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1» Introducere*

L*garaa valorilor experinantal* ala probabilităţilor d*

dezintegrară oc de structura nucleelor, eat* proclama princi-

palii a teoriei dezintegrării <K »

Primele succes* tn aoeat aena au fost obţinut* in lucră-

rile lui Slang» Zeh.f.a. (razi articolul da •naaabli/*') #***••

aplictnd teorii aatrioii ft fonoaenului da dezintesrara or2',.

sau folosind aetoda Born-Casiair a parturbaţiilor dependent*

au obţinut pentru eouatanta desintecrării, foraulA

In eara p^iiul factor zvprasinti panatrabilitataa bariaral eon-

loabiană da potanţial, iar al doilaa *lâzgia»a raduaK"«Aoaaata

din unui ara cana f isic da probabilitata da prafovjwra a parti*

colai In nucleul parinta ţ i aata lagată da atructura nuolaalor

iniţial ş i final. (Jfuakrul ouantia L coreapunda «oaantalui ei*

na t ic orbiUl «1 «iqcirii ralativa t partloolă o£, - nuolaul

fi ica) .

£-a arfttat tnaă oâ trâloaraa X daţi da foraala (1) da*

pinda putamio da rasa «anal %c '*'» Jfependanţa da aaaat para*

oetru, oara, Intxa anuai.ta l ia ita t aa ala«a arbitrar* exclude •

posibilitatea da a obţin* eu foniula (1) valori abaolttta pentru

probabilităţile «le dezintegrare •€ «i de a faoe o «nalixă te*

oretioă aiitia*U«i a dezimtegrarii « a divereelor naelee.

Eforturile dia ultiaul tiap a-au Îndreptat apr* flairaa

unei fbriula cere a«â nu depiadS de paraşatrii arbitrari. S*

îneearoă, pe de o parte, «a r*eiînînd la veebe* foranlă, al aa
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a parnnatri potanţiolului da iataracţia pnrticolu X -
nucleu fiicS din Inapţi condiţia ea In son* auprafaţai nuclaar*,
•tt exista o regiuna la cară depandanţa produsului din iamula
(1) C-i vnza etittel Rc oj diapatt/*'• Acaaatk cala implică
tnoi dixUcult«$i c« principiu, Potriviraa paraaatrilcr p-rţii
renla a potenţialului optic da intaraeţia ^articol* -nadaa
fi-ici, c.f facă dupi i*uneSia ^CSe) calculat* pa baxa atda-
luloi* nucleara. Cri, ea punt problaaa t în ca auaurâ aoaala-
l(i r.ticlerra, sia cua afnt ela i'oraulata î s presant, ula\ adic-

5 pentru d^acriaraa dtaoaanului ce2inUr rarii oc . ?-j de
parta, s-au făcut Injarcari da a oajisa cai forsula, f>ra

intrsducaraa "razai canal". Frioala îr.sercş>ri îa acaat asna ,
bazata tot pa oetoda _;orn-Caai«ir, la-«u f^sut Haraâm ş i Saua-
char •' ^i Cunduiaseu'"'. Forsulala obţinută prssint* însă inata»

ţ i la 7sriari aici, în cadrul Aadsteraiaarilor fanoaaaola*
sic«, a parasstrilov ?ot«r.*ialului ia ir»taracţia partieol^ OC»
nucleu s"iicy o /«

In lucraraa^' , a faat propuafi o foraulă inta^ralâ pentru
i^p.Lzilj di aasir.ttgrera oc , car» poată ' i daduâă prin
upiwur.jraa raiul taţilor ta oriei patricii 3 Sa deficriaraa
t - r i l c cu_riatE*;ion":ra cu zatodaia ca iaâcrisra m tspzftt|tiarii

:2 2or.i..-.t3 n -->:-ti solei or <K j * nuclae, îa ipotaza, rala'sila
la nî. oi-itat^a tr :n.:i;-il3.- ^c t CJL ££«rjia da dazinta^rsra

oC esta r.ult -3i -ică dactt îndîiaaa bariarai da potanţial
.>antru ::srtisola 4£ • Acaaata forauli, iscapicsîad dm nici ua

p3rac*tru arbitrar, permită o enaliră uaitară a datalor axpa-
riotntşla asupra âezir.ta^rării OC • bszatii p» nodal*la auclşan



axis tent««
Ulterior a-au propus qi alto c ă i ' 1 0 ' da formulară •

teoriei dezintegrării o£ , f«iră parametri arbitrari, oara
însă deocamdată nu au foet dusa pinii la caleula numeriaa «lata»
aatiee şi. deei nu au tfoat foloeite pentru comparaţii ou «39a»
rixentul»

