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Hình 1. Hình ảnh phổ ghi nhận từ detector bán dẫn model BEGe 5030 của mẫu sau khi
chiếu, trong buồng phông thấp

Từ các phổ đo được trước khi chiếu mẫu và sau khi chiếu mẫu tính toán được
các suất lượng tương ứng với mỗi năng lượng của chùm tia tới như hình dưới
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Hình 2. Suất lượng tổng cộng tạo thành 7Be.

-

Suất lượng về trạng thái kích thích của 7Be, thông qua việc đo online
tia gamma 429 keV phát ra tức thời từ trạng thái kích thích của 7Be về
trạng thái cơ bản.

Phổ tia gamma tức thời 429 keV được đo bằng detector nhấp nháy NaI gắn
với buồng phân tích của máy gia tốc Pelletron 5SDH-2 có dạng như hình:

Hình 3. Hình ảnh phổ gamma tức thời ghi nhận bằng detector NaI gắn trên buồng chiếu
của máy gia tốc 5SHD-2

Thông qua việc xác định diện tích đỉnh tia gamma online này tính được suất lượng
phân rã về tạng thái kích thích của 7Be như hình dưới

Hình 4. Mô tả suất lượng tạo thành 7Be ở trạng thái kích thích của phản ứng 10B(p,α)7Be

-

Tính toán tiết diện của phản ứng.

Hình 5. Đồ thị mô tả tiết diện phản ứng B(p,α) theo năng lượng
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Các kết quả của luận văn đã chỉ ra tính khả dĩ của việc nghiên cứu phản ứng hạt
nhân
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B(p,α)7Be này bằng phương pháp kích hoạt, đo tia gamma tức thời và tia

gamma bán rã để tính suất lượng và tiết diện phản ứng. Đồng thời, cũng mở đường
cho những nghiên cứu sâu hơn về phản ứng này bằng cách thay đổi các bước năng
lượng chiếu nhỏ hơn cỡ từ 30÷100 keV để có thể xây dựng được hàm kích thích của
phản ứng
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B(p,α)7Be, đóng góp số liệu vào các nghiên cứu vật lý thiên văn cần

thiết mà các phòng thí nghiệm trên thế giới đang tiến hành.
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11. Summary of the finding of the thesis:
The main content of the thesis consist of:
-

Fundamentals of nuclear reaction, reactions occur by light ions,
especially proton. The thesis also mention some basic characteristics
of nuclear astrophysics

-

Brief content about accelerator Pellectron 5SDH-2, such as, main
components, controled software, data acquisition and analyzing
software, analyzing chamber, high purity germanium detector,
scintillation detector and some technique about efficiency calibration.

-

Formulas using in calculation of Yield and cross section of the
10

B(p,α)7Be reaction.

By analyzing data of the reaction, the total yield of 10B(p,α)7Be reaction and
the yield of the reaction that decay to the excited state of 7Be were presented.
The cross section of the reaction also was presented.
The experimental results are:
-

The total yields of the reaction are determined by measuring offline
gamma ray 478 keV that emitted from 7Be isotope with halft life
53.12 days.

Figure 1. The gamma spectrum of activated sample from Hight purity gemanium
detector model BEGe 5030
From measured spectra before and after the activation, yields of the reaction
with specific energy are presented:
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Figure 2. The total yields of 7Be product
- Yields of 7Be on excited state are determined by measuring online gamma ray 429
keV that emitted immediately from the excited state to ground state.
Online gamma rays is measured by scintillation detector NaI which mounted with
the analyzing chamber of accelerator Pelletron 5SDH-2 is:

Figure 3. online gamma rays spectrum acquired by scintillation detector NaI that
mounted with analyzing chamber of pelletron 5SDH-2 accelerator
By counting area of online gamma peak yields of 7Be at excited state are presented:

Figure 4. Yield of 7Be at excited state of 10B(p,α)7Be reaction

The result of calculations of reaction cross-section is:

Figure 5. Cross-section of 10B(p,α)7Be reaction

12. Practical applicability:
13. Further research directions: The results of experiment in thesis also affirmed the
feasibility of research of
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B(p,α)7Be reaction using activation methods. To

determining yield and cross section of the reaction online and offline gamma rays
are detected. For futher research, the excitaiton function of the reaction can be
determined by changing the energy step of bombarding ion to suibable value from
30 keV to 100 keV. The experimental data will be very useful in nuclear
astrophysics reseach that is doing in many other laboratories in the world.
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