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Özet: Monte Carlo, analitik olarak çözümü mümkün olmayan, belirsiz parametreler içeren, karmaşık yapılı 

sistemlerin ve kuantatif problemlerin sayısal örneklemelerini mümkün kılan ve çözümünü sağlayan çok 

kullanışlı bir metottur. Özellikle nükleer ve parçacık fiziği uygulamalarında ve medikal fizik alanında, maliyetin 

yüksek olduğu deneylerin tasarlanması ve çözümlenmesinde, detektör tasarımlarında ve daha pek çok konuda 

fizikçilerin vazgeçilmez çözümleme aracı olmuştur. Monte Carlo tekniklerinin kullanılması, uygulamalarının 

yanı sıra araştırılan parçacığın belirli bir enerji değerinde hangi açılarda saçılabileceğinin veya belirli bir açıda 

hangi çıkış enerjilerinde reaksiyon vereceğinin belirlenmesi için önemlidir. 

Diferansiyel ve toplam saçılma tesir kesitleri, atom ve atom altı fiziğinin deneysel çalışmalarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Saçılma tesir kesiti, bir parçacığın diğer bir parçacığın kuvvet alanı ile yaptığı çarpışmayı 

saçılma açısıyla ilişkilendirmek için kullanılır. Diferansiyel tesir kesitinin türetilmesinde kullanılan denklemler, 

laboratuarlarda ölçülebilir ve ölçülemez miktarlar arasındaki ilişkiyi kurmak için kullanılabilir. Proton, nötron, 

elektron gibi parçacıklar ile atomik ve atom altı nesneler bombardıman edilerek bu nesnelerin yapısı hakkında 

pek çok bilgi edinilebilir. Saçılma problemlerinde kullanılan yöntemler, verilen bir potansiyel alan içindeki 

parçacığın bağlı enerji durumları dışında, gelen parçacığın enerjisinin önceden verilmesi esasına dayanır. 

 

Anahtar Sözcükler:  Nükleer Reaksiyonlar, Çift Diferansiyel Tesir Kesiti (DDX), TALYS 1.2 Benzetim 

Programı. 

DDX Reactions Application with Talys 1.2 Simulation Program in Nuclear Physics 

Monte Carlo is a useful method that is not being able to solve analytically, involves uncertain parameters, 

enables to solve complex systems and quantitative problems and provides their numerical samples. Especially in 

the field of nuclear and particle physics and medical physics applications, high cost of designing and analyzing 

experiments, detector designing and in many different areas, it has become an indispensable tool for physicists. 

Using Monte Carlo techniques, besides its applications, is important to determine the investigated particle at a 

certain energy level in which angles or at an angle and in which level of energy it is going to react.  

Differential and total scattering cross sections are widely used in experimental studies of atoms and 

subatomic physics. Scattering cross section is used to relate the scattering angle which is formed by the 

collision of a particle with a force field of a particle in the other. The equations which are used to derive 

differential cross section can be used in the laboratories to establish the relationship between the measurable and 

immeasurable quantities. A lot of information about the structure of the particles which are proton, neutron and 

electron, and atomic and subatomic particles can be obtained by the bombardment. The methods used in 

scattering problems are based on the particle`s energy which is previously given, except in cases of energy 

conditions of a given particle in the potential area. 
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1. Giriş 

Monte Carlo yöntemi, analitik olarak çözümü 

mümkün olmayan, belirsiz parametreler içeren, 

karmaşık yapılı sistemlerin ve kuantatif 

problemlerin sayısal örneklemelerini mümkün 

kılan ve çözümünü sağlayan çok kullanışlı bir 

metottur. Tarihte bu tip sayısal hesaplamalar geniş 

bir hesaplama süresine ihtiyaç duyduğundan 

zahmetli bir iş olarak düşünülse de günümüzde 

özgün programlama dillerinin ve araçlarının geniş 

ölçüde yaygınlaşması ve daha ileri, daha güçlü 

bilgisayar donanımlarının üretilmesi ve işlemci 

güçlerinin hızla arttırılması hesaplama sürecini 

kısaltmayı başarmıştır. Böylece ilerleyen teknoloji 

ile Monte Carlo benzetim ve uygulama 

tekniklerinin, bilimsel ve finansal pek çok alanda 

popülaritesi daha da artmıştır. Özellikle nükleer ve 

parçacık fiziği uygulamalarında ve medikal fizik 

alanında, maliyetin yüksek olduğu deneylerin 

tasarlanması ve çözümlenmesinde, detektör 

tasarımlarında ve daha pek çok konuda fizikçilerin 

vazgeçilmez çözümleme aracı olmuştur. 

