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 عنوان فارسی مقاله :

 دهنده شتاب از استفاده با 64Cu تولید ای هسته های داده مقایسه

TALYS 1.0 کد توسط

 عنوان انگلیسی مقاله :

Comparison of nuclear data of 64 Cu production using an 

accelerator by TALYS 1.0 code 

 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل  این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.  

کلیک Sایید.اینجا (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، با فرمت ورد   

http://iranarze.ir/nuclear+data+production+accelerator+talys+code
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CON CLU SIONS

64Zn(n, p)64Cu us ing fast neu trons is one of the
best meth ods for an at tain able high yield  and 64Cu
pro duc tion with min i mal im pu ri ties. 67Zn(p, a)64Cu
can be used as a rou tine method, but it needs a sep a ra -
tion pro cess on 67/66Zn and 67Ga from 64Cu; also, in the
cho sen en ergy range, there will be a lit tle  63Cu im pu -
rity of 18.17 mb max i mum cross-sec tion.

64Ni(d, 2n)64Cu re sult in a high yield, while Cu
sta ble iso to pic im pu ri ties will be pro duced along with
64Cu ra dio iso tope. Also, the 64Ni(p, n)64Cu pro cess
can be an ef fi cient and eco nomic route for the pro duc -
tion of millicuries of the ra dio iso tope.
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