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203Tl, natW և natGd թիրախներում մինչև 18 ՄէՎ պրոտոններով առաջացած  

ռեակցիաների գրգռման ֆունկցիաները 

 

Ներածություն  

Լիցքավորված մասնիկների ազդեցության տակ տեղի ունեցող ռեակցիաների 

ուսումնասիրությունները կատարվում են պարբերաբար, որի շնորհիվ համալրվում է 

միջուկային տվյալների հիմնական բազան:  

Միջին էներգիաների տիրույթում լիցքավորված մասնիկներով առաջացած 

ռեակցիաների գրգռման ֆունկցիայի ուսումնասիրությունը կարևոր է 

աստղաֆիզիկական մոդելների ստուգման համար: Մասնավորապես զգալի է  (p,n) և 

(p,2n) ռեակցիաների  դերը աստղերում կատարվող միջուկային սինթեզի ժամանակ: 

Վերջին տարիների ընթացքում մշակվել են պրոտոն-միջուկային 

ռեակցիաների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ, որոնք կարելի է կիրառել էներգիայի  

10-30 MeV տիրույթում: Պրոտոն – միջուկային ռեակցիաների անալիզը հաճախ 

հիմնվում է ռեակցիաների կտրվածքների փորձարարական տվյալների վրա: Այն 

դեպքում, երբ փորձարարական տվյալները բացակայում են, օգտագործվում են 

տեսական մոդելների օգնությամբ ստացված արդյունքները: Սակայն, տեսական 

մոդելների ճշգրտությունը ստուգվում է փորձարարական տվյալների հետ 

համընկնումով: Դա նշանակում է, որ  տեսական մոդելների զարգացման համար 

անհրաժեշտ են նոր փորձարարական արդյունքներ` վերաբերվող դեռևս 

չհետազոտված ռեակցիաներին:  

Գրգռման ֆունկցիայի և ռեակցիաների կտրվածքների վերաբերյալ տպագրված 

որոշ տվյալների անալիզը ցույց է տալիս հետևյալը` 

1. ռեակցիաների կտրվածքների արժեքները ունեն բավականին մեծ 

սխալներ և գրգռման ֆունկցիաները ուսումնասիրված չեն; 

2. տարբեր գիտական խմբերի կողմից ստացված և տպագրված 

կտրվածքների արժեքները զգալիորեն տարբերվում են միմյանցից; 

                                                 
1
  Նե ր կայ աց վ ո ւ մ  է  մ իայ ն  առ ց ան ց , մ ի ն չ և  4 Mb ծ ավալ ո վ ` ն ե րառ յ ալ  գ րաֆի կ ն ե ր ը , գ ծ ագ ր ե ր ը , 

լ ո ւ սան կար ն ե ր ը  և  գ րական ո ւ թյ ան  ց ան կ ը : 



3. զեկուցվող հաշվարկային և փորձարարական արդյունքների 

տարբերությունը մեծ է:  

Փորձարարական տվյալների սակավությունը որոշ չափով կարելի է լրացնել 

Ա.Ի.Ալիխանյանի անվան Ազգային գիտական լաբորատորիայի (Երևանի ֆիզիկայի 

ինասիտուտ) Բելգիական IBA ընկերության արտադրության C18 ցիկլոտրոնի վրա 

նախատեսվող փորձերի շնորհիվ: Ցիկլոտրոնը նախատեսված է պոզիտրոնային 

էմիսիոն տոմոգրաֆիայի (PET) ժամանակ օգտագործվող կարճ ապրող 

ռադիոիզոտոպների արտադրության համար:  Միաժամանակ ցիկլոտրոնի արտաքին 

փնջատարը կարելի է օգտագործել ցածր էներգիաների տիրույթում միջուկային 

ռեակցիաների հետազոտման նպատակով: Նկար  1–ում բերված է  ցիկլոտրոն C18-ի և 

արտաքին փնջատարի ընդհանուր տեսքը: 

 

 

Նկար. 1. Ցիկլոն  C18/18-ի ընդհանուր տեսքը: 

Ստորև բերված են  Ցիկլոն  C18/18-ի տեխնիկական բնութագրերը՛ 

 