Deneysel sonuçlar açısından bakıldığında elde 

edilen veriler, temel çekirdek fiziğinin 

anlaşılabilmesi bakımından önem kazanmaktadır. 

Nükleer reaksiyonların enerji bağımlılığı detaylı 

olarak bilinmediği için çok sayıdaki enerji değeri 

için tesir kesitlerinin ve spektral yayınlanma 

şekillerinin incelenmesi gerekmektedir. Saçılma 

olaylarında Monte Carlo tekniklerinin kullanılması 

ise, detektör tasarımlarının yanı sıra araştırılan 

parçacığın belirli bir enerji değerinde hangi açılarda 

saçılabileceğinin veya belirli bir açıda hangi çıkış 

enerjilerinde reaksiyon vereceğinin belirlenmesi 

için önemlidir. Bir deneyin başlatılmasından önce 

sistemin istenilen koşullara göre muhtemel 

sonuçlara göre tasarlanması konusunda zaman 

kazanılması açısından ilk yapılacak olan bu tesir 

kesitlerinin teorik olarak önceden hesaplanmasıdır. 

Yüklü parçacıkların uyarılma tepkimeleri deneysel 

verilerinin az bulunur olması nedeniyle nükleer 

teorik modelleri kullanarak tutarlı hesaplama ve 

analizler yapmak çok önemlidir. Bu nedenle, 

nükleer tesir kesitinin yeni deneysel verileri, nötron 

ve yüklü parçacık üretimi, korunma gereksinimleri, 

aktivasyon, radyasyon ısıtma ve maddi hasara ait 

teorik tahminleri geliştirmek/ilerletmek için 

gereklidir. Buna ek olarak nükleer tesir kesiti 

verileri, nükleer teorilerin düzeltilmesi için 

gereklidir. Özellikle deneysel veri yoksa ya da 

deneysel zorluk sebebiyle veri üretilmesi muhtemel 

değilse, uyarılma tepkimesinin tesir kesitleri 

tahminini/tespitini sağlamak için nükleer tepkime 

modellerine ihtiyaç duyulur. Reaksiyon sistematiği 

edinme, nükleer tepkime tesir kesitlerinin 

hesaplanması ve tahmini ile ilgili çalışmanın 

önemli bir parçasıdır. 

 

Becquerel’in 1896 yılında radyoaktifliği keşfetmesi 

veya Rutherford’un 1911’de çekirdeğin varlığını 

ileri süren hipotezi ile başlayan nükleer fizikteki 

deneysel ve teorik çalışmalar, 20. Yüzyıl fiziğinin 

gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Örneğin; nükleer fizik, laboratuarlardaki deneysel 

sonuçlar neticesinde; 

 

 Kurakların etkileşmesinden oluşan çeşitli 

problemlerin açığa kavuşturulması, 

 Big Bang’den hemen sonra evrenin ilk 

oluşumu esnasında meydana gelen 

işlemlerin anlaşılması, 

gibi bir çok problemin çözülmesine katkı 

sağlamaktadır. 

Nükleer fizik, genellikle birbirleriyle bağlantılı ve 

uyumlu olan formülasyonlardan yoksundur. 

Örneğin, alfa ve beta bozunumları, direk 

reaksiyonlar ve fisyon gibi farklı tip olayların 

açıklanması için farklı formülasyonlar 

kullanılmalıdır [1].  

 

2.DDX Verilerinin Önemi 

  

Son zamanlarda ağır çekirdeklerde Çift Diferansiyel 

Tesir Kesiti (DDX) uygulamaları hızlanmış ve 

önem kazanmıştır. Ağır iyonlarla kanser tedavisi 

için başvuran hastaların sayısı arttıkça, üretilen 

radyasyon sonucu gelişen ikincil kanser riski ciddi 

bir sorun haline gelmiştir. Burada sorun, ağır iyon 

tedavisi sırasında reaksiyonda üretilen radyasyonun 

tedavi hacmi dışındaki organlara da ekstra doz 

verilmesidir. Ağır-iyon kanser tedavisinde ikinci 

kanser riskini değerlendirmek için, ağır-iyon 

etkileşimlerinden nötron üretim çift diferansiyel 

tesir kesitlerinin araştırılması gereklidir [2] 

Bu nedenle ddx veriler özellikle nükleer tıp 

alanında hayati önem taşımaktadır. Nükleer tıp 

alanının kanser tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi 

için önemlidir. 

