görülmü tür

(Botvina ve Mishustin, 1992; Li ve ark., 1993; Bondorf ve ark., 1995; Raduta A.H. ve

Raduta A.R., 2000).

Çekirde in çok katl  parçalanmas  üzerine yap lan çal malar n ba ca iki amaca

hizmet etti ine inan r. Bunlardan birincisi, bu reaksiyonlar n daha iyi tan mlanmas  ve

genel anlam yla ili kilidir. Bu reaksiyonlar n % 10–15 kadar  yüksek enerjili hadron-

çekirdek çarp malar  ve yakla k bunun iki kat  da çekirdek-çekirdek çarp malar r.

kincisi, s cak parçac klar n özelliklerini 0)3,01,0(  yo unluklarda (normal

nükleer madde yo unlu u 3
0 fm15,0 ) ve nükleer maddenin donma hacmine

ula mas n beklendi i MeV83T  civar ndaki s cakl klardaki faz diyagram

çal mak için deneysel bir vas ta olarak göz önüne alabilmesidir. Çok katl  parçalanma,

cak ortamda çekirdekteki de imleri belirlemek için ve faz diyagram n bu

bölümünü ara rmak için bir olanak sa lar. Bu ikinci nokta birçok astrofiziksel

uygulamalar için çok önemlidir. Özellikle, Süpernova II tipi patlamalar esnas ndaki

süreçleri ve nötron y ld zlar n olu umu için oldukça önemlidir (Bethe, 1990; Botvina

ve ark., 2005).

Bu çal mada, nükleer parçalanman n modellenmesinde oldukça ba ar  olan

statistiksel Çok Katl  Parçalanma Modeli (SMM) kullan lm r (Bondorf ve ark., 1982,

1995). Tezin birinci bölümünde sunulan giri ten sonra ikinci bölümünde modelin temel

özellikleri tan ld . Üçüncü bölümde, fisyon olay  tan mlanarak SMM’in fisyona

uyarlanmas  tart ld . Dördüncü bölümde ise hesaplar 232Th, 235U ve 238U

çekirdeklerinin 0,1–0,4 MeV enerji aral nda fisyon olay  için SMM’in hesaplama

sonuçlar  gösterildi. Ard ndan nükleon ba na 1–10 MeV uyar lma enerjileriyle uyar lan

bu çekirdeklerin çok katl  parçalanmas  ve buharla mas  sonucu aç a ç kan

parçac klar n kütle ve yük da mlar , N/Z oranlar , kalorik e rileri, maksimum kütleli

ve maksimum enerjili parçac klar ile entropileri hesapland . Be inci bölümde materyal

ve metot hakk nda bilgi verildi. Alt nc  bölümde ise sonuçlar ve öneriler sunulmu tur.
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2. STAT ST KSEL ÇOK KATLI PARÇALANMA MODEL

(STATISTICAL MULTIFRAGMENTATION MODEL, SMM)

2.1. Modelin Tan

Nükleer parçalanma ilk kez yakla k 70 y l önce kozmik n çal malar nda

relativistik protonlar n hedef ile çarp mas na e lik eden yava  nükleer parçac klar n

bulmacas n çözülmesi s ras nda ke fedilmi tir (Gurevich ve ark., 1938; Schopper,

1937). Bu parçac klar n kütleleri alfa parçac ndan fazla, fakat fisyon ürünlerinin

rl ndan daha azd . imdi, bu tür parçac klar Orta Kütleli Parçac k (Intermediate

Mass Fragments, IMF, 3 Z  20) olarak isimlendirilmektedir. Daha sonra (1950lerde)

bu olay h zland larda yap lan deneylerde gözlenmi tir (Lozhkin ve ark., 1956;

Perfilov ve ark., 1960). Bu sürecin mekanizmas  belirsizdi ve yava  ad mlarla 30 y l

boyunca ara ld . 1982’de durum dramatik bir ekilde Jakobsson ve ark.’n n Berkeley

Bevalac h zland nda 250 MeV/n enerjili karbon  ile uyar p sal nan çoklu

IMFlerin yay  ile de ti (Jakobsson ve ark., 1982). Bu deneyin yap ld

zamanlarda s cak çekirdek ortam ndaki faz geçi leri konusu oldukça büyük ilgi

topluyordu. Çok katl  parçalanma senaryosu ise ilk kez Siemens (1983) taraf ndan

tart lm r.

r artlar alt nda, sonlu çekirdek sistemleri için kullan lan pek çok çal ma

vard r. Yeni h zland lar orta ve yüksek enerjide a r iyonlar, anti protonlar, pionlar

ve yüksek iddetli proton nlar  üretirler. Hedef çekirdek ile hedefe gönderilen

parçac klar n esnek olmayan çarp malar  nükleer taban seviyesinden uzaktaki ara

nükleer sistemlerin olu umu ile sonuçlanabilir. Yeterince yüksek uyar lma enerjilerinde

çekirde in iç özellikleri -özellikle kabuk yap - önemsiz olur ve çekirde in (veya

hadronik maddenin) küresel özellikleri çal labilir. u anda parçac klar n ula labilen

uyar lma enerjileri aral  nükleon ba na MeV’den birkaç yüz GeV’e kadard r.

Bir çekirde in ‘bütün’ olarak so urabilece i en büyük uyar lma enerjisi

problemi özel ilgi alanlar ndan biridir. SMM’de daima nükleer sistemin uyar lma

enerjilerinin ‘tek-parçac k’ enerjilerinden dikkate de er derecede büyük oldu u

dü ünülür. Böyle uyar lmalar n olu umunda ‘büyük serbestlik derecesi say ’ yer al r.

Bu durumda s cakl k, entropi, vb. gibi termodinamiksel nicelikler dengedeki nükleer

sistemi tasvir etmek için kullan labilir. Nükleon ba na E*~1 MeV/n uyar lma

enerjilerinde nükleon yo unlu u, so uk nükleer maddenin 0~0,15fm-3 doyum
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(saturation) yo unlu una yak n bulunmu  ve küresel nükleer özellikler standart s

damlas  modeli ile çok iyi tan mlanm r. Bile ik çekirdekten buharla ma ile

parçac klar n ard k saç lmas  veya bu çekirdeklerin fisyonu temel yeniden uyar lma

mekanizmalar r (Bohr, 1936; Weisskopf, 1937; Ericson, 1960). Bu tan mlama

yaln zca yeni bir denge durumu için bile ik çekirde in durulmas nda ard k saç lmalar

aras nda yeterinde zaman varsa do rulanabilir. Toplam ba lanma enerjisi ile

yaslanabilir uyar lma enerjilerinde, E*~5–8 MeV/n, uzun ömürlü bile ik çekirde in

var olmas  mümkün de ildir. Bu durumda, buharla ma-tipi (evaporation-like) bozunma

mekanizmas , çekirde in toplam parçalanmas  ve de ik kütlelerdeki nükleer

parçac klar n çoklu yay na öncülük eden patlama-tipi (explosion-like) bir sürece yol

vermelidir. Çok katl  parçalanman n son a amalar na yol açan h zl  süreç ilk kez, “çok

katl  parçalanma” isminin tan ld , Bondorf (1976) taraf ndan tart lm r.

ekil 2.1. Farkl  uyar lma enerjilerinde çekirde in parçac klar na ayr mas ekillenimi

Uyar lm  nükleer maddede bir s -gaz faz geçi i dü ünülerek oldukça farkl  bir

ba lang ç noktas nda ‘çok katl  parçalanma’ kavram na gelinebilir (Jaqaman ve ark.,

1983; Curtin ve ark., 1983; Siemens 1983, Bertsch ve Siemens, 1983; Goodman ve ark.,

1984). S cak nükleer madde ve sonlu çekirde in termodinamiksel özellikleri birçok

farkl  yöntemle çal lm r (Stocker ve Burzlaff, 1973; Ravenhall ve ark., 1983; Fried-

man ve Pandharipande, 1981, 1987; Sauer ve ark., 1976; Bonche ve ark., 1984; Suraud,

1987; Müler ve Dreizler, 1994; Serot ve Walecka, 1986; Küpper ve ark., 1974; Ivanov,
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1981). Bu yöntemler üphe götürmez bir ekilde göstermi tir ki s -gaz faz geçi indeki

bir sistemin karakteristi inde olan tipik Van der Waals davran  s cak nükleer

maddenin denge durumunda da vard r. Ortalama baryon (nükleon) yo unluklar nda

( 0 ) ve TC kritik de erinin alt ndaki T s cakl klar nda nükleer maddenin homojen

da  s  (yo un) ve gaz (seyrek) fazlarca ayr  için termodinamiksel olarak

karars zd r. Uzun ve orta menzillerdeki çekme ve k sa menzillerdeki itme ile karakterize

olan nükleonlar aras  etkile imin kendine has bu ekli sebebiyle faz geçi leri meydana

gelir. tici ve çekici kuvvetler aras ndaki denge, 0  baryon yo unlu undaki so uk

nükleer maddenin denge durumunu belirler. Ortalama nükleon yo unlu u 0 ’dan daha

dü ük oldu unda nükleonlar kümelenir ve büyüyen yo unluk dalgalanmalar  art ran

çekici nükleer kuvvetler bask nla r. Bu faz geçi i tüm modellerce önceden tahmin

edilmesine ra men bu geçi lerin karakteristi inde önemli belirsizlikler mevcuttur.

Örne in, çe itli hesaplamalarda TC kritik s cakl n de eri 10 ile 20 MeV aras nda

de ir (Sauer,1976; Jaqaman, 1983; Bonche, 1985; Zhang, 1996).

Coulomb etkile imi olmayan ve tam termodinamiksel dengedeki sonlu nükleer

madde gerçeklik dü üncesinden uzakt r. Gerçek nükleer sistemler birkaç yüz

nükleondan fazlas  içermez ve sonlu say daki parçac k say  faz geçi i emas na

önemli bozukluklar getirir. Ayr ca gerçekçi hesaplamalarda dinamik etkiler gibi yüzey

ve Coulomb enerjileri de hesaba kat lmal r. Son 25 y lda tüm bu sorunlar de ik

modellerle yo un olarak çal lm r. Özellikle doyumalt  (subsaturation)

yo unluklarda yüzey gerilimi ve Coulomb etkile iminin madde da n

geometrisini önemli bir ekilde etkiledi i Ravenhall ve ark. (1983) taraf ndan

gösterilmi tir. Yeterince dü ük yo unluklarda ( 0 2) ve dü ük s cakl klarda (T<TC)

 faz ‘de ik ebatlardaki damlac klar (droplets)’ olarak gerçekle ir. Daha yüksek

yo unluklarda ( 0 02 ) kabarc k (bubble) faz  daha uygun hale gelebilir.

Damlac klar, yayg n olarak isimlendirildi i gibi, ola an uyar lm  çekirdek veya nükleer

parçac klardan ba ka bir ey de ildir. Böylece, geni  kütle spektrumlu nükleer

parçac klar n çok katl  olu umu, s -gaz faz geçi inin özel bir i areti olarak

belirlenebilir.

Sonlu sistemlerle ilgilenildi inde s -gaz faz geçi i yerine “çok parçac kl

da m” (multiparticle break-up) veya “çok katl  parçalanma” (multifragmentation)

terimlerini kullanmak daha uygundur. Bu nükleer terminolojiye daha iyi uyar ve nükleer

reaksiyonlarda gerçekle en olay hakk nda yeterli bir fikir verir. “Çok parçac kl
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da m” görü ünün avantaj  incelenen sistemin büyüklü ünde herhangi bir k tlama

yapmamas r.

Çok say da nükleer parçac n olu tu u nükleer parçalanma süreci, 40 y ldan

fazla bir süre önce, a r çekirdeklerin orta ve yüksek enerjili protonlarla yapt

reaksiyonlar sonucunda ke fedildi (Barashenkov ve ark., 1959, Perfilov ve ark., 1962;

Tolstov, 1984). Daha sonra böyle olaylar, kozmik nlardaki a r iyonlar n foto-

emülsiyonla etkile imlerinde ve pion-çekirdek reaksiyonlar nda gözlendi (Gagarin ve

ark., 1970; Gagarin ve ark., 1975; Gutborg, 1978). Seksenli y llar n ba nda çok katl

parçalanma çal malar  orta enerjilerdeki a r iyon reaksiyonlar  ile ba lad  (Goodman

ve ark., 1984). ekil 2.2 “tam patlama” (complete explosion) olaylar ndan bir tanesini

sergileyen 86 MeV/n enerjili karbon iyonlar n fotoemülsiyon çekirde i ile yapt

etkile im sonucu gözlenmi tir.

ekil 2.2. 86 MeV/n enerjili 12C çekirde i ile Ag/Br fotoemülsiyon çekirde i etkile imi
olaylar ndan bir tanesinin ematik gösterimi (Bondorf ve ark., 1995).