Cu ajutorul formulai integrala din lacr£ril«' * • a-au

fâcut calcula ala probabilităţilor da tranziţii °C favorizata
ri nefavorizata din atârila fundaaantala -ţi din atkrila axei*
teta ala unui numâr nan da nuclaa efarioa ş i defaraata, cel-
cule bazata pa modelul In paturi ş i pa aodelul auprafluid «1
nucleelor.

Observi» aici că fn gsnaral calculala da lKrfiiai <>C
întîapinii dificultatea, întllnită ş i tn alta doaanii ala teoriei
nucleului cară decurgă din neceaitatea aapar£rii funeţiai da
uncâ a ai^cbrii centrului de sa ai a unui grup da nucleoni Ain
nucleu, da funcţia da undi a niqeiirii lor rtlatira, atunci
sînd funcţia da undă a grupului da nuclaoni aata dată aub foraa
unui produa de funcţii uninucleon* Sin csusa aata, toato ealcu*
lela da lurgiai «c bazata pa teoria natrioii TK^ , pracua
§i prixaela calcula bazate pa foraula i n t e g r a l i » , a-au fkeut
cu sproziaBţii cară peraiteeu ocolirea aceatei dificultaţi,dar
al căror efect asupra valorilor teoretica ele lărgimilor
era incontrclabil.

Problema aaperării aişcarii centrului da aaaa a l unui
grup de nucleoni care aa ai^ci Într-un potenţial central da
foraft arbitrară, a foat rezolvată da curînd^17^ • Cu ajutorul
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din lucrarea'*" • devenit posibil calculul lfinci-

ailor oC teoretica a nucleelor eferice' * f&ri aproximaţiile

folosite anterior*

In texa de doctorat prezentata aici ac face un atudiu

aiatenetic al dezintegrării alfa a nucleelor sferica* folosind

foraula integrală pentru probabilităţile ce dezintegrare alfe

ai făeînd calcule fard aproximaţii îa eaarul nodalului in. paturi

eu potential aelfconeiatent «f tip •Voode-Saxoa*

Aetfel, dup6 introduc*rea car» constituia priaul capitol

al tesei, uraeasă un oapitol în cară s» expună detailat foraa-

lifBul de calcul cu foraula integrals în cadrul aodelului fn

pituri, eozparindu-ee apoi aoaat foraaliam cu sal «o result*

din teoria aatricii X. Aeeaatl coaparaţia se fac» pentru a eras

bata necaear* pentru confruntarea rasultatalor nuaerioe obţinut»

anterior cn cele obţinută în prasenta lucrai»* In ultiaul para»

graf al priaului capitol a» ol foraa «onorată • funcţiilor d»

undi <i% a potenţialelor eu «ara a» fac calculai» din luerar»*

Capitolul a.\ IH-lea constitui» un iataraasso tehni« •*

Aici cate prezentată aai Intti aatoda da calcul • largiailov c»

dezinte<jrare alfa cară parait» In aoelaţi tiap luară» ia oonai-

derare a atructurii interna • particola*'alfa şi folosirea

funcţiilor da undu uninucleon coroapunstitosra potenţialului

aeLfconeiater.t da tip «oods-Saxon. Apoi MO atudiasă olt»va pro*

al- «leaentelor da aatriee care atau la basa calculu-

lui iwcaiailor alfa tn cadrul modelului în paturi* Aoeata pro-

prie taţi alnt important» prin consecinţele pe cars 1» au. Astfel,

da exa^plu, dependenţa foarte slabă a acaator «leaeate da oatrice



de alegere» parametrilor aodelului ta p*turi, arat* cA
aile alia calculate eu formula integrali nu vardepinde da
ocaşti pfertioetri în mod aiaţitor. Coace cinţelo oalorlalta pro-
prie t*»ji vor spara clar fa capitole!* urautoar** £*oaraea In