Էներգիա       18 ՄէՎ պրոտոն 

Պրոտոնների փնջի հոսանքը   Բարձր հոսանք (HC): 150 μA 

Ստանդարտ (ST): 100 μA 

Արագացուցչի հարթություն   հորիզոնական 

Արագացվող իոններ    H- 

Դուրս բերված իոններ   H+ 



Դուրս բերման եղանակը   Ածխային թիթեղյա սթրիպ 

 

 

Նախագծի նպատակն է` 

1. Ստանալ 203Tl, natW, natGd թիրախներում պրոտոնային փնջով առաջացած 

միջուկային ռեակցիաների կտրվածքների արժեքները շեմից մինչև 18ՄէՎ 

տիրույթում; 

2. Համեմատել ստացված արդյունքները գրականության մեջ առկա չհամընկնող 

տվյալների հետ` նրանց միջև եղած անհամապատասխանությունները լուծելու  

նպատակով; 

3. Կատարել մոդելային հաշվարկների համեմատություն ստացված  

փորձարարական արդյունքների հետ` մոդելների կանխատեսման 

կարողությունը գնահատելու նպատակով: 

 

Փորձի նկարագրություն 

Նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է  չափել 203Tl, natW, natGd  

թիրախներում պրոտոնային փնջի տակ տեղի ունեցող ռեակցիաների կտրվածքները, 

օգտագործելով  ներմուծված ակտիվության մեթոդը: Գրգռման ֆունկցիան ստանալու 

նպատակով օգտագործվելու է այսպես կոչված “stacked-foil target“ մեթոդը: Այս 

դեպքում թիրախ է հանդիսանում մի քանի միանման իրար վրա դարսված թիթեղների 

խումբը`թիրախների փաթեթը (բարձր մաքրության մետաղական թալիում, վոլֆրամ և 

գադոլինիում):  Միաժամանակ օգտագործվելու են Al և Cu թիթեղներ, որպես մոնիտոր  

(Cu) և փնջի դանդաղեցուցիչ (Al): Փաթեթում առաջինը տեղադրվելու է Cu-ի թիթեղը 

(այստեղ փնջի էներգիայի արժեքը ճշգրիտ որոշված է), որը հանդիսանալու է մոնիտոր:  

Մոնիտորային ռեակցիայի միջոցով որոշվելու է փնջի մասնիկների հոսքը: Թիրախ 

թիթեղների միջև տեղադրվելու են Al-ի շերտեր, որոնք կլանելու են թիրախներում 

փոխազդեցության հետևանքով առաջացած և նրանցից դուրս թռած միջուկները: Որպես 

“կլանող թիթեղներ” օգտագործվելու է Al շերտերը, քանի որ դրանցում 18 ՄէՎ 

պրոտոնների հետ փոխազդեցության հետևանքով ռադիոակտիվ իզոտոպներ չեն 

առաջանում: Այսպիսով հիմնական և կլանող թիթեղները միասին կպարունակեն 

առաջացած ռադիոնուկլիդների ամբողջ քանակությունը: Թիրախի ընդհանուր 



հաստությունը (կամ թիթեղների քանակը) ընտրվում է այնպես, որ փնջի էներգիան 

վերջին թիթեղն անցնելուց հետո հավասարվի զրոյի: Այսինքն փունջը ամբողջովին 

կկլանվի թիրախում: Բոլոր թիթեղները պետք է ամուր հպվեն միմյանց, որպեսզի 

նրանց միջև օդի շերտ չմնա: Այս մեթոդի առավելությունը կայանում է նրանում, որ մի 

ճառագայթում կատարելով կարելի է ստանալ գրգռման ֆունկցիայի ամբողջ կորը: 

Պրոտոնային փնջի ինտենսիվությունը որոշվելու է յուրաքանչյուր թիրախ-թիթեղի 

առջև տեղադրված կապարի թիթեղում կատարված natCu(p,x)62Zn  ռեակցիայի 

միջոցով:  

Փաթեթը ձևավորվում է թիրախ-թիթեղների միջև տեղադրելով Al -ի և Cu -ի 

թիթեղները, որոնք փնջի էներգիայի նվազեցման և մոնիթորի համար են: Նկար 2-ում 

բերված է թիրախ-փաթեթի կառուցվածքի սխեմատիկ պատկերը:  

Ուսումնաիրվող երեք թիրախներում սպասվող ռեակցիաների վերաբերյալ 

տեղեկությունները բերված են աղյուսակ 1-ում: 

 

 