Orta enerjide a r iyon reaksiyonlar , 4  multi detektör sistemleri kullan larak,

GSI’de ALADIN (Hubele ve ark., 1991) ve FOPI (Alard ve ark., 1992; Jeong ve ark.,

1994), MSU’da MINIBALL (De Souza ve ark., 1991; Peaslee ve ark., 1994),

Grenoble’da AMPHORA (Desesquelles ve ark., 1993) ve GANIL’de INDRA ile

gerçekle tirilmi tir. Relativistik proton ve alfa parçac klar  kullan larak a r iyon

reaksiyonlar  Dubna’da gerçekle tirilmi tir (Lips ve ark., 1994). u anda, çekirdek-

çekirdek ve hadron-çekirdek reaksiyonlar nda nükleer parçac k üretimi hakk nda zengin

deneysel bilgi toplanm r. imdi yaln zca kütle ve yükün enerjiye ba  da mlar na

de il ayn  zamanda farkl  korelasyon fonksiyonlar  ve d  karakteristik verilerine de

ula labilmektedir. Parçalanmada farkl  modellere dayanan böyle verilerin sistematik

analizi teorik fizikçiler için büyük önem ta maktad r.
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Son 25 y lda nükleer parçalanma için birçok model önerilmi tir. Modellerdeki

çok çe itlilik, çal lan olay n karma k karakterini yans r. 80’li y llardan bu yana

yap lan çal malar, hiç bir modelin orta ve yüksek enerjideki bir reaksiyonda yüksekçe

uyar lm  (highly excited) nükleer sistemlerin olu um, geli im ve parçalanmas n

yeterli tarifini tek ba na vermedi ini gösterir. Reaksiyonun seçilen baz  özelliklerini

tan mlayan çe itli yakla mlar  geli tirmek problemi çözmek için en uygun yol olarak

gözükmektedir. Buna göre her bir teorik modelin sonuçlar  ile deneysel sonuçlar

sistematik olarak kar la lmal r.

statistiksel çok katl  parçalanma modeli, istatistiksel dengedeki bölünmenin

olas klar  hakk nda tahminlerde bulunma amac ndad r. Bu modelin temel dü üncesine

göre yüksek uyar lma enerjilerinde çok büyük serbestlik dereceleri i leme kat r ve

de ik bozunma kanallar n olas  i lemin detayl  dinamiklerinden ziyade, esasen

istatistik a rl klar ile hesaplan r. Bu dü ünce, çok uyar lm  hadronlar sisteminin ve

nükleon yap lar n tam bir tasvirinin kolayca yap lmas  sa lar. Böylece nükleer

sistemlerin kendine özgü pek çok özelli ini uygulamada basitle tirmek için geni  imkân

sa lan r. Fakat bu basitle tirmenin bedeli istatistik dengenin a rl r.

Nükleer parçalanman n istatistiksel modeli için çe itli kabuller vard r. Bu

kabuller dikkate al nan istatistiksel topluluklarda (mikrokanonik, kanonik,

makrokanonik) özel parçac klar n tan mlanma ekline ve hesaplama yöntemlerine göre

farkl la r. Tüm modeller, s cak nükleer sistemin parçalanmadan önce serbestlik

derecesinin baz na veya tümüne ba  olarak k smi veya tam termodinamik dengeye

geldi ini önceden varsayar.

2.2.Çok Katl  Parçalanman n Tasviri

Nükleer parçac k üretim süreci üç alt bölüme ayr r:

1) Orta düzeyde uyar lm  nükleer sistemin olu umu

2) Sistemin geni lemesi ve sistemin bireysel parçac klar na ayr mas

3) S cak birincil parçac klar n yeniden uyar lmas

ki a r iyon orta enerjilerde çarp nda ya da bir a r iyon yüksek enerjili bir

hadron ile uyar ld nda, s cak ve s  bir nükleer madde olu ur. Bu orta enerjili iki

çekirde in çarp mas , yüksek enerjili bir hadron-çekirdek etkile imi veya çekirdek

içinde bir antinükleonun yok olmas  bile olabilir. Daha sonra bu madde bas nç

nedeniyle d ar ya do ru geni leme sürecine girer. V hacmi, E0 uyar lma enerjisi, A0
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nükleon say  ve Z0 toplam yükü ile tan mlanan bir parça uyar lm  nükleer maddenin

yaln zca baz  dinamik süreçler sonucunda olu tu u varsay r. Yüksek uyar lma

enerjisinin neden oldu u yüksek iç bas nç yüzünden ve muhtemelen bir s ma ile

nükleer madde geni leyip so uyacakt r. Bu geni leme s ras nda nükleon yo unlu unun

dalgalanmalar  büyür. Bunun sonucu olarak nükleonlar damlac klara (droplets) dönü ür

(hot fragments). rili ufakl  bu nükleer damlac klar p, n, d, t, 3He ve  gibi parçac klar

yay nlayarak so ur ve nükleer parçac klar ortaya ç karlar (cold fragments).

Hesaplamalara göre 0 2  iken nükleonlarla sar lm  damlac klar n faz

gerçekle irken 0 02  aral nda kabarc k (bubble) faz  enerji bak ndan daha

tercih edilir (Ravenhall ve ark. 1983). E er iç bas nç yeterince büyük de ilse sistem

çatlama (cracking) noktas na gelmeyecek ve biraz geni ledikten sonra (muhtemelen

kabarc k faz na kadar) s acakt r. Bu tür sönümlü titre imler sistemin, buharla ma ve

fisyon gibi, yava  bozunma modlar  taraf ndan uyar lm  kaybetmesinden önce

olu abilir. Göreli olarak uzun ömürlü bu durumdan “bile ik çekirdek” (compound

nucleus) olarak bahsedilir. Bile ik çekirdek durumu sadece dü ük uyar lma enerjilerde

geçerlidir. Çünkü bu durumda fisyon kanallar  ve hafif parçac klar n buharla mas

olaylar  bask nd r. Bununla birlikte yüksek uyar lma enerjilerinde ( * 2 3E MeV/n),

çekirdek h zl  bir biçimde çok say da parçac klara bozundu undan bu durum

uygulanabilir de ildir. Ço u deneyde (Botvina ve ark., 1995; D’Agistino ve ark., 1996;

Scharenberg ve ark., 2001; Pienkowski ve ark., 2002; Bellaize ve ark., 2002; Avdeyev

ve ark., 1998; Avdeyev ve ark., 2002; Botvina ve ark., 2006) görüldü ü gibi dengedeki

bir kaynak bu durumda da olu abilir ve istatistik modeller genelde parçac k olu umunu

tan mlamada çok ba ar r.

Ara sistemin parçalanmas na kadar geçen geni leme zaman  ba lang ç artlar na

 bir ekilde ba r. Ba lang çta h zl  bir geni lemeye neden olan s ma s ras nda

bu süre 50 fm/c civar ndayken; geni leme normal nükleer yo unluktan ba lad nda bu

süre (hadron-çekirdek veya yüzeysel a r iyon reaksiyonlar  için) birkaç 100 fm/c kadar

uzayabilir.
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ekil 2.3. a) yüksek uyar lm  sistemin ba lang ç evresinde olu umu (çatlaklar)
b) geni leme evresinde parçac klar n olu umu c) yay lma ve bile ik sistemin bozunmas ndan

sonra parçac klar n yeniden uyar lmas

Geni leme an nda sistemin farkl  bölümleri aras nda yo un kütle, yük ve enerji

de iminin gerçekle ti ini dü ünmek do ald r. Bozunmadan hemen önce en az ndan

smî termodinamik dengenin kuruldu unun varsay lmas  bu yüzdendir. Parçac k

olu um süreci karars z bir ortamda gerçekle ir, bu nedenle karma k (chaotic) bir

karakteri vard r. Durumdan duruma parçac k bile iminde büyük dalgalanmalar

beklenebilir. Bu yüzden, tek bir olay içinde çe itli tiplerdeki parçac klar üzerinden

kimyasal denge kabul edilmez. Kimyasal denge yaln zca ilgilenilen her bir parçac k

türünün ortalama çe itlili ine kar k gelir.

Nükleer madde damlac klar n yüzeyleri her bir damlac k birbirinden ortalama

nükleer kuvvet menzili mertebesinde, örne in 2-3 fm, ayr ld nda bozunma olu ur.

Daha sonra damlac klar aras ndaki güçlü etkile me sona erer ve birincil (primary) ya da

öncül parçac k (prefragment) denilen parçac klar haline gelirler. Bu donma (freeze out)

geçi inin 0 02 10  aral ndaki b  ortalama nükleon yo unlu unda olmas
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beklenir. Burada 0 0.15fm-3 dengedeki nükleon yo unlu udur. Donmadan sonra,

uzun menzilli Coulomb kuvveti etkisi alt nda birincil parçac klar meydana gelir ve

parçac k yayarak ya da ikinci bir bozunma ile uyar lm klar  kaybederler. Sadece son

so uk tepkimenin ürünleri deneysel olarak gözlenebilmi tir.

 Üzerinde dü ünülen * 1 10 MeV/n uyar lma enerjilerinde genel olarak aç k

bozunma kanallar n say  çok büyüktür. Bu durumda parçac klar n son durum

topluluklar  (ensemble) tan mlamak için istatistiksel temsil kullanmak uygundur.

statistiksel yakla mda, sistemin evriminin son a amalar n verilen ba lang ç artlar

ile bulundu u dinamik modellerin tersine, tüm son durumlar s fland r ve ba l

olas klar  hesaplan r. statistik fizi in prensiplerine uygun olarak, bozunma kanal

(break-up channel) denilen, bozulan sistemin belirgin son halinin olas  sistemin

istatistiksel a rl  ile orant r. Böylece problem 0b bV A  bozunma hacmindeki

toplam enerji, kütle numaras  ve yük üzerinde verilen s rlamalar alt nda çe itli

bozunma kanallar n istatistiksel a rl  hesaplamaya dönü ür. Büyük say  aç k

kanallar n olmas  halinde bu güzel bir yakla m olur çünkü istatistiksel a rl klar,

de ik büyüklük mertebeleri için, kanaldan kanala de ir.

Yukar da tan mlanan ara sistemin parçalanma senaryosu u kabulleri içerir:

1) Kuvvetli etkile melerin etkin oldu u bir b  yo unlu undan geni leme ve

parçalanma moduna geçi  çok iddetli olur.

2) cakl k (T),  entropi  (S) gibi sistemin termodinamik özelliklerini

tan mlayabilmeyi mümkün k lan bozunmada k smi veya tam termodinamik

(kimyasal de il) denge olu mal r.

3) Farkl  bozunma kanallar n olas klar n istatistik bir da  olmal r.