 

3. Benzetim Programı Talys 1.2 

 

Talys, Linux işletim sisteminde çalışan ve fortran 

programlama diline sahip, nükleer reaksiyonların 

analizi ve tahmini için oluşturulmuş bir bilgisayar 

kod programıdır. Simülasyon reaksiyonlarda, 

nötron, proton, döteryum, trityum, 3He, α 

parçacıkları ve γ ışınımları 1 keV – 250 MeV enerji 

bölgesinde çalışılabilir. Hedef çekirdek kütleleri 

için 12 ve daha ağır kütleli olma şartı [3]. 

Çalışmada kullanılan Talys 1.2 sürümü ile 5 < A ≤ 

339 durumuna geliştirilmiştir. Nükleer model ve 

süreçlerin veri tabanı ile kombinasyonlarda, optik 

model, birleşik çekirdek istatistiksel teori, doğrudan 

reaksiyonlar  (elastik ve elastik olmayan 

saçılmalar) ve denge öncesi süreçler teorik analiz 

tabanında yapılabilmektedir [4].  

 



Talys çıktı dosyalarında, 

 

 Esnek, esnek olmayan ve toplam tesir 

kesiti, 

 Elastik saçılma açısal dağılımlar, 

 Kesikli seviyelerde açısal dağılımlar, 

 İzomerik ve taban durum tesir kesiti, 

 Toplam parçacık (n,xn), (n,xp) v.b enerji 

ve çift katlı diferansiyel tesir kesitleri, 

 Tekli ya da Çoklu emisyon tesir kesitleri, 

 Ürün çekirdeklerin oluşum tesir kesiti 

sonuçları 

 

elde edilebilir. Çıktı dosyalarında her bir tesir kesiti 

türü, farklı bir dosya ismi alır. Örneğin; ürün 

çekirdekler “rp03007.tot” şeklinde verilirken, tek 

nötron çıkışı tesir kesiti sonuçları “xs100000.tot” 

şeklindeki dosya isimleri ile tanımlanırlar. 

 

Nükleer fizik reaksiyonları için birçok benzetim 

programı mevcuttur. Bu programlar arasında seçim 

tamamen programın benzetimi yapabilme 

becerisine bağlıdır. Talys 1.2 benzetim programı, 

fotonükleer reaksiyonları inceleme alanında başarılı 

olduğu literatürde belirtiği üzere tercihimizde bu 

yönden olmuştur. 

 

4. Hesaplamaların Önemi 

 

Kesin nükleer veri, özellikle reaktör çekirdeğinde 

doz ölçümleri için zorunludur. Reaktörlerin yapısal 

malzemesi içindeki radyasyon hasarı ve reaktörlerin 

güvenliği konularında bu nükleer verilerden 

faydalanılmaktadır. Çift diferansiyel tesir kesiti 

sonuçları, dedektör tasarımları ya da nükleer 

mühendislik tasarımları için de gerekli bir nükleer 

reaksiyon verisidir. Bu bölüm içerisinde, DDX 

konusu üzerinde yapılmış olan teorik, deneysel ya 

da teorik ve deneysel metotların bir arada 

kullanıldığı çalışmalar üzerine bir inceleme 

yapılmıştır. 

Genel olarak nükleer reaksiyonlarda veri 

değerlendirmesi, bazı sistematik adımları 

barındırmaktadır. Bibliyografik derleme ve 

deneysel veri derlemeleri aşamaları bu adımlardır. 

Bu adımlar, teorik nükleer modelleme tabanında 

değerlendirilmeli ve birlikte takip edilmelidir.  

Nükleer reaksiyonların deneysel olarak çalışıldığı 

ve verinin derlendiği laboratuarlar mevcuttur. 