Նկար 2.  Թիրախ-փաթեթի կառուցվածքի սխեմատիկ պատկերը  

 

Աղյուսակ  1  

 

Առաջացած 

միջուկ 

Կիսա-

տրոհման 

պարբե-

րությունը 

Ռեակցիայի 

տեսակը 

Ռեակցիա

յի շեմը,  

MeV 

 

Eγ,  

keV 

-գծի 

ինտենսիվու-

թյունը (%) 

203Pb 51.87 h 203Tl(p,n) 1.75 279 81 



202mPb 3.53 h 203Tl(p,2n) 8.68 422.18 90.5 

202Tl 12.23 d 203Tl(p,pn) 7.882 439.5 91.4 

154mTb 23.1 h 154Gd(p,n) 4.37 200 78.2, EC 

154gTb 21.5 h 154Gd(p,n) 4.37 540.1 20 

152mTb 4.2 min 152Gd(p,2n) 4.8 501.74 78.8, IT 

152gTb 17.6 h 152Gd(p,n) 4.8 344.4 0.86 

151Tb 17.5 h 152Gd(p,n) 4.8 344.4 0.86 

151Tb 17.6 h 152Gd(p,2n) 12.1 287.36 28.3 

151Gd 124 d 152Gd(p,pn) 8.65 153.6 6.2 

183Re 70 d 183W(p,n) 1.35 162.32 23.3 

182Re 64 h 183W(p,2n) 9.827 229 22.5 

184Re 38 d 184W(p,n) 2.275 792.07 37.5 

183Ta 5.1 d 186W(p, ) 7.650  353.99 11.2 

 

Թիրախի օպտիմալ հաստությունը և պրոտոնային փնջի էներգիայի նվազումը 

որոշելու համար օգտագործվելու է SRIM-2013 (SRIM/TRIM – Stopping and Range of Ion 

in Matter/Transport of Ions in Matter) ծրագրային փաթեթը [2], որը թույլ է տալիս 

հաշվարկել 10eV - 2 GeV/amu էներգիաների տիրույթում  մասնիկի վազքի 

երկարությունը տարբեր նյութերում: Փաթեթի  TRIM մասը Մոնտե Կառլո մեթոդով 

հաշվարկներ կատարող ծրագիր է բարձր էներգիայով իոն- ատոմ 

փոխազդեցությունների համար: 

Նկար 3-ում բերված է TRIM  ծրագրի  Setup Window պատուհանը,  որի օգնությամբ 

կարելի է մուտքագրել անհրաժեշտ տվյալներ` ընկնող մասնիկի և թիրախի տեսակները 

և այլն:  

 



 

 

 

Նկար 3.  TRIM Setup Window. 

 

Պրոտոնային փնջի նվազումը և պրոտոնների վազքը Tl-թիրախ-փաթեթում, 

հաշվարկված STRIM-2013 ծրագրի օգնությամբ [2] բերված է նկար 4-ում: 18 MeV 

պրոտոնների փունջը ըստ այդ հաշվարկների կանգ է առնում թիրախի 1090 μm 

հաստության դեպքում: Նմանատիպ հաշվարկներ STRIM/TRIM ծրագրով պետք է 

կատարվեն հետազոտվող մյուս թիրախների համար: 

 



 

Նկար 8. Պրոտոնների վազքը Tl –ի փաթեթ-թիրախում կախված էներգիայից: 

Հաշվարկված է SRIM ծրագրի օգնությամբ [2]: 

 

Tl, W, Gd թիրախները ճառագայթվելու են C-18 ցիկլոտրոնի արտաքին 

պրոտոնային փնջով,  որի էներգիան է 18 MeV, հոսանքի ուժը` 100 nA: 

Ուսումնասիրվելու են միջուկային ռեակցիաների հնարավոր բոլոր կանալները: 

Բնական բաղադրություն ունեցող թիրախների դեպքում հաշվի է առնվելու նրանց 

իզոտոպային կառուցվածքը:  

 

Ճառագայթման չափումը և ընդլայնական կտրվածքի որոշումը 

 