2.3. Bozunma Durumlar

Randrup ve Koonin (1981) taraf ndan tan mlanan gösterimlerin nda son

durumlar ekillenimler, olaylar ve da mlar olarak grupland lacakt r. Genel “kanal”

terimi, bu türlerin herhangi bir eleman  için kullan labilecektir. Bozunmadaki sistemin

durumunu tasvir eden de kenlerin en tam seti (complete set) bütün parçac klar n Ai

kütleleri, Zi yükleri, pi momentleri, i uyar lma enerjileri si aç sal momentleri ve ri kütle

merkezi koordinatlar  içerir. Bu de kenlerle tan mlanan duruma bozunma

ekillenimi (break-up configuration) denir ve F  ile gösterilir:
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F :{ Ai, Zi, pi, i, si, ri ; 1 < i < M  }                                                                 (2.1)

Burada M nükleon içeren parçac klar n toplam say r. Parçac k kütleleri ve

yükleri baryon ve elektrik yükü korunumu art  ile s rland lm r:

i 0
i 1

A A A
M

F       ve i 0
i 1

Z Z Z
M

F                                               (2.2)

Yar  klasik (quasiclassical)  yakla mda F ekilleniminin toplam enerjisi:

2 2

1 2m 2I

M
i i

F i F
i i i

tabandurum
i

P sE E U                                             (2.3)

olarak temsil edilir. Burada parantez içindeki terimler s ras yla i. parçac n taban

durum enerjisi, geçi , dönme ve iç uyar lma enerjileridir. mi geçi  hareketine göre i.

parçac n etkin kütlesidir. A da etkin kütle olarak mi =  mNAi , burada mN = 938

MeV olan nükleon kütlesidir. Son terim ise parçac k etkile imi enerjisidir. Bu enerji

genel formda C
FU  Coulomb ve N

FU  nükleer etkile imlerinin toplam  olarak temsil

edilebilir. Daha önce de belirtildi i gibi, kuvvetli nükleer etkile im bozunma s ras nda

sona erer. Bu tan mlar na istinaden parçac klar bozunma konfigürasyonunda üst üste

gelmezler. Bu durum sert küre potansiyeli tan  yakla yla olabilir:

N
, r r R R

U
0, r r R R

i j i j

F
i j i j

                                                                          (2.4)

Burada Ri =  r0Ai
1/3 (r0 = 1,2 fm) i. parçac n yar çap r. Parçac klar n küre

eklinde oldu u varsay r. Gerçekçi bir yöntemle parçac klar n art k etkile imlerini

dikkate alan yakla mlar Randrup ve Koonin taraf ndan 1987 y nda yap lm r

(Randrup ve Koonin, 1987; Lopez ve Randrup, 1989; Lopez ve Randrup, 1990). Uzun

menzilli Coulomb etkile imi parçac klar n ayr mas  s ras nda da direnir ve sonraki

amalarda parçac klar n yay lmas na sebep olur. A da görülece i gibi,  Wigner-

Seitz yakla ndaki toplam Coulomb enerjisi u ekilde temsil edilebilir:
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C C C
0

1

(V) (V)
M

F i
i

E E E ve
2 2

C 0
0

Z3(V)
5 R

eE                                             (2.5)

olarak verilir. Buradaki 0
CE , 0Z e  yüküyle kararl  olarak yüklenmi  kürenin Coulomb

enerjisidir ve 1/3(3 / 4 )R V  bozunmakta olan sistemin yar çap r. Sistemin 0E

toplam uyar lma enerjisi A0 nükleonlar  ve Z0 protonlar  içeren bile ik sistemin

0
tabandurumE  taban durum enerjisine göre ölçülür. Bu durumda parçalanmadaki enerji

korunumu ifadesi:

0 00 0A ,ZF
tabandurumE E E E                                                                                (2.6)

olarak yaz labilir. Burada sistemin E0 toplam enerjisi ve 0E  uyar lma enerjisi sabitlenir.

Nükleon ba na uyar lma enerjisi genellikle * *
0 0/E A  olarak ifade edilmektedir. (2.2)

denklemindeki artlar n yan  s ra en az iki küresel sabit daha vard r: parçac klar n

toplam momentumu 0P  ve toplam aç sal momentumu 0J . Özel olarak, parçac k

momentleri;

0
1

M

F i
i

P p P                                                                                                (2.7)

art na uyarlar. Bile ik sistemin kalan bölümünde 0P = 0 d r.

Yukar da tan mlanan de kenler seti (2.1), (2.2), (2.6) ve (2.7) denklemleri

rlamalar yla genelde fazlal k olu turur. Genellikle, son durumlar n böyle detayl  bir

tan  gerekli de ildir. Bu yüzden, parçac k kütleleri, yükleri ve momentumlar yla

bozunmakta olan sistemi belirleyen de ken say  azaltmak gerekir. Bununla

beraber, termal denge kabulü, de kenler serisinden parçac k momentumlar

lamay  mümkün k lar. Sistem termal dengeye ula nda belli bir T s cakl  al r ve

bu s cakl k de eri için bütün girilebilir durumlar üzerinden sisteme ait bölü üm

fonksiyonu belirlenir. Bu s cakl k, parçac klar n denge momentum da mlar

(Maxwellian) da belirler.  Buradan hareketle, Monte Carlo yöntemiyle son durumdaki
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bütün parçac klar n momentumlar  seçmek mümkündür ve böylece bir ‘olay’ veya

ekil 2.2’deki gibi bir  ‘y ld z’ elde etmek mümkündür.

Son durumlar n en kaba s fland rmas  öncül parçac klar n (prefragments)

yaln zca kütle ve yüklerini içerir. A kütle numaral  ve Z yüklü bir parçac k (A,Z) olarak

ifade edilecektir. Ayn  türden birkaç tane bulunabilen bütün parçac klar  tek saymak

yerine, her türün çarpanlar  (çe itlilik, multiplicity) kullanmak daha uygundur. A kütle

numaral  ve Z yüklü parçac klar n say  (çarpan ) NAZ ile gösterilir. 0, 1, 2, 3, 4,...

de erlerini alabilir. Bütün son durumlar, parçac k çarpanlar n setine göre

fland labilirler. De kenlerin böyle bir k salt f  ile gösterilecek ve buna

parçalanma da  (break-up partition) denilecektir.

0 0: ;1 ,0AZf N A A Z Z                                                                       (2.8)

Bu set, A0 elemanl  sat rlar  ve Z0+1 elemanl  sütunlar  olan bir matristir. Sat r ve sütun

elemanlar  A ve Z’ye göre düzenlenir. Sistemin toplam kütle ve yükü üzerinde (2.2)

rlamas  sa layan bütün f  da mlar  mümkündür. Bu s rlamalar parçac k

çarpanlar  NAZ cinsinden

AZ 0
(A,Z)

N A A        ve
Z)(A,

0AZ ZZN                                                    (2.9)

olarak yaz labilir. Burada toplam, f  da na ait bütün parçac klar üzerindendir.

Dolay yla, f  kanal ndaki toplam parçac k say :

AZ
(A,Z)

M Nf                                                                                                 (2.10)

ile verilir.

Ayr lma durumlar n daha yüzeysel s fland rmas  beraberinde enerjinin daha

yüzeysel bir temsilini getirir. Yani denklem (2.3) yerine, denge istatistik da

kullan larak bulunan öteleme, dönme ve iç enerji ortalamalar  ile koordinatlar üzerinden

ortalamas  al nan Coulomb enerjisi kullan r. Böylece, bir da n toplam enerjisi

sistemin hacim ve s cakl n bir fonksiyonuna dönü ür.
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ö C
AZ AZ 0

(A,Z)

(T,V) (T,V) (T,V) N (V)f fE E E E                                     (2.11)

Burada, ö (T,V)fE  öteleme hareket enerjisi ve AZ (T,V)E  tek tek bütün parçac klar n iç

ve Coulomb enerjisini de içine alan ortalama enerjidir. Son terim ise denklem (2.5) deki

gibidir.

2.4. statistiksel Topluluklar n Tan mlar

SMM hesaplamalar nda istatistik model çerçevesinde ekillenimler, olaylar veya

da mlar (partition) olarak s fland labilen bozunma kanallar  kullan r. statistik bir

toplulukla, bozunan bir sistemin momentum, enerji, yük ve kütlesi üzerindeki

rlamalar  sa layan ve f  istatistik a rl klar yla karakterize edilen bütün

f kanallar n s rl  ya da tam seti ifade edilebilir. Bütün a rl klar bilinerek, bütün

fiziksel niceliklerin ortalama topluluk de erleri hesaplanabilir. Bu yakla mda bir Q

fiziksel büyüklü ünün, bir f  kanal ndaki beklenen de eri fQ  ile verilir ve f

toplulu u üzerinden al nan ortalama de eri ise:

f ff

ff

Q
Q                                                                                        (2.12)

ile verilir. Burada toplamlar toplulu un tüm elemanlar  üzerinden al r. Örnek olarak,

verilen bir (A,Z) türünde parçac klar için ortalama çarpan ve çarpan da mlar na

kar k gelen dispersiyon (sapma) ba nt :

AZ

AZ

(N )
N

ff

ff

         ve 2 2
AZ AZ AZN N                       (2.13)
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olarak hesaplan r. Q  niceli i parçac klara göre toplanabilir özelli e sahipse

AZ AZ(A,Z)
NfQ Q  ve ortalama de eri bütün parçac klar üzerinden toplam al narak

basitçe bulunur:

( , )
AZ AZ

A Z
Q Q N                                                                                       (2.14)

A nükleon say yla verilen bütün parçac klar n çarpan 0
A

Z Z AZN N ’dir. (proton

için Zp=Ap=1, Z A olan herhangi bir durum için) A kütle numaral  parçac klar n

ortalama çarpan  ve dispersiyonu

A

0Z
AZNAN          ve 2

A
2
AA NN                                 (2.15)

ifadelerine e ittir. Ortalama yükleri ve yük da mlar n dispersiyonu

0

A
AZ

A A
Z A

NZ Z
N

         ve 2
A

2
A

A
Z ZZ                            (2.16)

ile verilir. Burada ZA, (A,Z) parçac n yüküdür.

statistiksel topluluklar, mikrokanonik, kanonik ve makrokanonik olmak üzere

üç grupta incelenir.



17

Sistem A0, Z0, E0, V
parçac klar n da l m : NAZ,  1 A A0, 0 Z Z0}

Mikrokanonik Kanonik Makrokanonik

ANAZ=A0 ANAZ=A0 A<NAZ>=A0

ZNAZ=Z0 ZNAZ=Z0 Z<NAZ>=Z0

0),,( EVTNE fAZf0),,( EVTNE fAZf0),,( EVTNE fAZf

0 0 0exp ( , , , )mik
f fW S E V A Z

0 0( , , , )
exp ( )fk an

f

F T V A Z
W

T
0 0( , , , )

exp( )fmak
f

F T V A Z A Z
W

T

ekil 2.4. V hacminde, A0 kütle numaral , Z0 yüklü ve E0 toplam enerjili parçalanan nükleer sistem için
istatistiksel topluluklar n s fland lmas

Sistemin tüm mikroskobik durumlar n yük, kütle (baryon say ), aç sal

momentum, momentum ve enerji korunum kanunlar na s  biçimde uydu u toplulu a

mikrokanonik topluluk denir. Bütün durumlar n e it derecede olas  oldu u kabul edilir.

(2.1) denkleminde tan mlanan F  de kenler setine göre bozunma ekillenimlerinin

fland lmas  bu toplulu a kar k gelir.

Parçac klar n uyar lma enerjileri, momentumlar  ve koordinatlar yla

ilgilenilmiyorsa, böyle bütün de kenler üzerinden bir toplam al nabilir. Sonra parçac k

çarpanlar n f  seti ile (2.8) bozunma kanallar  ifade eden da mlara ula r. Bu

durumda verilen bir da ma neden olan tüm mikroskobik durumlar üzerinden (2.6)

enerji korunum denkleminin ortalamas  al r. Sonuç olarak, bir f  da yla ilgili

yaln zca ortalama enerjiyi s rlayan denklem:

0( , )f ff E T V E                                                                                        (2.17)

elde edilir. Denklemin sol taraf  (2.11) ile verilmi tir. Bu ifade bir f  da  ifade

eden fT  denge s cakl  verir. Verilen E0 ve V de erleri için, fT  bozunma s cakl ,

olu an da mlar n parçac k çarpanlar n ,A ZN  setinin fonksiyoneline dönü ür.

Da mlar n s cakl klar  üzerinde hiç bir k tlama yoktur.
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Sistemin hacim ve ortalama enerjisinin sabit oldu u artlar alt nda, verilen bir

bozunma da n istatistiksel a rl , yani bu duruma neden olan mikroskobik

durumlar n say , da n expf fS  entropisi ile belirlenir. Verilen bir da m

için normalize edilmi  olas k,

0 0 0 0 0 0
1 exp ( , , , ) , exp ( , , , )mikro

f f f
f

W S E V A Z S E V A Z                   (2.18)

ile ifade edilir. Burada  normalizasyon sabitidir. Burada bütün parçac klar n toplam

kütle ve yükünün denklem (2.9) ile sabitlendi i kabul edilir. Böyle s rlamalar parçac k

çarpanlar n çok büyük olmad  sonlu nükleer sistemler ile ilgilenirken çok önemlidir.