Bunlar arasında, LLNL Livermore (USA), CEA 

Saclay (Fransa) sayılabilir. Bu iki önemli 

laboratuvar dışında, MSU Moscow (Rusya), 

KAERI (Kore), JAERI (Japonya) laboratuvar ve 

araştırma merkezleri nükleer veri derleme ve 

değerlendirme noktasında önemli kuruluşlardır. Bu 

veriler, uluslar arası olarak bilgisayarla işlenmiş 

mevcut EXFOR kütüphanesinde kısmen 

derlenmiştir. Bu büyük çaba gerektiren çalışma, 

henüz bitmemiştir ve yapılan çalışmalar ışığında 

derlemeler devam etmektedir. Literatürde EXFOR 

dışında ENDF, CINDA, JENDL,OECD, 

JEFF,FENDL v.b pek çok bilgisayar tabanlı 

kütüphane bulunmaktadır [4].Bunlardan EXFOR, 

CINDA, OECD v.b kütüphaneler, hem deneysel 

veri hem de kendi bünyelerinde teorik hesaplanmış 

verileri depolayan diğer kütüphanelerin linklerinin 

barındırmaktadır. JENDL, ENDF, TENDL gibi 

kütüphaneler sadece teorik olarak hesaplanmış 

sonuçları barındırmaktadır. JENDL, JEFF, ENDF 

kütüphanelerinin, sürümleri mevcuttur (JENDL 3.2, 

JENDL 4.0, JEFF 3.1/A, JEFF 3.1/RDD, ENDF 

B/VI, ENDF B/VII v.b). Bunlar arasında özellikle 

TENDL kütüphanesi, TALYS, nükleer reaksiyon 

kod programının teorik hesaplamalarının 

depolandığı lokal bir kütüphanedir ve 2008, 2009 

ve 2010 yıllarında yapılmış hesaplamaların 

tutulduğu sürümleri mevcuttur. Termal nötron 

yakalama reaksiyonları için 0 – 12000 keV enerji 

bölgesinde veri içeren kütüphane de yine lokal 

çalışmaya bir örnektir. Nükleer reaksiyon 

verilerinin güncelliği aşamasında, deneysel veriler 

noktasında en sık kullanılan ve sürekli güncelleme 

çalışmaları yapılan EXFOR ve benzer olarak teorik 

hesaplama verileri noktasında da ENDF sürümleri 

öne çıkmaktadır.Yapılan hesaplamaların verilerinin 

depolandığı bu kütüphaneler dışında çekirdeklere 

göre hesaplanmamış reaksiyonları da bünyesinde 

barındıran XUNDL kütüphanesi de mevcuttur. 

EXFOR [5],dünya çapındaki Nükleer Reaksiyon 

Veri Merkezleri tarafından sürdürülen deneysel 

nükleer reaksiyon verisinin bilgisayarla işlenmiş 

kütüphanesidir. Nükleer Reaksiyon Veri 

Merkezlerinden kullanıcılara kadar, ağ üyeleri 

arasında genel olarak okunabilir bilgisayar 

formatında aktarıma imkan verir. Kaynakçasal bilgi 

ve açıklamalar ile birlikte, nükleer reaksiyon veri 

tablolarında sayısal büyük bir çeşitlilik için 

tasarlanmıştır. 
2
H’den 

237
Np’ye kütle numarası 

bölgesindeki çekirdeklerde bazı fotonükleer 

reaksiyon tesir kesitleri için 1500’e yakın veri dizisi 

mevcuttur  [6]. Bu derleme parçaları, CDFE 

Moskova grubu tarafından EXFOR L yada M-serisi 

içine dahil edilmiştir [6]. Ayrıca, fotonükleer 

reaksiyon tesir kesitlerinin grafikleri ve farklı 

reaksiyon türlerine ait bilgileri CDFE (Moskova) 

tarafından işletilen web sitesinden elde edilebilir. 

Çift diferansiyel tesir kesiti için deneysel 

çalışmalara bakıldığında (p,n) reaksiyonu için 1965 

yılında 7 – 14 MeV arasında enerjilere sahip 

protonlar ile uyarılan Sn izotoplarından elde edilen 

nötron spektrumu, 60° açısal dağılımda 

incelenmiştir. Bu çalışma EXFOR nükleer veri 

kütüphanesinde kayıtlı en eski (p,n) reaksiyonu 

çalışmasıdır. Çiftlenme enejisinin tek ve çift sayılı 

nötronlara sahip hedef çekirdeklerde nötron 

spektrumu üzerine etkisinin tartışıldığı çalışmada, 

nükleer reaksiyonların istatistiksel modeli uyarma 

enerjisi üzerinde artık çekirdeklerde seviye 



yoğunluk bağımlılığı araştırılmış, ancak modelin 

tahmininin aksine seviye yoğunluğunun 

bombardıman enerjisi üzerindeki bağımlılığı 

sonucu görülmüştür [8]. Bir diğer önemli çalışma 

ise, yine çiftlik ve teklik etkisinin Rh, Pd ve Ag 

çekirdekler üzerinde araştırıldığı çalışmadır. 