eterul ecastei lucruri M rac pentru prima oară calcula exact*
ela lu^iai lor alfa. In paragraful 3.3 ea facă un atuoiu al
satodelor eproxia&tive ca calcul folosit* anterior* Sa aratA-
câ £proxi3a£ia "punctuală", adică ntgli^araa ditnaiunilor
col*i £lfa,duca lfc o anplificara m probabilităţilor da
te^rart teoretic* cu un factor ta jur da 10 , Târlind da la
nucleu lâ nucleu qi cli foraula da interpolara pentru fcctoral
âe corecţia ca trebuia aplicat lărgiailor alfa calculata
e e t f « l / 1 4 » 1 5 / nu aau întotdeauna ut i l izabi lă 7 1 5 ^ £a arat*

de asenenea eă foloairaa funcţiilor "niit'i?lwim da oeoilator
armonic duca la Talori aai aari ala ltrgiailor daett eal* cal-
culate cu funcţii Wooda*Saxon cu un factor In jur da 25» aceat
factor âepinslnd da oonfifuraţia nuelaalor iniţ ial ş i final*

In capitolul 17, pa basa comparării lărgiailcr alfa cal*
caiete în cadrul aodelului în paturi cu partioola independent*
cu cela expcrioentale, a* propună un nou criteriu da claaifi-
cere a trenziţiilor alfa la ferorisata, nefavorisate <ji aeai-
favorixate.

In cepitolele T ţ i VI aa confirmă, prin calcul* numerice
în cacrul aodelului în paturi cu amaatac da cor^iguraţii ş i
în cadrul aodelului auprafluid e l nuelaalor, efi daaifiearaa
propusă în capitolul anterior este legată de iaportanţa corela-
ţ i i lor nucleon-nucleon pentru diferita tipuri âe nuclee iniţiala
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ţji finele* Astfel* introduetndu-ee In funcţiile de anii inte*

racţiils reziduale, respectiv cele da pairing, raportul dintre

lir^iaile alfa experimentale »i cala teoratiee sa e»nţine, la

toata nucleele. In jur da 120* Acaat razultat est» discutat

în capitolul 711, punîndu-ae in evidenţă at*t isşortnnţa «oroli-

eării taoratiea a daaii'icsrii experimentale a tranziţiilor

alfa, cit si faptul ei problaaa valorilor absoluta ala l««rji-

oilor alfa taoratiea raafna dsaehisă.

In eapitolala VIII ^i IX alat diaeutata aoua etâ da in*

veatigare ala aoaatai problaaa, aratladu-aa oa atruetura intar-

aă a partieolai alfa nu aata aaenţial* pantru Talorila abao*

Iuta ala lârgiailor oa dasintagrara» pa cina forma aai^>totiea

a funcţiilor da atodel In paturi» cară aata acaea • unor aturi

lagata pantru toţi auelaonii, poată cauza discrepanţa da aoua

ordina da a«riaa diatra teoria s i axperiaaat»

Clteva din ooacluziila eaaaţiala ala prezentului studiu

«lat enumerate ta capitolul X.

La afIrsitul texai alat data trai anexa caro conţin era*

zantarea metodelor da calcul numeric folosita, precum ai extia-
lor

âerea^la domeniul teoriei reacţiilor s i o bibliografia da 72

do lucrări*

Practic, Întregul aaterial din teza se bazeasă pe lucrări

originale, în nuuoăr da 12, dintre cară 2 efectuata eingura şi

restul în colaborară*

In prezentul rezumat, vom traca Ia revistă pa ecurt ideila

fizice noi ooaţiauta la tesă»
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2. Calculul lfirgiailor d» itzint»uv*r» °C cu foraula

integral* ' • lorgiailor «C ara uraâtoaraa

Ş* ţ
foraii»

;-uncţi« 4 ; ' l dscerio nuolaul e m aa <!axintagnaxâ* Potan-
ţiaiul ^«CA-h ***• P«rtta nuelaaci a intarneţiai dintra pfrti-
coia oC i i nucleul fina},?i et ponta exprioa prin potanţiala
ca intarac;i« nud*on~nuel«on V-* :

A rsprszintfi aaaa nucleului init ial . Funcţia eenalu»

lui finsl û VM' rra foraa

x'jncţiila da undit 4^gi 4fţ descriu aiiearaa intarnă
s p=rticolai oc ; i • nucleului final* Funcţia %fi) din forzula
(2} £e expriaă prin funefia eoulombiani ragulatâ

ir
şi esta norcată da funcţia o la «nargia. Vectorul da undă

undaar» =iari=a* k^S&ht^q^/f* unda -»*-< a»t» aaaa radua* •

psrtieolai ©C • variabila R. rapraziată diaunţa dintra oantra-

la de set l el partieolai oc ş i al nuclaului final.