Yukar da tan mlanan yakla m, verilen bir da m dikkate al nd nda kanonik

yakla ma uyar. Fakat, bundan sonra mikrokanonik olarak adland lacak, çünkü

mikroskobik durumlar n toplam parçac k enerjisi ortalamas  da mlar üzerinden de il

de her bir da m için sabit al yor.

2.5. Serbest Enerjinin Parçalanan Sistem çin Tan

Bir f  da n fF  serbest enerjisi biliniyorsa, bilinen termodinamik

formüllerden entropisi ve enerjisi hesaplanabilir:

,{ }AZ

f
f

V N

F
S

T
  ve f f fE F TS                                             (2.19)

Serbest enerji a daki denklem ile ifade edilir:

lnf fF T Z                                                                                                   (2.20)

Burada verilen bir f  da  için istatistiksel toplam:

{ , , }

( , ) exp /f F
r p

Z T V E T                                                                        (2.21)
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olarak yaz r.

Burada fE , denklem (2.3)’te verilmi tir ve toplam, f  da  olu turan

parçac klar n uyar lma enerjileri, momentumlar  ve tüm koordinatlar  üzerinden

al nmaktad r. (2.3) denkleminde verilen fE  bozulma enerjisi bu özelli e kar k gelir.

statistiksel toplam n hesaplanmas ndan sonra sistemin serbest enerjisi:

0
( , )

( , ) ( , ) ( , ) ( )g C
f f AZ AZ

A Z
F T V F T V F T V N E V                                     (2.22)

eklinde yaz labilir. lk terim parçac klar n geçi  hareketini gösterir. kinci terim,

bireysel parçac klar n iç uyar lma enerjileri ve Coulomb enerjisinden gelen katk lar

içerir.  Bu  ek  temsil  ( 0 ( )CE V )  tüm  V  hacmi  üzerinde  homojen  olarak  da lm  toplam

yükün Coulomb enerjisinin ç kar lmas yla Wigner-Seitz yakla nda olas  hale gelir.

cak çekirdek ortam nda bile ik çekirdek parçac klar  için AZF ’nin direkt olarak

hesaplanmas  çok kar kt r. Bu problem pek çok ara rmac  taraf ndan ele al nmas na

ra men hala cevaplanmay  bekleyen birçok soru vard r. Standart SMM yakla ,

istatistiksel toplam n direkt olarak hesaplanmas  gerektirmez. Hafif parçac klar

nda tüm parçac klar nükleer maddenin damlalar  olarak kabul edilir. Taban

durumdaki çekirde in tersine, böyle damlac klar s rdan farkl  s cakl klarda ve nükleon

ve di er parçac klarla çevrilidir. Böyle damlalar n normal nükleer yo unlu a

(r0=1,17fm) kar k gelen 3/1
0AZ ArR  yar çapl  küresel bir ekilde oldu u kabul

edilir. Bu yakla ma, dönme ve titre im serbestlik dereceleri kadar parçac klar n ekil ve

yo unluklar ndaki de imi tan mlayan serbestlik dereceleri dâhil edilebilir.

A>4 olan a r parçac klar s  damlac klar  olarak dü ünülür. (A,Z) numaral

bireysel bir parçac n serbest enerjisi FAZ,

Bulk Simetri Yüzey Coulomb
AZ AZ AZ AZ AZF F F F F                                             (2.23)

eklinde yaz labilir. Denklemin sa  taraf ndaki terimler s ras yla, bulk (hacim), simetri,

yüzey ve Coulomb katk lar r.
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2.6. Parçalanma Bariyerleri

Genel dü ünceden aç kt r ki so uk bile ik sistemin (A0Z0) ba lang ç hali ve

so uk parçac klarla nükleonlar bile iminin son hali bir potansiyel enerji bariyeri ile

ayr lm r (Bondorf ve ark. 1981, 1985). ekil 2.5’da sistemin potansiyel enerjisine R

yar çap n fonksiyonu olarak gösterilen de ik katk lar göz önüne serilmi tir. Toplam

Coulomb enerjisi (2.5), yani kararl  olarak yüklenmi  kürenin Coulomb enerjisi ve

demetlenme (clusterization) enerjisinin toplam  1/R’den daha yava ekilde de ir.

Parçac klar n yüzey enerjisi k sa menzilli nükleer kuvvetler taraf ndan belirlenir. Bu

yüzden, nükleer damlac klar n olu umuna e lik eden ek yüzey enerjisi R=R0’da s rdan

ba layarak küçük bir R aral nda asimptotik de erine h zl  bir ekilde yükselir. Bu

asimptotik de er ek bir yüzey alan  çarp ( / )Td dT  olarak de erlendirilebilir.

Burada ( )T  yüzey gerilimidir. Yüzey enerjisi, parçac k yüzeyleri aras ndaki 2d

ortalama ayr lmas  ( crack width) Coulomb enerjisinden çok daha önce 2fm’yi

nda, yüzey enerjisi asimptotik de erine ula r. Bariyer yüksekli i fB  ve aç a

kan enerji fQ  büyük ölçüde belli bir f  bozunma kanal na ba r. Somut (concrete)

bozunma kanallar  için bariyerin konum ve ekli Lopez ve Randrup (1989, 1990)

taraf ndan hesaplanm r. Parçalanma sürecinin istatistiksel tan nda temel nokta,

verilmi  bir *
0E  uyar lma enerjisinde belli bir bozunma kanal n olas , onun

istatistiksel a rl yla orant r. Yani * *
0f fE E B  enerji aral ndaki durumlar n

say  bariyerin üzerindedir. *
0 fE B  olan kanallar kapal r (modelde kuantum

tünellemesi göz ard  ediliyor). Bu yakla m yakla k 55 y l kadar önce Fong (1953,

1956) taraf ndan geli tirilen fisyonun istatistiksel modeline yak nd r. Ayr lm

parçac klar n sistemin potansiyel bariyerini a ktan sonra olu tu unu dü ünmek

do ald r. Böylece, bozunmakta olan sistemin 0fV V  hacmi, bozunma kanal na ba

ve bariyer konumuyla ili kili olmal r.
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ekil 2.5. Coulomb ve yüzey enerjileri ile potansiyel engelinin karakteristik davran

ekilden hareketle, say sal hesaplamalarda a daki ifade kullan lm r:

3
1/3 1)

1/3
0 0

1 ( 1d M
r A

                                                                           (2.24)

Burada M dikkate al nan bozunma kanal n toplam parçac k çarpan r

(çe itlilik, multiplicity). Ço u hesaplamada d=1,4fm al nm r. Bu yakla mda ’in

tipik de eri 0,2 ile 2 aras nda de ir.

Parçalanma bariyerinin varl , yüklü nükleer sistemlerin sonlulu unun aç k bir

göstergesidir. Bu özellik ilk kez Bondorf ve ark. (1985) taraf ndan vurgulanm r.

Fisyon bariyeri ile ayn  do aya sahiptir. Üstelik bozunma kanallar  aras nda onlarca

fm/c zaman aral kl  ani fisyon veya fisyon benzeri kanal (M=2) ortaya ç kmaktad r. Bu,

dü ük uyar lma enerjilerindeki a r bile ik sistemlerin bask n olan bozunma modudur.

Artan uyar lma enerjisiyle M=2,3,4,… olan kanallar yava  yava  aç r ve bozunma

lemi karma k (chaotic) çok katl  parçalanma karakteri kazan r.

2.7. Bozunma Olaylar n Üretilmesi

Genel ifadeyle, öncül parçac klar oldukça küçük hacimli ve yüksek uyar lma

enerjili olarak olu urlar. Bu yüzden daha sonra uyar lm klar  kaybederler ve itici

Coulomb potansiyelinin ve kaotik termal hareketin etkisi alt nda yay rlar. Öncül
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parçac klar n evrimi yaln zca her bozunma kanal nda her bir parçac k için tüm bilgiler

(kütle, yük, momentum koordinatlar  ve uyar lma enerjisi) mevcutsa takip edilebilir.

Monte Carlo metodu temelli bireysel çok katl  olaylar için say sal i lemlerin üretilmesi,

özellikle 4  dedektör sistemlerinde elde edilen veriler ya da fotoemülsiyon verilerini

yorumlamak için ve reaksiyonlar n d  karakteristiklerini hesaplamak için de önemlidir.

Tek parçalanma olaylar n üretiminin say sal i lemleri -Monte Carlo temelinde-

Botvina ve ark. (1986) taraf ndan önerilmi tir. Bu i lemler, *
0( )W E uyar lma enerjisi,

0( )W A  kütlesi ve 0( )W Z  yükündeki baz  da mlarla karakterize edilen parçalanmaya

konu olan çok uyar lm  çekirde in tüm toplulu u için çok yararl  bir hale dönü ür.

2.8. Parçac klar n Yay lmalar  ve Yeniden Uyar lmalar

statistiksel tan m, zaman  aç k biçimde içermemesine ra men birincil

parçac klar n olu um süreci ve ayr ma hacminde sistemin yay lma süresi exp ~ R/Cs ~

50–100 fm/c civar nda olmal r. Son ayr ma durumunun olu umu daha uzun bir

zaman ölçe i ile karakterize edilir. Bu a amada parçac klar kar kl  Coulomb alan n

etkisi alt nda hareket ederler. S cak parçac klar n yeniden uyar lmalar  da bu a amada

gerçekle ir. Böyle süreçler, hafif parçac klar n artmas na ve parçac k enerjilerinin

yeniden da na neden olur. Özellikle birincil s cak parçac klar (primary hot

fragments) ve bunlar n parçac k yay nlayarak dönü tü ü ikincil so uk parçac klar

(secondary cold fragments) bu süreçlerin bir sonucudur. S  damlas  yakla  hafif

parçac klar için anlams zd r. A 4’den hafif ve a r parçac klar  ayr  ele almak gerekir.

2.9. Çekirdekte  S  Gaz Faz Geçi i

Termodinamikte heterojen bir kar mdan mekanik yolla ayr labilen, kimyasal ve

fiziksel bak mdan homojen maddeye “faz” denir. Her yerde ayn  olan bir madde tek bir

homojen faz olu turur. E er s  bir cismin s cakl ,  verilip art rsa, s cakl k belli

bir de ere ula nda s  cisim gaz haline geçecektir. S  cismin tamam  gaza

dönü ene dek s cakl k sabit kalacakt r. Bir fazdan ba ka bir faza dönü üme ise “faz

geçi i” denir. Faz geçi i s ras nda iki faz n birlikteli i (coexistence) söz konusudur. Bir

fazdan di er faza tamamen geçi  olmad kça s cakl k sabit kal r. Bu ekilde, gizli  ve

faz birlikteli inin söz konusu oldu u geçi  tiplerine “birinci derece faz geçi i” denir.
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Faz geçi inin meydana geldi i s cakl k seviyesi, olay n meydana geldi i bas nca

ba r. Yani fazlar s cakl k ve bas nca ba r. Birinci derece faz geçi lerinde öne

kan nicelik “gizli ”d r. Bir maddenin s cakl k ve bas nca ba  faz diyagram

çizilirse üç e ri görülür. Bunlar faz de imin ortaya ç kt  s cakl k ve bas nç

de erlerine kar k gelir. E rilerin aras ndaki bölgelerde madde yaln zca tek bir fazda

bulunur. S cakl k ve bas nç de meleri e rilerin üzerindeki noktalara ula mad kça faz

de imi olmaz. S -buhar e risinin son noktas  “kritik nokta”y  gösterir. Bu noktan n

üzerinde s  ve buhar birbirinden ay rt edilemez; yo unluklar  ve özgül entropileri

ittir. Üç e rinin kesi ti i nokta, üç faz n da dengede bulundu u tek durumdur. Bu

nokta bir tek bas nç ve s cakl kta ortaya ç kar. S cakl k kritik noktan n da üzerine

kar rsa faz birlikteli i sona erer ve faz geçi inin sürekli hale geldi i “ikinci derece

faz geçi i”2 meydana gelir.