Çalışmada, 18 – 22 ve 25 MeV değerlerinde 

spektral formda tek – çift farklılıklarının sistemaği 

ile yapılan devamlı spektrum sonuçlarında, kapalı 

kabuk yakınlarındaki hedefler ile düşük enerjilerde 

daha önceki ölçümlere göre daha net sonuçlar 

ölçülmüştür. Tek – çift kütle numarası arasındaki 

spektrak formun varyasyonlarının çoğu, çiftlenme 

etkileri tarafından üretilen enerji değişimlerine 

atfedilmiştir [9] 

 

5.Teorik Hesaplamalar 

 

Monte Carlo uygulamaları olarak da bilinen 

bilgisayar kod sistemleri (TALYS, ALICE, 

GNASH, EMPIRE v.b), karmaşık sorunların 

çözümlenmesi, deneysel tasarımların benzetiminin 

yapılması, deneysel sonuçların -henüz deney 

yapılmadan - tahmininin yapılması anlamında 

yararları mevcuttur. Benzetim programları 

bağlamında nükleer reaksiyonlar ele alınırsa, hedef 

çekirdek üzerine gelen bir parçacığın bir kaç ikili 

reaksiyona yol açması söz konusudur. Bu durum, 

doğrudan ya da bileşik çekirdek 

süreçleri/reaksiyonları gibi birbiri ile yarışan 

reaksiyon kanallarının olduğu reaksiyon 

mekanizmaları tarafından açıklanmıştır. 
116

Sn, 
118

Sn ve 
124

Sn hedef çekirdeklere farklı 

enerjilerle yollanan orta enerjili protonların 

oluşturduğu (p,n) reaksiyonları için farklı açılarda 

saçılan DDX nötron emisyon tesir kesiti 

hesaplamaları TALYS 1.2 nükleer reaksiyon 

simülasyon program kodları ile yapılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar ile mevcut deneysel veriler 

(EXFOR) ile karşılaştırılması yapılmıştır. 

 

5.1 
124

Sn (p,n)  (𝐄𝐩=10.20 MeV) Reaksiyonu 

 

Grafik 1’de hedef 
124

Sn hedef çekirdeğinin 10.20 

MeV enerjili protonlarla uyarılmasıyla, 150, 300, 

450, 600, 750, 950, 1050, 1200 ve 1400’lik 

açılarla saçılan nötronların DDX emisyon tesir 

kesitleri TALYS 1.2 kodları kullanılarak 

hesaplanmış ve mevcut deneysel [10] veriler ile 

karşılaştırılması yapılmıştır. 

 

Grafikteki deneysel veriler ile teorik hesaplamaların 

uyumu gayet açık bir şekilde görülmektedir. 0.7 

MeV’lik ilk maksimum ile yaklaşık 8.5 MeV 

mertebesindeki ikinci maksimum noktaları 

arasındaki düşüş eğrilerinde de deneysel verilerin 

oluşturduğu özellikle çoğu grafiğimizde 

gözlemleyemediğimiz düşüş sırasındaki titremeler 

bu grafiğimizde gözlenmiş ayrıca yaklaşık 7.5 MeV 

mertebesinde oluşan pik yakalanmıştır. 

 

5.2. 
124

Sn (p,n) (𝐄𝐩=10.74 MeV) Reaksiyonu 

 

Grafik 2’de hedef 
124

Sn hedef çekirdeğinin 10.74 

MeV enerjili protonlarla uyarılmasıyla, 200, 450, 

750, 950, 1200 ve 1400 lik açılarla saçılan 

nötronların DDX emisyon tesir kesitleri TALYS 

1.2 kodları kullanılarak hesaplanmış ve mevcut 

deneysel [10] veriler ile karşılaştırılması 

yapılmıştır. 

 

5.3 
124

Sn (p,n) (𝐄𝐩=11.16 MeV) Reaksiyonu 

 

Grafik 4.15’de hedef 
124

Sn hedef çekirdeğinin 11.16 

MeV enerjili protonlarla uyarılmasıyla, 150, 450, 

600, 750, 950, 1200 ve 1400 lik açılarla saçılan 

nötronların DDX emisyon tesir kesitleri TALYS 

1.2 kodları kullanılarak hesaplanmış ve mevcut 

deneysel [10] veriler ile karşılaştırılması 

yapılmıştır. 