Pentru a calcula lâr^iai ce eu ajutorul acaatvi foranla»

•st* nacaaar ai coneratisiiai foraa potantialului Xcii-if 5 i *
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funcţiilor de und« ^ f , ^ ^

Folosind ideia nodalului In paturi, eonfara eSreia inte-
r&cţia cialemului de nueleoni ae poete reprezenta printr-un
cîop eelfconsistent \fe s i interccţii reziduale ife* ţ i adai-
ţînâ ci în CPsul nucleelor erele, la o reriere a masei nucleare
cu psti-u ur.itwţi, potenţialele VFj ţ i <|ţ. nu ea schinbbtpotenţi
Iul (7) i>e poete înlocui cu

Ir. calculele de lărgimi ac făcute pînt în present, a-a aproxinat
potenticlul V^-^^ prin sums

şi 8-a eiudiat influenţa structurii nucleelor iniţiel ?i finei
asupra dezintegrării «C , luînd în considerare interscţiile re-
ziduele nuaai la determinarea foroei funcţiilor de undB *c
«i Sţj* * *\ potenţialele Vu s-eu luat de forat fbode-Saxon «i
cu aceiaşi parenBtri/J"7/ ea s i cei folosiţi pentru deterainarea
funcţiilor uninucleon.

£*a eritat efi Înlocuirea potenţialului (7) eu fonia aproâ-

achimte veiorile ><eu w i puţin de 305 • Aeaaatg aprozias»
re «ate uneori utili* In calcule ş i eata comoi« pentru inter-
pretarea celitetivfi a rezultatelor, deoarece duet la uraatoarcă
formul* factorisatâ a 16r£icilor :

^Ulterior, In lucrarea^40' a-a luat la oonaidarara ş i al doilea
termen din potenţialul (6). Aoeata au schimbi Insa valarile

fL- eu mai mult da 30K



undo f

coincide p*nt» la o cor.tfntîS nultiplicativ3 cu amplitudinea da

probntilitGte da preforaare a părticelei «C : MR) • cere in-

tervine în fcraula teoriei setricii K(4) • /.nuliza foraulai (9}

r-rta Ow zonn oen ~ni iaportfititâ p«ntru âatarainsraa Telorii

' < ?!>».e cea se 1» sapr::fc«a nucleului* Intr-adevar, fur.Cjio

tyCfK) ar<? un aaxia pronunţat tn zona rtziii nuclear», dupi ccra

ds expor^n^ial (vezi exuoplala din fi«;.ţ l i 6), ier func;i«

te o funcţia pcata tot crescătoare. Cin enure acaaata,

if: de cub integrala avt un aaxia pronunţat Tntr-un punct

âin zona aanrefeţei, punct cura ponta fi considerat nna»

razei csnal /?c tîin foraula teoriei aatricii /l'"9 dar

/?K sa deiineţte autoaat din âatala cinematica -ji de atrueturt»

ele proolenai*

IA *in.«, obserrăn ca partea spatihl* Hc • funcţiei da

u.i& interne 4 < • partieolai °C se ie da ooicai ' 1 * 1 1 ' sub

fonaa unai geuaaiana

cegi exiata funcţii da und« mai aofiatiesta, cer* permit o des-
criere nai bun«* a îaprutierilor da «lactroni rapisi pa nucle-
ul ^Uj 1\ £-• tncarcat i i introducerea unai astfel da fanoţii
*/^- în calculele da l*rgiai (vexi paragraful 6.3) • In for-

aula (11) rectorii £c ae defineae în funcţia da coordonatele
celor patru particole JU prin relaţi i le
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5, Veselul fn m-turi e l perticolelor inggynflento qj

clssif icrrcn experimental* a tranziţ i i lor Q£ «

>ria«la calcule de largiai « cu foraula int*£ralfi v-cu

făcut, c« ai în caşul studi i lor ba sat* pe teoi i a matricii

In caorul nodelului particolelor independente^^'• Bin foraulc

cu poUnţialul (7) , nzultB :