Klasik bir gazdaki moleküller aras  etkile imde söz konusu olan kuvvet ile

nükleer maddedeki nükleon-nükleon kuvveti aras ndaki benzerlik sebebiyle nükleer

maddenin de s -gaz faz geçi i tipinde bir geçi  gösterebilece i dü üncesi ortaya

km r. En dü ük enerjili durumunda çekirdekler, yo unlu u 0,17 nükleon/fm3 olan

-benzeri bir karakterdedir. Çekirdekleri tman n tek yolu onlar  ba ka çekirdek

veya parçac klarla çarp rmakt r. Bu çarp malar sonucu ula lan s cakl klar hayret

verici düzeylerdedir. Çekirdekler birkaç MeV s cakl a rsa bir miktar nükleer s

buharla r. Nükleonlar aras ndaki etkile imlerin genel eklinden biliyoruz ki, su gibi,

çekirdekler de birinci derece faz geçi ine u rayabilir. Bu s -gaz birlikteli inin nükleer

maddeye ait kritik noktada yok olmas  beklenebilir. Dolay yla çekirdekler için de

buharla ma gizli ndan bahsedilebilir. Alt n çekirde i için gizli  hesaplamalar

Bonnet (2010) taraf ndan yap lm r ve Xe+Sn çarp malar n analizleri GANIL’de

devam etmektedir.

 Bir çekirde in durumu s cakl a ve nükleonlar n yo unlu una ba r.
Homojen nükleer maddenin durum denklemi Van der Waals denklemine benzer. Her iki
durumda da PVT diyagram nda s -gaz faz geçi ine kar k gelen bir bölge ortaya

kar. Bu bölge k sa süreli olarak karars z, homojen madde içerebilir. Klasik bir gazda
bu olay kritik nokta boyunca so utma ile a labilir. Nükleer maddede ise bu, kritik
noktan n alt ndaki bir s cakl kta s  faz n ani bir geni lemesi ile meydana gelebilir.

2 kinci derece faz geçi leri “sürekli faz geçi leri” olarak da adland r.



24

pk  su gibi3, nükleer maddenin kritik noktas nda da s -gaz faz birlikteli inin sona
erece i dü ünülür. Homojen maddenin kararl  s  ve kararl  gaz kar na ayr mas na
spinodal ayr ma (spinodal decomposition) denir.

Nükleer maddenin dinamik davran  ba lang çtaki s cakl k ve yo unlu a

ba r. S  ve s cak nükleer madde bas nc n etkisiyle radyal olarak geni ler. E er

cakl k kritik bir de erin üzerinde ise bas nç her yerde pozitif oldu undan madde d ar

do ru hareketlenir. Potansiyel enerji -ve k smen termal enerji- kolektif enerjiye dönü ür

ve madde aniden buharla r.

Tüm bu öngörüler, sonsuz dü ünülebilecek çok say da parçac  içeren

makroskopik sistemlerin termodinamik yasalar na güvenir. Oysa iki a r çekirde i

çarp rarak elde edilen nükleer maddenin en büyük parças  ~400 nükleonu geçmez.

Böylesine küçük bir numuneyle ba  edebilmek için son y llarda yeni termodinamiksel

yakla mlar geli tirilmi tir. SMM, nükleer madede gerçekle en s -gaz faz geçi ini

aç klamak için de kullan lm  bir modeldir (Srivastava ve ark, 2002). Çekirdekteki faz

geçi i ara rmalar  için teorik çal malar n yan  s ra GANIL’deki INDRA detektöründe

deneysel çal malar da yap lm r ve böyle bir geçi  için deliller toplanm r.

imdilerdeyse elde edilen bilgilerin güvenilirli i ve tutarl  üzerinde çal lmaktad r

(Charvet ve ark., 2005).

cak çekirdek, termal bas nca ba  olarak, geni ler ve karars z bölgeye geçi

yapar. Yo unluk dalgalanmalar  nedeniyle, homojen sistem damlalar (IMF) ve

parçac klar aras na serpi tirilmi  nükleer gazdan olu an karma bir faza dönü ür. Bu

geçi in son durumu “nükleer sis”tir (Siemens, 1983). Öte yandan vurgulanmal r ki

klasik sis karars zd r, en sonunda s  y na dönü ür. Bu aç dan yüklü nükleer sis ise

kararl r. Fakat Coulomb itmesi nedeniyle çekirdek patlar ve çok katl  parçalanma

olarak tespit edilir. Bu sebeple nükleer bir sistemdeki spinodal ayr may  s -gaz faz

geçi i yerine s -sis faz geçi i olarak tan mlamay  uygun bulan çal malar da vard r

(Karnaukhov 1997, 2005). Bu senaryoyu destekleyen çal malar da mevcuttur

(Karnaukhov ve ark., 2004, 2005; Rodionov, 2002).

 Ba lang çta s cakl k ve yo unluk pek fazla de ilse, belli bir noktadan sonra

bas nç negatif oldu unda çekirdek geni lemeye ba lar ve nükleer madde normal

3  Fakat klasik yap lar n aksine nükleer yap larda bas nç, s cakl k ve yo unlu u dikkatlice ayarlamak
gibi bir seçenek yoktur. 10-21 saniyelik bir zaman dilimi içinde deneysel verilerin elde edilmesi söz
konusudur. Bas nç, s cakl k ve yo unluk de kenlerini do rudan ölçme yöntemi olmasa da
izotoplar n bollu u, uyar lan nükleer durumlar, nükleer çarp ma sonras  aç a ç kan ürünlerin
spektrumu ve pionlar gibi parçac klar n aç a ç kard  ürünlerden yola ç karak bu de kenlere
ula labilinir.
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yo unluk civar nda sal r. S cakl k ve yo unlu un kritik de erlerin alt nda oldu u

geni leyen bir nükleer sistem, geni leme durmadan önce yo unlu u azald  için

termodinamiksel olarak karars z olan yar  kararl  bir bölgeye girebilir ve parçalanma

(droplet formation) olu abilir. Nükleer madde bu bölgede küçük genlikli yo unluk

dalgalanmalar na kar  kararl r. Ancak büyük genlikli yo unluk dalgalanmalar

sonucu nükleer madde irili ufakl  nükleer damlac klar n kar ekline gelir. Damlalar

aras  etkile melerin kar k olarak geli ti ini kabul edersek, donma hacminde nükleer

damlalardan olu an s  faz ile nükleonlardan olu an gaz faz n termodinamik denge

halinde bulundu unu dü ünebiliriz. Sonuç olarak, çok katl  parçalanma olay  sonlu bir

nükleer sistemin s -gaz faz geçi inin bir belirtisi olarak ele alabiliriz ( ekil 2.6). TC

kritik s cakl nda yüzey gerilimi yok olur ve bu s cakl n üzerinde sadece gaz

faz ndan söz edilebilir, yani çekirdek patlar.

ekil 2.6. Nükleer sistem için önerilen spinodal bölge (Karnaukhov ve ark., 2006) (Deneysel noktalar
FASA i birli inden elde edilmi tir.)

Uyar lm  nükleer madde için bir s -gaz faz geçi i dü ünülerek parçalanma

olay  çal lm r (Jaqaman ve ark., 1983; Curtin ve ark., 1983; Siemens, 1983;

Goodman ve ark., 1984). S cak nükleer madde ve sonlu çekirde in termodinamik

özellikleri ile ilgili yakla mlar (Ravenhall ve ark.,1983), varyasyonel metot Hartree-

Fock yöntemi, Thomas-Fermi yakla  (Suraud, 1987; Müller ve Dreizler, 1994),
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Relativistik Ortalama Alan Yakla  ve Sanki-Parçac k Yakla  gibi çe itli

yöntemlerle çal lm r. Bu yöntemlerle s cak nükleer maddenin tipik olarak s -gaz

faz geçi i gösteren karakteristik bir Van der Waals davran na sahip oldu u

belirlenmi tir. S -gaz faz geçi i, doyumalt  yo unluklarda nükleer durum denklemine

(equation of state, EOS) çok de erli bilgiler sunar.

        Termodinamiksel olarak karars z bölgedeki nükleer maddenin özellikleri,

damlalar aras  etkile imler hesaba kat larak istatistik mekani in temel prensiplerine göre

incelenebilir. Belli bir enerjide ve belli say da parçac ktan olu an bir sistem

dü ünülürse, bu sistemin mikrokanonik da m fonksiyonu hesaplanarak bütün

termodinamik ve istatistiksel özellikleri ortaya ç kar labilir. ALADIN deneylerinin

verilerine göre yüksek enerjilerdeki yüzeysel çekirdek-çekirdek reaksiyonlar nda

kayna n çok katl  parçalanmas  hakk nda ö retici bilgiler sa lanm r. (Schüttauf ve

ark., 1996). Bu çal malarda uyar lma enerjisi ile çok katl  parçalanman n yükseldi i ve

dü tü ü, bu süreç esnas nda da s cakl n yakla k T 5MeV civar nda sabit kald

gösterilmi tir. (Pochodzalla ve ark., 1995). Birle ik çekirdek benzeri durumdan çok

parçac kl  duruma geçi  bölgesinde parçac k say ndaki büyük karars zl k ve

parçac klar n maksimum büyüklü ü gösterilmi tir. ( Kreutz ve ark., 1993). Alt nükleer

yo unluklardaki donma hacminde s cak parçac klar aras nda termal bir denge oldu unu

kabul eden istatistik modellerin verilerle uyumlu oldu u görülmü tür (Botvina ve

Mishustin, 1992; Li ve ark., 1993; Bondorf ve ark., 1995; Raduta A.H. ve Raduta A.R.,

2000).
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3. F SYON

Nükleer fisyon, tek bir çekirdek içindeki yüzlerce nükleonun iki ayr k çekirdek

olu turmak üzere yeniden düzenlendi i oldukça kar k bir i lemdir. Bu reaksiyonun

tam bir teorik anlay , süreç içinde yer alan nükleonlar n her birinin hareketinin göz

önüne al nd  kuvvetlerin detayl  bir bilgisini gerektirir. Böylesine tam bir bilgi henüz

var olmasa da, gerçek sistemin davran  göstermek için basitle tirilmi  modeller in a

etmek ve i lemin içinde yer alan olas  basamaklar n tam bir tan  yapmak gereklidir.

Nükleer reaksiyonlar  anlamak için kullan lan çerçeve kimyasal

reaksiyonlar nkine benzer ve reaksiyonun gerçekle ti i potansiyel enerji yüzeyi kavram

kapsar. Fiziksel ve kimyasal reaksiyonlarda sistemler, daha dü ük potansiyel enerjili ve

kararl  artan bir duruma gitme e ilimi gösterir. Potansiyel enerji, çal lan sistemin

çe itli de kenlerinin birer fonksiyonu olarak hesaplan r. Fisyon olay nda ise potansiyel

enerji, sistemin enerji bariyerinden kesme noktas na kadar izledi i yolda çekirde in

eklinin bir fonksiyonu gibi hesaplanabilir ve en dü ük potansiyel enerjinin izledi i yol

belirlenebilir.

Daha önce de belirtildi i gibi nükleer potansiyel enerji için henüz isabetli bir

hesaplama yap labilmi  de ildir. Gerçek sistemi taklit eden çe itli modeller in a edilmi  ve

yakla k hesaplamalar yap lm r. Bu modeller, nükleer kuvvetlerin do as  ve kesme

noktas na giden yolun dinamiklerinin farkl  kabulleri ve yakla mlar  temelindedir. Hiçbir

model tek ba na fisyon olay n kapsaml  bir aç klamas  yapamaz, fakat her biri fisyonun

de ik yönlerini belirler ve daha da geli tirilmi  tam bir teoriye do ru bir temel sa lar.

3.1. Fisyonun Tan  ve Özellikleri

r atom çekirde inin kendinden daha hafif iki farkl  çekirde e parçaland

reaksiyonlar genel olarak fisyon eklinde tan mlanabilir. Bu i lem, büyük miktarda

enerji aç a ç kan nükleer bir reaksiyondur. Fisyon, ‘nükleer transmutasyon’un bir

biçimidir çünkü aç a ç kan ürünler ilk çekirdekle ayn  elementler de ildir.

Fisyon sürecinin anla lmas  için çekirdek yap  ve nükleer maddenin kararl

üzerinde durmakta fayda vard r. Bir atom çekirde i nükleonlardan (nötron ve proton)

olu ur. Nükleonlar n toplam say  çekirde in “kütle numaras ” olarak ifade edilir.

Çekirde in gerçek kütlesi -her zaman- kendisini olu turan proton ve nötronlar n serbest

haldeki kütleleri toplam ndan küçüktür. Çekirde in kütlesinde görülen bu azalma “kütle
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kayb ” (mass defection) olarak tan mlan r ve E= mc2 ba nt na göre enerjiye dönü ür.

Bu enerji çekirde in protonlar ve nötronlar aras ndaki toplam ba lanma enerjisini verir.