Ճառագայթումից և ռադիացիոն սառեցումից հետո թիրախը հանվելու է և 

բաժանվելու մասերի: Կլանիչ թիթեղները (Al) հավաքվելու են միասին և կատարվելու 

է նրանց սպեկտրոսկոպիկ անալիզը կիսահաղորդչային HPGe (High-Purity 

Germanium) Coaxial Detector System type GEM15P4-70 դետեկտորի օգնությամբ, որը 

միացված է DSPEC-LF Digital Gamma-Ray Spectrometer անալիզատորին: Սպեկտրների 

մշակումը կատարվելու է MAESTRO ծրագրային փաթեթի օգնությամբ: 

Անալիզատորին միացված HPGe դետեկտորը պատկերված է նկար 2-ում: 

Դետեկտորի բնութագրերը հետևյալն են` 



- Լուծողունակությունը (FWHM) 60Co –ի  1.33 MeV  -գծի համար  -  1.8 

keV 

- Պիկ-կոմպտոն  հարաբերություն 60Co – ի համար  --  46:1 

- Համեմատական էֆեկտիվություն 60Co –ի  1.33 MeV  -գծի համար  -- 

15%; 

- Լուծողունակությունը (FWHM) 57Co 122 keV -գծի համար --  820 eV. 

 

 

 

Նկար 5. Անալիզատորին և համակարգչին միացված HPGe դետեկտորը:  

 

 

Դետեկտորի աստիճանավորումը կատարվել է Am141, Eu155 և Cs137  իզոտոպների 

օգնությամբ: Այդ իզոտոպների հիմնական -գծերի էներգիաների արժեքները բերված 

են աղյուսակ 2-ում: Նկար 6-ը ցույց է տալիս, որ դետեկտորը ունի լավ գծայնություն: 

       

Աղյուսակ 2 

 



Իզոտոպ -ճառագայթների էներգիա (keV) 

Am141 59.54 

Eu155 105.3 

Cs137 661.7 

 

 

 

Նկար 6. HPGe դետեկտորի աստիճանավորման կոր 

 

 

HPGe դետեկտորները օգտագործվում են տարբեր նպատակներով, օրինակ` 

- Ռադիոիզոտոպների մաքրության ստուգում. 

- Միջուկային ռեակցիաների հետազոտություն: Դետեկտորի լավ 

լուծողունակությունը թույլ է տալիս միաժամանակ իդենտիֆիկացնել 

թիրախում առաջացած միջուկների մեծ քանակություն և մեծ ճշտությամբ 

որոշել դրանց կտրվածքները. 

- Որոշել բժշկական ռադիոիզոտոպների կտրվածքները և 

ակտիվությունները. 

- Չափել ռեակցիայի գրգռման ֆունկցիան (կտրվածքի կախվածությունը 

էներգիայից) 

- Շրջակա միջավայրի ռադիոակտիվ աղտոտվածության մոնիթորինգ: 

 



Ներմուծված ակտիվության մեթոդով որոշվում են միջուկային ռեակցիաների 

հետևանքով առաջացած ռադիոակտիվ իզոտոպների կտրվածքները “off-line” 

ռեժիմում: Կտրվածքները որոշվում են հետևյալ բանաձևով` 

 

 

 

որտեղ` 

 առաջացած իզոտոպի տրոհման հաստատունն է,  =0.693/T1/2; 

C – առաջացած իզոտոպի  ֆոտոպիկի տակ ընկած մակերեսը;  

տվյալ  -գծի համար դետեկտորի էֆեկտիվությունը; 

I  - տվյալ -գծի ինտենսիվությունը; 

Nd ատոմների խտությունը թիրախում (atom/cm3); 

l – թիրախի հաստությունը, cm  

 - պրոտոնների հոսքը (p/cm2/s); 

ti, tm, tc - ճառագայթման, չափման և ճառագայթումից չափում ընկած ժամանակները 

համապատասխանաբար (s). 

 

Աղյուսակ 1-ում բերված են տեղեկություններ հետազոտվող ռեակցիաներում 

առաջացած ռադիոիզոտոպների վերաբերյալ` կիսատրոհման պարբերությունը (T1/2), -

ճառագայթների էներգիան (Eγ), -գծի ինտենսիվությունը (Iγ): Պրոտոնների հոսքը 

փնջում որոշվում է մոնիտորային ռեակցիայի միջոցով, որի  կտրվածքը հայտնի է 

գրականությունից [3] : 

Չափումների բոլոր սխալները քննարկվելու են առանձին և գումարային սխալը 

հաշվարկվելու է որպես դրանց միջին քառակուսային սխալը: Սխալների որոշ մասը 

բոլոր տվյալների համար ընդհանուր է, իսկ մյուսը` փոխվում է կախված ռեակցիայից: 