elnt canfiguraţiil* nucleelor inimici ţ i

f ind, irryj^Wifţeetc eter ea de petru pf.rticole prin cor*

*${.\M ) e * C^i^ » J**- f i i n â aooentul cinetic total al pere-

chii co protoni 'i: steres r«£ , ier JîV " t ^ perechii de ne*

utroni în eterer. ^«c • Ăcctorul

incluâe coef ic ienţi i de înrudire fracţiont-rL

pentru separare? perechii de protoni £n etercfi *V*C*

§i a perechii de neutroni Kţ!*f*j4$»*C|'*VJl»//3V 8* coefi-

c ientu lu i ' cere dicteesi* regulile de aclecţie pentru aoaentele

cinetice <£e foloeeşjte noteţ is £_*VSZ+1 ) . Eleaentul de E « -

trice ae poete scrie sub for&a

unde

Aici vectorii H^ eînt coordonatele nucleonilor fe»* da centiul

nucleului iniţiel. Considerînd nucleul iniţial infinit



(12a)

&jrtJu, } «pr«sint* ptrfm tpt;iolt • funcţiei
ce unu* e celor petru nudeoni cuplcji la ooacntul cinetic to*
tf.i i» cu rriecţir M • Cociicier.tul

C17)

din traoexozmarafc ac 1* eup^julCjj ) 1» eupltjul (df)
s i din «usarts dup* raria'ciclcl* ot «pit ala «tlor patm perti-
coi«. Constante '̂o* vazultn aia achiabaraa Aa variabila (12) a

# Moaul âa calcul a l inta«ralai oin fonuila (16) aat» tqmi
/lfi/in aaanunţine in luerarcfi •

L*o«ne« litrgiDcs ' ^ ^ conţin* âcpanoentb puternici a
oe oezintegrar* «c am «nsrgic C^^ (lagaa Ocijav»

prin funcţia couioaoieni $L(R) , rapoartala'^

fiind Tcloerea experimentele a lărgimii oC ) «lat la*
g&te nuosi de atructura nucleelor iniţial s i f iaal.

Studiul acestor rapoarte- " fftcut pentru un aum£r aere da

tranziţii °C favorirate (tranziţii (fatf la nuclee par-pant §1
~±—> i IE nuclee ixpere) ş i nafaroricate ( vi~r '€ f ft-

etc . ) er t̂fc (vezi z ig . l ) ci, ml» iau Talori lntr-un intarvml

foarte nare. *ceet fept deaonstraazfi c* nici valorile abeoluta

şi nici valorile relctire ele lărgimilor <c nu pot f i reproduae
de teorie, folosind modelul perticolelor inOependnata. ftapoarta»
le Kfcţp pot f i considerate înaă es factori spectroacopici cana

influenţa interecţiilor xesiduale Aia nucleele iniţial fi
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i'Luul eruprc probetilitaţilor de dezintegrare cfc •

Oo&ervăa In fig.l ca vclorila ainiue Ktxp oo«vapunu

treasijiilor oc nefavorizate, iar rcpoartele / f i y i w i i , ase-

s~te £iiti—o i£şie In̂ ufett», In jur dc lo* • lo , a carei fore*

cepintle u« luuaarul o« Mrutroni A/ t coretpuna grupului traazi»

l i i lor Xflvoris£tb« St aai oaoMteffta f i un «rup intenauitr, cu

valori Kt*» auti aici âacit ptntru tr*nziţiil« ffcvorisate fc

c«p«iKiensM o« hi «at» aaaMtftetoara eu • aeaatora din

A6t*«l bîntea conouşi la ioaaa CM cl*eiiic*r«a «xparicsn-

îr» tranziţii fsvoziaiit» Si aafavoriseta* «ate legate <ie

ţe interacţiilor rezidual» aaupr£ valorii lto^iedlor C( •

In cetul nucleelor deforiiBt*, caloulala Cucute In cacrul taoziai

me-ricii K su erStav^ cit introduseră* corelaţiilor nudeoti-

nucleon în de te minerea luncţiilor da unda pentru nucleele

ş i l'intil, ouce la o amplificară a lărgimilor CC taoretica, cu un

factor ue lo^ ori «ai «ara in caşul tranziţiilor favorizate t

decit în cesul tranziţiilor nefavorizate'» S-a pua problaea

daci» in cesul nucleelor aferioe introducerea inter#kCţiilor re-

ziduale duce la explicarea clarificării experioentule. Bacultataia

obţinute în tceet eene, eint prezentate in cepitolela um^toars.