Tüm çekirdekler için ba lanma enerjisi ayn  de ildir. Nükleon ba na dü en ba lanma

enerjisi hacimsel, yüzeysel, nötron/proton oran , asimetrilik ve Coulomb itmesi gibi

de ik sebeplerle çekirdekten çekirde e farkl k gösterir.

En büyük ba lanma enerjisi kütle numaras  56 olan demir elementi etraf ndad r.

Hafif çekirdekler birle erek (füzyon) daha büyük çekirdek olu turma; a r çekirdeklerse

parçalanarak (fisyon) daha küçük çekirdeklere ayr ma ve böylece daha kararl  hale

gelme e ilimindedir. Fakat bu, normal evrende gerçekle en bir durum de ildir.  Çünkü

farkl  etkenler böyle reaksiyonlar n olu umunu önleyen bir bariyer olu turur.

Çekirde i daha iyi anlayabilmek için “s  damlas ” benzetmesi yapmak

uygundur. Bir s  damlas  içindeki moleküller aras  kuvvetler de nükleon çiftleri

aras ndaki güçlü çekici nükleer kuvvet gibi k sa menzilli ve yaln zca en yak n kom ular

aras nda etkindir (nükleer kuvvetin doygunluk özelli i). Ayr ca do al sistemler her

zaman en dü ük potansiyel enerjili yerle imlere do ru gittiklerinden, çekirdekler en

büyük ba lanma enerjili yerle imlere do ru giderler. Dolay yla, bir çekirdek, bir s

damlas yla ayn  yüzey gerilimi etkilerini gösterecek ve di er etkilerin yoklu unda

küresel olacakt r. Verilmi  bir hacim için en dü ük yüzölçümüne sahip ekil küresel bir

ekildir. Bir çekirde in yüzeyindeki bir nükleon, çekirde in iç k sm ndakilere göre daha

az say da nükleonlar etkile ir ve dolay yla ba lanma enerjisi daha azd r. Çekirdek ne

kadar büyükse, yüzeydeki nükleonlar n oran  o kadar azd r.

Çekirdek içindeki protonlar ise pozitif yüklerine ba  olarak birbirleri üzerine

itici bir Coulomb kuvveti uygularlar. Buna ba  olarak çekirdek a rl  (nükleon

say ) artt kça itici Coulomb kuvvetinin çekirde i da tmas  önlemek için

çekirdeklerdeki proton say  azalmaya ve nötron say  artmaya ba lar.

er çekirdek baz  d  uyar larla uyar rsa (nötron, proton, gama , vb)

titre meye ba lar (küresel eklinde bozulmalar olu ur) ve yüzey geriliminin en az

oldu u küresel ekli koruma e ilimi sebebiyle yüzey kuvvetlerinde art  meydana gelir.

Di er taraftan, ekildeki bozulma (deformasyon) yüzünden Coulomb itmesi azal r ve

protonlar birbirlerinden uzakla maya ba lar. Bu z t yönlerdeki e ilimler sistemin

potansiyel enerjisinde bir bariyer kurar. Tipik bir çekirdek için, s  damlas  modeli

temel al narak yap lan hesaplamalara göre fisyon bariyeri (aktivasyon enerjisi) 6 MeV

civar ndad r. V(0) de eri ise yakla k 200 MeV dir. Buradan anla yor ki toplam

enerjisi E=V(0) olan tüm çekirdekler fisyona kar  kararl  durumdad r. Bu da a r
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çekirdeklerin neden sürekli olarak parçalanmaya u ramad  anlamam za yard mc

olur.

Uyar lma enerjisi artt kça kütle da n simetrik olma ihtimali artar,

asimetrik da n ihtimali azal r. Uyar lma enerjisi artt ld kça kütle numaras -kütle

da  grafi inin ekli çift-pikli halden tek-pikli bir yap ya döner. Böylece, çift-pikler

aras  vadi yükselir ve yüksek uyar lmalarda kütle da  tek-piklile meye ba lar.

3.2. statistiksel Çok Katl  Parçalanma Modeli ile Fisyonun Aç klanmas

r çekirdeklerin (A>200) uyar lmas n önemli bir kanal  fisyondur. Bu süreç

parçac k yay  ile rekabet eder. Bohr-Wheeler istatistiksel yakla  izleyerek

bile ik çekirdek fisyonu için k smî geni li in semer noktas ndaki (saddle point) ( )sp E

ile orant  oldu u farz edilerek (Bohr, 1936; Bohr ve Wheeler, 1939):

0

*

*
*

1 ( )
2 ( )

AZ

f AZ f
AZ AZ

fE B

sp E B E dE
E

                                                  (3.1)

Burada fB , Myers-Swiatecki yöntemiyle belirlenen fisyon bariyeri yüksekli idir.

( )sp E  yakla  için çekirdek saç labilirli i (fissility) ve /n f dallanma oranlar n

(Ignatyuk ve ark.,1985; Iljinov ve ark., 1992) yo un analizi kullan lm r. sp  ve AZ

seviye yo unluklar nda kabuk yap n etkisi (shell effect) göz ard  edilmi tir, çünkü

çok katl  parçalanma olay nda kabuk etkisinin saf d  edilmesi beklenilen *E > 30-50

MeV gibi yüksek uyar lma enerjileri ile ilgilenilmi tir.

Fisyon ürünlerinin kütle ve kinetik enerjisi üzerindeki deneysel verilerin

analizinden, bile ik çekirde in kütleleri ve uyar lma enerjilerinin geni  bir aral nda

kullan labilen yakla k ara de eri bulma (interpolation) formülleri fisyon parçac klar n

kütle ve enerjileri için elde edilmi tir (Adeev ve ark., 1993).  Bu formüller ile özellikle

simetrik fisyondan asimetrik fisyona geçi  tam olarak tan mlanm r.
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4. STAT ST KSEL ÇOK KATLI PARÇALANMA MODEL NE GÖRE

YAPILAN HESAPLAMALAR

SMM kullan larak yak n kütle numaral 232Th, 235U ve 238U çekirdeklerinin 0,1-

0,4 MeV/n ve 1-10 MeV/n enerji aral klar nda meydana gelen parçalanmalar  sonucu

aç a ç kan ürünlerin özelliklerini tespit etmek için hesaplamalar yap ld .

Çekirdeklerin genel özelliklerini gözden geçirirsek: 232Th do ada %100 olarak

bu ekliyle bulunur. Alfa parçac  yayarak yava ça bozunan radyoaktif bir çekirdektir.

Yeryüzü kabu unda uranyumdan 3-4 kat daha fazla miktarda oldu u dü ünülmektedir.
235U do adaki uranyum miktar  içinde %0,72 pay ile nadir bulunan bir uranyum

izotopudur. Oldukça karars z bir çekirdektir, kolayca bölünebilir ve zincir reaksiyon ile

ard k tepkime yapabilir. 238U çekirde i ise 235U’dan daha kararl  ve dolay yla

parçalanmaya kar  daha yüksek enerji isteyen bir yap ya sahiptir. Do ada %99,284

oran  ile en fazla bulunan uranyum izotopudur. Bu çekirdeklerin N/Z oranlar  birbirine

yak n fakat ayn  de ildir. 232Th 1,57 oran na sahipken izotop çekirdeklerden 235U 1,55,
238U ise 1,58 oran na sahiptir.

Bu bölümde Çizelge 4.1.’de verilen çekirdeklerin nükleer çok katl  parçalanmas

sonucu olu an parçac klar n kütle ve yük da mlar , s cakl k de erleri hesaplanarak bu

özelliklerin çekirdeklerin N/Z oranlar na ve kütlelerine ba  incelenecektir.

Ayr ca, nükleer s -gaz faz geçi  bölgesindeki back-bending davran

hesaplamalar zla gösterilecektir. Yap lan incelemelerin sonuçlar  standart SMM kodu

ve ALADIN grubunun deneysel verileriyle kar la lm r. Tüm hesaplamalarda ele

al nan çekirdekler için 100.000 olay üzerinden aç a ç kan s cak parçac klar n

da mlar  farkl  uyar lma enerjilerinde incelenmi tir.

Çizelge 4.1. Hesaplamalarda kullan lan çekirdeklerin kütle ve atom numaralar  ile nötron say lar  ve N/Z
oranlar

Çekirdek Kütle numaras Atom numaras Nötron say N/Z
235U 235 92 143 1,55

232Th 232 90 142 1,57

238U 238 92 146 1,58
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4.1. Dü ük Enerji Aral klar ndaki Fisyonun ncelenmesi

Fisyon, a r çekirdeklerin dü ük enerjilerden nükleer yo unlu un 0,15 fm-3

denge yo unlu u civar nda küçük dalgalanmalar gösterdi i 1 MeV’e kadar yeniden

uyar lma kanallar ndan biridir. Sistem gaz faz  durumuna geldi inde iç bas nç yeterince

büyük de ilse sistem çatlama (cracking) noktas na ula amaz ve biraz geni ledikten

sonra tekrar bir kabarc k olu turacak ekilde s r. Sistem, sal mlar yaparak uyar lma

enerjisini salar ve buharla r ya da fisyona u rar. Bu konunun daha net bir ekilde

görülebilmesi için 232Th, 235U ve 238U’in dü ük enerjilerdeki fisyonu istatistiksel çok

katl  parçalanma modeli kullan larak hesaplanm r ( ekil 4.1.a-b). ekil 4.1.a ve b’de

asimetrik ve simetrik fisyon tepelerinin uyar lma enerjisiyle de imini görmekteyiz. 0,1

MeV/n uyar lma enerjisiyle uyar ld nda panelin sol üst kö esindeki ekildeki gibi çift-

pikli yani asimetrik fisyon olarak yorumlanan bir da m ortaya ç kmaktad r. Panelin

sa  üst kö esindeki ekilde olu an yap  ise genellikle tek-pikli ve çift-pikli da mlar

aç ndan adland lan üç-pikli kütle da  görülmektedir. Deneysel ve teorik

çal malar n da destekledi i gibi bu üç-pikli da m; yüksek uyar lmal  fisyon ile

olu an tek-pikli da m ve nötron yay mlanmas  ile çift-pikli dü ük uyar lmal  fisyonun

süperpozisyonu (üst-üste binme) sonucu olu ur. Ayr ca dü ük uyar lma enerjilerinde

fisyon e ine kadar çift-pikli da mlar nötronlar taraf ndan üretilebilir. Bunu sebebi

dü ük enerji yüklü parçac klar n Coulomb bariyeridir. ekil 4.1.a. ve b’nin alt

panelindeki ekiller ise bize yüksek uyar lma enerjisiyle birle tirilmi  simetrik fisyonun

karakteristi ini göstermektedir. Sonuç olarak dü ük uyar lma enerjilerinde asimetrik

çift-pikli da m bask n görülürken, üç-pikli da n ise genellikle artan uyar lma

enerjileriyle olu tu u görülmektedir. Bu durum tamamen deneysel ve teorik sonuçlarla

örtü mektedir. Eren ve ark.’n n (2007) çal malar  yol gösterici nitelik ta r.
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ekil 4.1.a. 232Th, 235U ve 238U çekirdeklerinin dü ük enerji (0,1-0,4 MeV/n) aral nda fisyonlar  sonucu
olu an ürünlerin kütle da
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ekil 4.1.b. 232Th, 235U ve 238U çekirdeklerinin dü ük enerji (0,1-0,4 MeV/n) aral nda fisyonlar  sonucu
olu an ürünlerin yük da
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4.2. Orta ve Yüksek Enerjilerde Nükleer Parçalanman n ncelenmesi

Uyar lm  bir çekirde in parçalanmas  sonucunda parçac klar n kütle ve yük

da mlar  olu ur (Bondorf ve ark. 1985, 1995; Botvina ve ark. 1985, 1995, 2006;

Scharenberg ve ark. 2001). Uyar lma enerjisi artt kça kütle da n fisyon-benzeri

da  kaybolmaya ba lar ve dü ük s cakl klarda (T 5 MeV) büyük bir art k parçac k

ve birkaç küçük parçac ktan olu an toplulu a kar k gelen “U” ekilli bir da m elde

edilir. Fakat ele al nan çekirdekler a r iyon olduklar ndan, birkaç büyük parçac k aç a

kt  gözlenebilir. Bu yüzden hesaplama sonuçlar na göre “W” eklinde da mlar

gözlenmi tir. Daha yüksek uyar lma enerjileri için (T>5–6MeV) orta kütleli

parçac klar n (IMF) kütle da  elde edilir. Bu süreçte s -gaz faz geçi i bölgesine

eri ildi i dü ünülür. Geçi  bölgesinde (T 5-6 MeV), sistemin sonlulu u nedeniyle bir

fazdan di er bir faza yava  bir geçi  gözlenir. Uyar lma enerjisinin art  yüzey

gerilimini azaltaca  için bir çekirdek dü ük s cakl kl  daha küçük parçac klara

ayr lacakt r. Parçac klar n büyüklüklerindeki dalgalanmalar anl k olarak dikkate de er

derecede artabilir. Sonuç olarak geçi  bölgesinde kütle ve yük da  düz hale gelir.