Ռեակցիայի կտրվածքի սխալը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից` մոնիտորային 

ռեակցիայի կտրվածքի ստատիստիկ սխալ,  փնջի հոսքի որոշման սխալ, փնջի էներգիայի 

որոշման սխալ, դետեկտորի էֆեկտիվության որոշման սխալ, - գծի ինտենսիվության 

սխալ: Վերջնական սխալի գնահատականը ստացվում է որպես այդ արժեքի և չափման 

ստատիստիկ սխալի գումար: 



 

 

Աշխատանքի նախապատմությունը և մոտիվացիան 

 

Վերոհիշյալ տեխնիկայի օգնությամբ ենթադրվում է ուսումնասիլել 

203Tl(p,xn)203Pb ռեակցիան, որի վերաբերյալ տպագրված փորձարարական տվյալներ 

չկան: Գրականության մեջ կարելի է գտնել  203Tl(p,2n)202Pb, 203Tl(p,3n)201Pb, 

203Tl(p,4n)200Pb, 205Tl(p,2n)204Pb, 205Tl(p,3n)203Pb and 205Tl(p,4n)202Pb ռեակցիաների 

վերաբերյալ տվյալներ, ստացված տեսական մոդելների օգնությամբ: Ռեակցիաների 

գրգռման ֆունկցիաները ստացված կասկադային, հիբրիդային, երկրաչափական 

կախվածությամբ հիբրիդային և հավասարակշռվածության մոդելների օգնությամբ [4] 

բերված են նկար 6-ում: Նշենք, որ տարբեր մոդելների տվյալները տարբերվում են 

միմյանցից ավելի քան 5 անգամ: 

Նկ. 7-ում բերված է նաև մեր կողմից TENDL2012 (TALYS-based Evaluated Nuclear 

Data Library) [5]. համակարգչային կոդի միջոցով կատարված հաշվարկների 

արդյունքը (կարմիր կոր): Մեր արդյունքները մոտ են հիբրիդային մոդելով հաշվված 

արդյունքներին:  

 

 

 



Նկար 7. 203Tl(p, n)203Pb ռեակցիայի տեսական գրգռման ֆունկցիաներ, ստացված 

տարբեր մոդելների օգնությամբ [4]: Կարմիր կորը համապատասխանում է մեր 

հաշվարկին TENDL2012 կոդի միջոցով: Փորձարարական արդյունքներ 

գրականության մեջ չկան: 

 

Նախագծի կատարման ընթացքում կկատարվեն նման հաշվարկներ նաև մյուս 

հետազոտվող միջուկային ռեակցիաների համար: 

Նկար   8-ում բերված են նույն մոդելների օգնությամբ ստացված 203Tl(p,2n) 202 Pb 

ռեակցիայի գրգռման ֆունկցիաները [4]. Փորձարարական արդյունքներ այս 

ռեակցիայի վերաբերյալ նույնպես չկան: Տեսական կանխատեսումները նույնպես 

միանման չեն: Սակայն այս դեպքում չափել ռեակցիայի կտրվածքը ներմուծված 

ակտիվության մեթոդով հնարավոր չէ, քանի որ 202Pb-ի կիսատրոհման 

պարբերությունը 5.26 104 տարի է: 

 

 

 

Նկար 8. 203Tl(p,2n)202Pb ռեակցիայի տեսական գրգռման ֆունկցիաներ, ստացված 

տարբեր մոդելների օգնությամբ [4]: Փորձարարական արդյունքներ գրականության 

մեջ չկան: 

 



181,182m,182g,183,184m,184g,186Re իզոտոպների վերաբերյալ նոր տվյալները 

պահանջված են այնպիսի բնագավառներում, ինչպիսին է միջուկային բժշկությունը,  

տեսական մոդելնելի ստուգումը և այլն: 

natW(p,xn)181Re և natW(p,xn)183Re ռեակցիաների ALICE-IPPE ծրագրի օգնությամբ 

ստացված գրգռման ֆունկցիաները, ինչպես նաև փորձարարական արդյունքները [6, 

7],  բերված են նկար 9 և 10-ում: 

natW(p,xn)183Re ռեակցիայի վերաբերյալ տարբեր հեղինակների ստացած 

փորձարարական տվյալները 18 ՄէՎ-ի տիրույթում զգալիորեն տարբերվում են: 