Calculele rele tiv aiaple, ale lfir^isilor qf In cacnsl mo-

delului i'ărfir interecţ^i rezidual», pot aervi la interpreteree

datelor axperioentule. Calculinâ fâc ?* detersinlnc

prin interpolări pe iig«l» ee pot fece preziceri teoretice.

i in entiiza fie»l« EB pot trrgf ?i unsla concluzii teore-

tice. La exeaplu, faptul ca valorile Kt*p pentru izotopii rO9

*'/Btfel de preziceri a-au fXcut pentru nucleele auprafxvle'4 t



fa. ş i Tw elnt foarta apropiat* v aratt efc oorclr- i l ia nuclaoa*
nueleon din aieteaale 4a protoni alo ooaator nuclee, inflate*
ţaosa «gal aouprt lărgimilor eQ tl» icotonilor*

in Tim» obearvaa e£ neuitatele obţinută ea aodelvl parti*
colilor independente Ia cadrul taoiiai xetricii X» parco* s i
ceihoaatrasa o bunii potririro o taorioi eu experienţa la soao
amurului aagio te atutroci rt-<*k ^ 9 pa tlafl âia f i f« l ( o»
fă» e i oaltul ta lărgimile da oasiatocron «c •qoariatatolo
ta oraptul oeaatui auaar a»ciev nn ooto axplieat da uor io v Sa
para ci neuitatul obţinut ta «ocrul tooriai aatrieii • oo oa-
toraasa foloairii funejiilor aaipartieol* da oaeilator araonle
s i alagarii arbitrara a root! eensl Ac • Introdaylr, tn tiap
ea Mitul ta larciaila radtaoo axpcriaBntala /SpC^/ te la
740 ?o io *"* Po , ooto te oprosiBotiT 9 or i 7 1 7 , oolaolala tâ-

enta eu fuatţii te oaailator f i fOraula taorioi aatrieii ». «au
oa oalt eu un factor 6 ^ * Caleulolo ffcouto ou funcţii *<o«j2a-
5uoa pa baia tooriai aotrioii B, don «a salt te aaaoi 4 ori
la roşa ooaol $^9.3 f*~ t Soloeit* ta laororoo/*^ §i te auaei
2 ori Io root eeaal fa Jur te 7.5 fa, data autoaot te foraulo
iateţral'

Studiul traasiţiilor oc aaforori«ata eu laoroo ta cca=i-
terara a ooraloţiilor miri aaa-owelaoaţ a foot taoapat ao •ataplal
aueloolor «C-aeUvo dia *ea*** PI , f i anuaa A auclaului**&£

eu «a aiacur proton §1 an oiagar aautroa teoooato aatarii tachiao
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gi al atfarii ieoaera P© eu apin Înalt» deoarece aodalul

In piituzx ou aaaatac da configuraţii da resultate buna pentru

aatfel dt nudet, Chiar atunci elnd nuaarul de atferi uninuclecr.

din baza folosiţii, aata relativ sic*

In cfczul socialului In pttturi eu aaaatac âa configuraţii,

formula (2)-<5)# (7) ptntru lurgimile «£, oe poată acria aub

fon i z

^-«Şl^ 6 ***^"»-* 1 (19)
unda C-Pitli. C%Hf atnt eoafieianţii da ua iUe ai configura-

t i i lor PcNC in funcţia da und* a nucleului iniţial ni h > J_

In funcţia da unda a nucleului finei* Celelalte meriai alnt de-

finite In paragraful 3.

4.1. Brensitiil» &«: -> ^

Stările nucleului ° Bc •% deaeriu eu aultipletul

)I.Hi cu un aaaatae aleb de alta confifiur«ţii/23/.

Peacrierea atirilor nucleului ^T€ ne ce ai tă un aaeatee da eon-

figuraţii eai bog»t/ 2 4 /,

Zn tabelul 1 alnt date luminile Vj** pentru tranziţiile

bd —*• '2ee'Ti , calculata cu funcţiile da unda din lucrfc-

r i l e / 2 5 f 2 4 / , alături de Tăierile lor experimentele H c ' . £e

vede cft valorile relative ala Ifcrgiadlor oc alnt de'ecriae ce-

tiafbcător, pe elnd T&lorile abeolute alnt ciatenatic aai aici

da cit cele eţperiaentale. Brportul

ia valori In jur de 5oo.
Tranziţia ^^^"eete axeeptatl* de la aitueţia general*.
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Acaasta eat», probabil, conaacinţa «aptului câ contribuţia