Bu bölgede, kalorik k vr n plato-benzeri davran , s cakl ktaki ve ortaya ç kan

parçac klar n say ndaki büyük dalgalanmalar gibi çok say daki özellik deneylerle elde

edilmi tir. 8 MeV/n uyar lma enerjisi ve daha büyük enerjilerde ise da m

çekirdeklerinin yükleri ile do ru orant  olarak üstel biçimde azal r. Yani atom

numaras  büyük olan çekirdekler uyar lma enerjisinin art yla daha h zl  biçimde

bozunurlar. Çal madaki çekirdeklerin atom numaralar  birbirine yak n oldu u için

özellikle yüksek enerjilerdeki kütle ve yük da mlar  oldukça benzer ç km r. ekil

4.2.a-c, ekil 4.3.a-b, ekil 4.4.a-b dizisinde s ras yla 232Th, 235U ve 238U izotoplar n

kütle ve yük da mlar n hesaplama sonuçlar  gösterilmi tir. Her üç çekirdek için

plato bölgesi (s -gaz faz geçi i) ~4 MeV/n civar nda olmu tur. Çok katl

parçalanman n olu umu ise ~8 MeV/n civar nda gözlenmi tir çünkü “U” ekilli da m

bu de erde kaybolmu tur. Fakat bu de er tüm çekirdekler için ayn  de ildir. Srivastava

ve ark. n (2002) yapt  çal malarda çok katl  parçalanman n görüldü ü enerji de erleri

Au, La ve Kr çekirdekleri için s ras yla ~4, ~5 ve ~8 MeV/n olarak bulunmu tur. A r

çekirdeklerde Coulomb itmesinin bask nla maya ba lamas  enerji e ik seviyesinin

dü mesine sebep olur. Hafif çekirdeklerde ise çok katl  parçalanmaya geçi  için daha

büyük uyar lma enerjisi gerekmektedir.
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ekil 4.2.a. 232Th çekirde inin 1-6 MeV/n uyar lma enerji aral nda olu an ürünlerin kütle da
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ekil 4.2.c. 232Th çekirde inin 7-10 MeV/n uyar lma enerji aral nda olu an ürünlerin
kütle ve yük da
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ekil 4.3.b. 235U ve 238U çekirdeklerinin 6-10 MeV/n uyar lma enerji aral nda
olu an ürünlerin kütle da
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ekil 4.4.a. 235U ve 238U çekirdeklerinin 1-5 MeV/n uyar lma enerji aral nda
olu an ürünlerin yük da
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ekil 4.4.b. 235U ve 238U çekirdeklerinin 6-10 MeV/n uyar lma enerji aral nda
olu an ürünlerin yük da
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4.3 Uyar lma Enerjisinin <N>/Z Oran na Etkisi

Nükleer parçalanmada izotopik etkiler sadece nükleer fizik alan nda de il,

süpernova patlamas , nötron y ld  modelleri ve y ld zs  (stellar) maddenin durum

denklemi gibi astrofiziksel alanlarda da çok büyük önem ta r (Bethe, 1990; Botvina ve

ark, 2004). Bu çal mada istatistiksel çok katl  parçalanma modeli kullan larak uyar lma

enerjisindeki de imlerin parçalanma ürünleri ve izotop da mlar na etkileri

hesapland . Bugüne kadar yap lan deneysel çal malarda nükleer parçalanma

reaksiyonlar  sonucunda ‘rise-and-fall’, kalorik e rilerde plato davran  gibi

parçalanma ürünlerinin da  hakk nda önemli bilgiler edinilmi tir. Nükleer

parçalanman n ba lad  andan itibaren (örne in; 4-7 MeV/n uyar lma enerjilerinde

nükleer s -gaz faz geçi  bölgesinde) orta kütleli parçac klar n da mlar n

çekirdeklerin N/Z oranlar  ile do rudan ba lant  oldu u aç kça görülmektedir. S -gaz

faz geçi i s ras nda çekirdeklerin izospin oranlar n parçac klar n olu umunu etkiledi i

çal malar Büyükçizmeci ve ark. (2005) taraf ndan yap lm r.

Bu k mdaki hesaplamalar 6 MeV/n uyar lma enerjisinde yap lm r. Çal mada

kullan lan çekirdekler, a r iyon olmas  sebebiyle, nötronca zengindir. 232Th, 235U ve
238U çekirdeklerinin s ras yla 1,57, 1,55, 1,58 nükleon-proton oran yla izospin

etkilerinin çok katl  parçalanmaya etkileri incelenmi tir. 100.000 olay genelinden Z

de erleri program içinde hesaplanm , N/Z = (<A>-Z)/Z denkleminden elde edilmi tir.

ekil 4.5‘te <N>/Z oran n Z’ye göre de imi Z= 2-10 aral ndaki hafif parçac klar

için gösterilmi tir. 6 MeV/n uyar lma enerjisinde her üç çekirde in parçalanmas ndan

aç a ç kan parçac klar n Z=3 civar nda bir maximuma gitti i, yani bu parçac klar n en

çok yo unlu a sahip oldu u anla lm r. Yük say  daha fazla olan parçac klar ise

az nl kta kalm r.  K saca, her çekirde in genel olarak benzer davran lar  olmakla

birlikte ufak farkl klar gösterdi i gözlenmi tir.
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ekil 4.5. zospin oranlar n 6 MeV/n uyar lma enerjisinde parçac k yükünün bir fonksiyonu olarak
de imi

4.4. Maksimum Kütleli Parçac n Belirlenmesi

Parçalanma sürecinin evrimini belirlemek aç ndan, çok katl  parçalanmaya

ayr ma sürecinde meydana gelen parçac k gruplar  içinde maksimum kütleye sahip

çekirde i belirlemek önemlidir. Olu an en büyük çekirdek detektörler taraf ndan tespit

edilebilmektedir (Srivastava ve ark.,2002).

Çok katl  parçalanmada en büyük parçac n kütle numaras  Amax bir “seviye

de keni” olarak kullan labilir. Çünkü Amax parçalanma boyunca olu an parçac klar n

say  ile do rudan ili kilidir. Bu sebeple Amax n davran  uyar lma enerjisine göre

incelendi. Hesaplanan Amax de erleri ekil 4.6.a ve b’de gösterilmi tir.

ekil 4.6.a’da fisyon olay  için Amax incelenmi tir. Amax de eri, uyar lma enerjisi

0,1 MeV’den 0,2 MeV enerjiye yükseldi inde hemen hemen yar  de erine h zl  bir

ekilde dü üyor. 0,2 MeV uyar lma enerjisinden büyük enerjilerde ise a r iyonlar için

Amax çizgisi yakla k yatay bir hal al yor. Bu durum fisyonun üst uyar lma enerjisi
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limitini belirlemenin bir yolu olarak dü ünülebilir. Ayr ca 235U’un di er iki çekirde e

nazaran daha karars z oldu u ve fisyona u rama olas n daha yüksek oldu u da

yine bu ekilden rahatl kla tespit edilebilir. 232Th ise az farkla 238U’dan daha kararl  bir

yap  göstermektedir.

ekil 4.6.b’de Amax de eri uyar lma enerjisi ile önce azal r, ard ndan bir miktar

artarak h zl  bir ekilde azalma e ilimi gösterir. E imin dikle ti i bu aral k s -gaz faz

geçi inin gerçekle ti ini ve gaz faz n bask nla maya ba lad  ifade eder. Öte yandan,

buharla ma sonras  üç çekirde in de e rilerinin çak  gözlemlenmi tir. Bu ise

Amax n evrensel davran n neticesidir. Di er yandan s -gaz faz geçi i bölgesi, çok

katl  parçalanma ve buharla ma evrelerinde a r çekirdeklerin hemen hemen ayn

davran  gösterdi i de gözlenebilir. Uranyum izotoplar n (1-10 MeV aras ) her enerji

seviyesindeki Amax da  k smen örtü ürken faz geçi i öncesindeki 232Th kendi

karakteristi ini yans tmaktad r. Özellikle 8 MeV/n enerjiden sonra buharla man n

bask n oldu u bireysel nükleonlar ve hafif parçac klar n fazlala  ifade eder. ~8-9

MeV/n uyar lma enerjisinden sonra aç a ç kan en büyük parçac n kütle numaras

Amax 18 civar ndad r.
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ekil 4.6.a. 232Th, 235U ve 238U çekirdeklerinin dü ük enerjilerde parçalanmas nda aç a ç kan en büyük
çekirde in uyar lma enerjisine göre de imleri
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ekil 4.6.b. 232Th, 235U ve 238U çekirdeklerinin orta ve yüksek enerjilerde parçalanmas nda aç a ç kan en
büyük çekirde in uyar lma enerjisine göre de imleri

Srivastava ve ark.’n n (2002) yapt  hesaplamalarda ise 1-20 MeV/n aral nda

uyar lma enerjisiyle Au, La ve Kr çekirdeklerinin en büyük kütleli parçac k da

incelenmi tir ve bu çal mada elde edilen verilerle uyumludur.

4.5. Maksimum Kinetik Enerjinin Belirlenmesi

Bu hesaplamalarda ise kütle ve h n z t davran  sergilenmi  oldu. A r kütleler

daha yava  hareket ederken hafif parçac klar ise daha büyük kinetik enerjiye ve

dolay yla h za sahip olmaktad r. ekil 4.7.a ve b’de hesaplamalar n simülasyonlar

gösterilmi tir.
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ekil 4.7.a. 232Th, 235U ve 238U çekirdeklerinin dü ük enerjilerde parçalanmas nda aç a ç kan en büyük
çekirde in uyar lma enerjisine göre de imleri

ekil 4.7.a’da ortaya ç kan grafik beklenen bir grafiktir. Zira dü ük enerjilerde

gerçekle en fisyon sonucu orta a rl kl  iki yeni çekirdek olu ur. Fisyon bariyeri

ld ktan sonra gelen enerjinin di er k sm  parçac klar n h z kazanmas na sebep olur.
235U’un karars z olmas , fisyon bariyerinin di er çekirdeklerden daha dü ük oldu unun

göstergesidir. Bu yüzden ayn  enerji ile 235U’un ürünleri daha fazla kinetik enerjiye

sahip olmu  ve grafi e bu ekilde yans r. Enerji artt kça aç a ç kan çekirdeklerin

ve parçac klar n kütlesi azal r ve do al olarak h zlar nda yani kinetik enerjilerinde art

olarak kendini gösterir. 0,4 MeV/n enerjiye do ru her üç çekirde in de hemen hemen

ayn  kinetik enerjiye sahip olmas n sebebi ekil 4.1.a ve b’den anla labilir. Bu

enerjide çekirdeklerin ürün ve yük da mlar  tek pikli hale gelmeye ba yor, yani

benzer türde bir parçac k da  olu uyor.

ekil 4.7.b ise kinetik enerjinin s -gaz faz geçi i bölgesine do ru önce azald ,

faz geçi isi sonras  ise hemen hemen lineer bir ekilde h zla artt  ifade ediyor.
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ekil 4.7.b. 232Th, 235U ve 238U çekirdeklerinin dü ük enerjilerde parçalanmas nda aç a ç kan en büyük
çekirde in uyar lma enerjisine göre de imleri

-gaz faz geçi inin gerçekle ti i ~4 MeV/n aral ndan önce aç a ç kan

ürünlerin kinetik enerjilerinde bir miktar azalma gözleniyor. Fisyon olay n

devam ndan ekil 4.7.b’ye geçince çekirdeklerin s -gaz faz geçi i öncesinde yine

kendi karakterlerini yans tt , faz geçi i sonras nda ise hemen hemen ayn  kinetik

enerjilere sahip ürünlere ayr  gözlenmektedir. Yine ayn ekil bize enerjinin

artmas yla çok katl  parçalanma sonras nda buharla man n bask n hale geldi ini ifade

etmektedir. Aç a ç kan parçac klar çok yüksek h zlarla uzakla maktad r.