Պահանջվում է կատարել նոր փորձարարական չափումներ, որոնք կօգնեն 

պարզաբանելու իրավիճակն այդ տիրույթում: 

Տվյալների չհամընկնումը հեղինակները բացատրում են նրանով, որ փորձերում 

օգտագործվել են վոլֆրամի բնական թիրախներ: Այդ պատճառով նախագծի 

շրջանակներում նախատեսվում է կատարել վոլֆրամի հարստացված թիթեղների 

ճառագայթում: 

 

 

Նկար 9. natW(p,xn)183Re ռեակցիայի կտրվածքների կախվածությունը էներգիայից 

[6]: 



 

 

 

Նկար 10. natW(p,xn)183Re ռեակցիայի գրգռման ֆունկցիա, տեսական և 

փորձարարական տվյալներ [7]: 

 

 

Gd թիրախում 18 MeV էներգիայով պրոտոնների ազդեցության տակ առաջացած 

ռադիոնուկլիդների կտրվածքները զեկուցված են միայն մի խմբի կողմից [8] և 

փորձարարական արդյունքները չեն համընկնում մոդելային տվյալների հետ ( 

natGd(p,x)152m+g,154m,154gTb ռեակցիաների գրգռման ֆունկցիաները հաշվարկվել են ALICE-

91 և EMPIRE-II ծրագրային փաթեթների օգնությամբ): Այդ արդյունքները բերված են 

նկար 11-12 -ում: 

 



 

Նկար 11. 152Gd(p,n)152m+gTb ռեակցիայի գրգռման ֆունկցիա,  տեսական և 

փորձարարական տվյալներ [8]: 

 

 

 

 

Նկար 12. 154Gd(p,n)154g Tb ռեակցիայի գրգռման ֆունկցիա, տեսական և փորձարարական 

տվյալներ [8]:  

 

Նկարներից պարզ երևում է, որ natGd(p,x)154gTb ռեակցիայի համար տեսական 

արդյունքները, ստացված  ALICE-91 ծրագրային փաթեթի օգնությամբ, զգալիորեն 

գերազանցում են փորձարարական տվյալներին: Սակայն EMPIRE-II ծրագրային 

փաթեթի օգնությամբ ստացված տվյալների համընկնումը փորձարարական 

արդյունքների հետ բավարար է: Մյուս կողմից,  natGd(p,x)152m+g,Tb ռեակցիայի համար 

EMPIRE-II ծրագրային փաթեթը չի նկարագրում փորձարարական տվյալները: 



Նախագծի շրջանակներում ենթադրվում է կատարել հաշվարկներ EMPIRE-

3.1[9] ծրագրային փաթեթի օգնությամբ և համեմատել փորձարարական 

արդյունքների հետ: 

 

Սպասվող արդյունքները 

 

Առաջարկվող գիտական նախագծի կատարման արդյունքում  կստացվեն մեծ 

քանակությամբ նոր փորձարարական արդյունքներ պրոտոն-միջուկային 

ռեակցիաների վերաբերյալ: Այդ արդյունքները  կարևոր են միջուկային կառուցվածքը 

և ռեակցիաների ընթացքը ավելի լավ հասկանալու տեսակետից, ինչպես նաև ցածր 

էներգիաների տիրույթում տեսական մոդելների ստուգման և ճշգրտման համար:  

Նախագծի շրջանակներում ստացված հետազոտվող ռեակցիաների 

կտրվածքները համեմատվելու են տպագրված տվյալների հետ ավելի բարձր և ավելի 

ցածր էներգիաների դեպքում, ինչպես նաև տեսական մոդելների օգնությամբ 

ստացված արժեքների հետ: Հաշվարկները կատարվելու են EMPIRE-3.1 ծրագրային 

փաթեթի օգնությամբ: 

Լիցքավորված մասնիկների ազդեցության տակ (մասնավորապես պրոտոնների) 

տեղի ունեցող ռեակցիաների կտրվածքները անհրաժեշտ են մի շարք կիրառական 

բնագավառներում, օրինակ` 

 Բժշկական իզոտոպների արտադրություն; 

 Մետաղների մաշվածության չափում միջուկային մեթոդով;  

 Ռադիոկենսաբանություն; 
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