Grafik 1: 
 124

Sn (p,n) reaksiyonu ile elde edilen 

nötron emisyonunun 10.20 MeV proton gelme 

enerjisi için çift diferansiyel tesir kesiti (DDX)’nin 

logaritmik gösterimi. 

 

 

Grafik 2:
 124

Sn (p,n) reaksiyonu ile elde edilen 

nötron emisyonunun 11.16 MeV proton gelme 

enerjisi için çift diferansiyel tesir kesiti (DDX)’nin 

logaritmik gösterimi. 

 

 



Grafikte de görüldüğü üzere ilk maksimumdan 

sonra 9.3 MeV civarındaki 2. Maksimum noktasına 

kadar düşüş gözlenmiş ve bu düşüş sırasındaki 

titremeler görülmüştür.  750 altındaki grafiklerde 

bu titremeler teorik verilerden azda olsa sapma 

gösterirken  750’nin üzerindeki grafiklerde 

titremelerin daha uyumlu bir şekilde düşüş 

gösterdiği net bir biçimde görülmektedir. 

 

6. Tartışma-Sonuç 

 

Monte Carlo metotları kullanılarak 116, 118, 124 Sn 
çekirdeklerinde proton uyarımlı nötron 
emisyon çift diferansiyel tesir kesiti 
hesaplamalarının, literatürde bulunan 
deneysel veriler ile karşılaştırmasının yapıldığı 
çalışmada, çalışma sonuçlarının deneysel 
veriler ile olan uyumu grafiklerden 
görülmektedir. Çalışma sonuçları lineer 
grafiklerin yanı sıra literatür taraması sırasında 
karşılaşılan ve çoğunlukla lineer çıkış 
enerjilerine karşı çizdirilen logaritmik DDX 
sonuçları göz önüne alınarak, sonuçlar bu 
şekilde de gösterildi. Farklı uyarım 
enerjilerinde ve farklı açılarda, lineer 
yaklaşımların literatür verileri ile daha uyumlu 
oldukları grafiklerden görüldü. Çalışma 
içerisinde kullanılan TALYS 1.2 kodları, literatür 
taraması sırasında ağır çekirdek ölçümleri ve 
hesaplamalarında karşılaşılan, modellere ve 
süreçlere bağlı kalınarak; exciton model, 
DWBA, optik model potansiyeli, Hauser – 
Feshbach modeli (HFM), kesikli seviyeler ve 
kabuk etkileşimleri göz önünde 
bulundurularak seçildi. HFM, bileşim 
(compound) süreçlerinde kullanılan bir 
metottur. Yapılan çalışma, denge öncesi 
süreçleri kapsasa da reaksiyon süreci, denge-
öncesi, çoklu denge – öncesi emisyonu ve 
çoklu bileşim emisyonu süreçlerini takip 
etmektedir. Bu sebeple HFM üzerinde 
durulmuştur. Çalışma için referans alınan ve 

yukarıda bahsedilen metot ve yaklaşımlar 
dışında, denge öncesi modellemede Kalbach 
sistematikleri kullanıldı. Kalbach sistematikleri 
tekli ve çift bileşenli exciton yaklaşımlarına 
sahiptir. Çalışmada bileşim ve açı integreli 
denge öncesi spektrumlarının toplamından 
sonuç veren çift bileşen metodu kullanıldı. 
Elde edilen teorik sonuçlar, hesaplama 
metotları içerisinde belirtilen toplam DDX 
sonuçlarıdır.  

 
Çalışma neticesinde elde edilen teorik 
sonuçlar ile deneysel verilerden farklı enerji 
değerlerine sahip olanların açı – enerji 
karşılaştırmaları çizelgeler şeklinde Çizelge 
1'de  gösterilmiştir. Çizelge incelendiğinde 
deneysel ve teorik sonuçların farklı açı ve 
enerji değerlerinde uyumlu oldukları 
görülmektedir. Çizelge 1’de gösterilen, farklı 
uyarım enerjilerinde farklı açılarda ölçülen ve 
bu çalışmada hesaplatılan sonuçların 
maksimum DDX değerleri incelendiğinde, 
enerjiye olan bağımlılık açıkça görülmektedir. 
Uyarım enerjisi arttıkça DDX maksimum değeri 
artmaktadır. 
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