4.6. Uyar lma Enerjisi ile S cakl n De iminin Hesaplanmas

Bu bölümde 232Th, 235U ve 238U çekirdekleri için parçalanma sisteminin 1-10

MeV/n uyar lma enerji aral ndaki ortalama s cakl  SMM ile hesaplanm r. Bu

çal mada ayr ca geçi  bölgesindeki parçalanma fenomeni SMM baz nda incelenmi tir.

Hesaplanan s cakl k de erleri uyar lma enerjisinin fonksiyonu olarak ekil 4.8’de

gösterildi. Daha önce anlat ld  gibi, dü ük uyar lma enerjilerinde s cakl k, bile ik

çekirde in s cakl r ve T ( 0E*)1/2 ifadesi ile hesaplan r. Uyar lma enerjisinin E*= 4-
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7 MeV/n oldu u aral kta s cakl k yakla k olarak sabittir. Kulland z çekirdekler

için, T de eri 5,5-6,5 MeV aral nda de ir ve sabit s cakl k bölgesi (plato bölgesi)

büyük çekirdekler için daha geni tir. Bu durum, iki faz n bir arada oldu u (coexistence)

bölge için karakteristiktir. Bu davran , sistem içinde transfer edilen enerjinin,

parçac klar n kinetik enerjilerini artt rmak için de il de nükleonlar aras ndaki ba lar

rmak için kullan ld  gösterir. (Bu durumda bir ba  k rmak için  8 MeV/n lik

enerji gerekir.)
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ekil 4.8. 232Th, 235U ve 238U çekirdekleri için s cakl n orta ve yüksek uyar lma enerjilerine göre
de imi

ekil 4.8’de uyar lma enerjisinin fonksiyonu olarak s cakl k de erleri çizilmi tir.

Çal mada kullan lan çekirdekler büyük N/Z oran na sahip oldu u için T* ayr ma

cakl  de erine ula ld ktan hemen sonra s cakl k de erlerinde hafif bir dü me (geri

bükülme, back bending) gözlenmi tir. Kalorik e rideki back-bending davran , birinci

derece faz geçi inin bir göstergesidir. Nispeten hafif çekirdeklerde böyle bir davran n

olmad  ise önceki çal malarda (Büyükçizmeci, 2005; Erdo an, 2007) gösterilmi tir.
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4.7. Nükleer Maddenin Entropisinin Hesaplanmas

ekil 4.9’da sistemin birim nükleon ba na entropisinin uyar lma enerjisinin

yakla k lineer bir fonksiyonu oldu u gösterilmi tir.

E*(MeV/n)

2 4 6 8 10

S/
A

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

232Th
235U
238U

ekil 4.9. 232Th, 235U ve 238U çekirdekleri için entropinin uyar lma enerjisine göre de imi

Ele al nan çekirdeklerin N/Z oranlar  (izospinleri) birbirine çok yak n oldu u

için artan uyar lma enerjisiyle ortaya ç kan entropi oldukça benzer sonuçlar vermi tir.

Bu ise grafikte hemen hemen üst üste binmi  bir da m olu mas na sebep olmu tur.
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5. MATERYAL VE METOT

Almanya’daki GSI Enstitüsü ALADIN grubu taraf ndan yap lan a r-iyon

çarp ma deneyleri S-254 ve S-114 verilerine teorik olarak aç klama getirebilmek için

SMM (Statistical Multifragmentation Model) modeli kullan labilir. Bunun için Monte-

Carlo örneklemesi ile A r- yon çarp malar  için benzetim yap larak hesaplamalar

yap lmaktad r. Mikrokanonik topluluklar n bozunma kanallar n üretimi için Monte-

Carlo metodu hesaplamalardaki temel etkenlerdendir. Bu hesaplamalar teorik olarak

gerçekle tirilmektedir. statistik Çok-Katl  Parçalanma Modeli temel al narak uyar lm

bir çekirde in parçalanma modlar  önceden belirlenen uyar lma enerjileri için ayr  ayr

hesaplan r. Bu hesaplar Monte Carlo örneklemesi ile yap r. Bu çal mada hesaplar
232Th, 235U ve 238U izotoplar n parçalanmas na uyguland . Bunun için ki isel

bilgisayarlar kullan ld . 100.000 olay üzerinden istatistiksel olarak hesaplama yap ld .

Her bir program n ko ulmas  1-2 saat civar nda sonuçland . Literatür listesindeki

kaynaklardan faydalan ld . Almanya’n n Darmstadt ehrinde bulunan Gesellschaft für

Schwerionenforschung (GSI)’daki grupla ortak çal malar Selçuk Üniversitesi Nükleer

Fizik Anabilim dal  ö retim üyeleri taraf ndan sürdürülmektedir. A r iyon

parçalanmas  ile ilgili deneysel verilere bu ortakl k sayesinde ula labilmektedir.

Böylece, literatürde yer alan deneysel sonuçlarla yap lan teorik hesaplamalar n

kar la rmalar  yap ld . Bu kar la rmalar  daha kapsaml  yapabilmek için konu ile

ilgili kitap ve makaleler ara ld .
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6. SONUÇLAR VE ÖNER LER

Bu çal mada statistiksel Çok Katl  Parçalanma Modeli ile çe itli uyar lma

enerjilerinde 232Th, 235U ve 238U çekirdeklerinin parçalanma ürünleri incelenmi tir. Bu

model enerji, momentum, aç sal momentum, A0 kütle numaras  ve Z0 yük say  gibi

niceliklerin korunumunu göz önüne almaktad r. A 4 kütle numaral  ve Z 2 yük say

hafif parçac klar ‘kararl  parçac k’ (nükleer gaz) olarak dü ünülmü tür. Bu parçac klar n

sadece geçi  serbestlik derecesi sistemin entropisine katk da bulunmu tur.

Çekirdeklerinin parçalanmas  sonucu olu an s cak birincil parçac klar n kütle ve yük

da ekil 4.2.a-c, ekil 4.3.a-b, ekil 4.4.a-b dizisinde gösterilmi tir. Yük

da mlar n kütle da mlar  ile yakla k olarak örtü tü ü, Z=A-N uyar nca daha az

nokta tespit edildi i belirlenmi tir. Çal mam zda yüksek uyar lma enerjisinde a r

çekirdeklerin buharla mas  aç kça gösterilmi tir. Orta düzeyli uyar lma enerjilerinde ise

-gaz faz geçi i grafiklere de yans r. Çekirdekler için çok katl  parçalanmaya

geçi in gözlendi i uyar lma enerjisinin hemen hemen ayn  de erde oldu u

gösterilmi tir. Kütle ve yük da mlar  aras nda ise kayda de er bir fark olmad

anla lm r. Çok daha dü ük enerji aral klar nda ise fisyon olay  ba ar ekilde SMM

ile gösterilmi tir. Özellikle fisyon düzeyinde 235U’un di er iki çekirde e nazaran daha

karas z bir yap da oldu u da gözlenmi tir. Tüm bu sonuçlar deneysel verilerle uyum

içindedir. Bu hesaplamalar ile fisyon, çok katl  parçalanma ve buharla may  kapsayan

nükleer reaksiyonlar için kütle ve yük da mlar  SMM çat  alt nda incelenmi  ve çok

katl  parçalanma reaksiyonlar n analizi için üretilen SMM’in daha dü ük ve daha

yüksek uyar lma enerjileri için de tatmin edici bulgular ortaya koydu u gözlenmi tir.

SMM, fisyon reaksiyonlar n incelenmesinde de kullan labilecek bir yöntemdir. (Eren

ve ark., 2007)

Çal man n bir di er aya nda ise kütle ve yük da mlar na çekirdeklerin N/Z

oranlar n etkisi incelendi. Bunun için 100.000 olay üzerinden aç a ç kan s cak

parçac klar n da mlar  farkl  uyar lma enerjilerinde hesapland . Hesaplama sonuçlar

ekil 4.5’e aktar larak yüksek uyar lma enerjisinin daha küçük parçac klar  aç a

karmaya sebep oldu u gözlendi.

ekil 4.6.a ve b’de en büyük kütleli parçac klar n da  incelendi. Fisyon

durumunda çekirdeklerin kendi kimliklerine göre bir da m sergiledi i gözlendi.
235U’un 232Th ve 238U’a göre daha karars z oldu u, yani fisyon bariyerinin dü ük

oldu u, daha çabuk parçaland  ve bu yüzden aç a ç kan parçalar n kütlesinin daha
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hafif oldu u gözlendi. Fisyon sonras nda ise çekirdeklerin benzer ekilde ayr

anla ld . 1-10 MeV aral nda ise en büyük kütleli parçac klar n s -gaz faz geçi i

bölgesi civar nda en büyük de erleri ald  sonras nda parçalanma ile h zla azald

görüldü. S -gaz faz geçi i bölgesi, çok katl  parçalanma ve buharla ma evrelerinde

r çekirdeklerin hemen hemen ayn  davran  gösterdi i gözlendi.

ekil 4.7.a ve b’de ise parçac klar n kinetik enerjisinin uyar lma enerjisine göre

de imi incelendi. Bu grafiklerde dikkat çeken nokta ise kinetik enerji de imlerinin

kütle de imleri ile tam ters -ve asl nda beklenen- bir da ma sahip olmas r. Fisyon

olay nda aç a ç kan parçac klarda 235U’dan ç kan parçac klar daha yüksek kinetik

enerjiye sahip olmu tur. 1-10 MeV/n enerji aral klar nda ise parçac klar n s -gaz faz

geçi  bölgesinde kinetik h zlar n azald , bu geçi in sonras nda ise uyar lma

enerjisiyle lineer ekilde bir art  e ilimine girdi i gözlenmi tir.

SMM ile 232Th, 235U ve 238U çekirdekleri için parçac klar sisteminin 1-10 MeV/n

uyar lma enerji aral ndaki s cakl k de erleri tek tek hesaplanarak ekil 4.8’de

gösterildi. Parçalanman n ba lad  kabul edilen E* de erlerinin çekirdeklerin N/Z

oranlar na göre de er ald  görülmektedir. Bu de erlere kar k gelen T* ayr ma

cakl  de erlerinin ~6 MeV/n civar nda oldu u ve sabit s cakl k bölgesinin büyük

çekirdekler için geni  oldu u gösterildi. Ayr ca T* ayr ma s cakl  de erine

ula ld ktan hemen sonra s cakl k de erlerinde hafif bir dü me (back bending)

gösterilmi tir. Daha küçük N/Z oranl  çekirdekler için bu bölgenin daha küçük oldu u

Büyükçizmeci (2005) taraf ndan gösterilmi tir. Bu durum, iki faz n bir arada oldu u

(coexistence) bölge için her çekirde in bir karakteristi idir. Bu bölgedeki plato

davran  daha önce Au çekirde i için belirlenmi tir (Botvina ve ark., 1985; Bondorf ve

ark., 1995). Bu davran , deneysel sonuçlarla, daha karma k olan Fermiyonik

Moleküler Dinamik (Schnack ve Feldmeier, 1997) ve Antisimetrik Moleküler Dinamik

(Sugawa ve Horiuchi, 1999) hesaplamalar yla do rulanm r.

ekil 4.9’da çekirdeklerin 1-10 MeV/n uyar lma enerji aral nda entropileri

incelendi. Sistemin ortalama entropisinin yakla k lineer bir fonksiyon oldu u ve N/Z

oran  birbirine yak n çekirdekler için ay rt edici bir özellik olmad  gözlendi.

Sonuç olarak çe itli enerjilerde uyar lan çekirde in patlamas  sonucu aç a ç kan

ürünlerin özellikleri incelenmi tir ve sonuçlar literatürde elde edilen deneysel ve teorik

sonuçlarla uyum içerisindedir. statistiksel Çok Katl  Parçalanma Modeli fisyondan

buharla maya giden süreçte aç a ç kan ürünlerin özelliklerini anlamak, nükleer

parçalanmay  daha iyi tasvir edebilmek için kullan labilecek bir modeldir.
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