taruwnului principal din auoa (19). (pentru cw* ?ro<!uaul

C*>'-ii'~ C-̂ fMf* este-'aa.ria) cate nic^orot mult di« sauxe valorii

sbişnuite'de.aici a coaficîţnţilor ^aneelo^ici G %H{f itft

teri. Adtfel» oajaşonenţale c* pornleri atici din fu ne ţi*

«» uîiud a ^T? .foacii un rol iaportont pantru velonreti

<vj, ::g j>-ire că coeficienţii ac«ftor co^^nente nu oînt

bin* Qateraihuţi, daoamce «pactrul exttexHrantel al nivelelor

excitata p«ntru 6 ^ - , «<sta doare în pur te d̂  acria cu funcţia

In ultiae la coloana ala ta balului 1 s£nt «ante lur^inâle

cîi aodelul pjrticolaîor independente* te ob£«rr«i ca

aoaolata na s* f«oa*beac prea ault de carie calculate

cu -aaseatec dş cpnfi£ur*jii» Atrasa etanti», în.Jă, t3bunHt«»̂ ii*ea

valorilor relative, atunci cînd aaaatoeul de configuraţii oate

st In csnsidsrara* •

4.2. Trenzitiila °C da pe atarea ixoaart

s t w i i isoaare ^«, , ou

na a3ta deterainat axpariaantal» Zxistă oai sulte ipotase aaupra

structurii s i spinului acaetai atari* ~

Siagonalizarea hsailtonicnului de sodel ÎQ paturi cu lata»

ractii reziduale^257 a arătat ct stările cil iJ'W**, ^ % ^ ţ i

au toate- energii aai jamam daoît caa experimantalH. Cea aai aiefa

ssergie 6 ara starea 'tt* (£*- Z.ăiMGf) • Lin pun#t de vedere al

ceainta^rârii °C a-au rerifLvmt*2** dooii ipotaxe t ^ ' ţ i ^"ţ

foloaic^u-se pentru d«acrieree nucleului finei W» t fune-

ţ i i l e da undi din lucrarea'27^, pentru transijie 4**~-+ a* •-»
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ob+inut 3.iu?gineB teoretica aai sare dsclt caa experioentală
(«c*,,9»*-9^ •••toarse* în toata celalalt» calcula da lărgioi

, buzate pe modalul în pături, aa obţin ralori tooretice aud
aici dacît cale experimentale, ş i daoarece există ş i o juatifi-
coi» teoretică a acestui, fapt (veri paragraful 6), sa consideră
ca funcţie de undă din lucrar**/ " corespunzătoare ipotezei ̂ <*T

pentru epin ş i paritate, est* necorespunsătoar* din punot de v«-
dara el dezintegrării oc •

Rezultatele obţinute In runejia da undtt coreapunaătoara
lui \%fâ aînt precantate In tabelul 2, 3a obaerrâ ea •alorila
raia tiv» ala tranziţiilor pe attarile P^, 3 gi 5 ai« Po , sint
fosvte bine daacriaa da teorie, iar •alorila absoluta flc alnt

3
29i sici decît cele experimentale, ca şi Ia caşul

0 alta rarianta de deacriere a structurii "o a fost

propusă tn lucrară»/28', In cară, conform teoriei Landau-jiigdal

a sistaavlor finita da feraioni, aa obţine «pinul M*, energia

E*^Z.3ZMefşi. configuraţia pură [W«i)i (*3*t)*l tt •
Calculele lărgimilor oC ou această funcţia da undtt (vesi partaa

a doua o totalului 2) dau rasultate la fel da buna ca qi cala cu

funcţia de undă din lucrar«e/*", coreapunsittoara spinului ^ ,

ctît ca ralori absolute, cît şi ea valori relativ*.

Iaci, calculele 1«gate de dezintegrarea «Ca ̂ n , exclud

varianta spinului -(G* cu aaasweul de configuraţii' ", dar ni

pot sarvi drept criteriu da seleeţia fatv* varianta eu confi<-

guraţi» pura / 2 8 / f ii ̂ ^cu saastao da config«rstii/25/.

/olorile relativ* al* probebilitiţilor de transiţi* a* obţin

foarta bins* ifatura colectiva a sti«rilor3 şi 5 nle nucleului
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Po, iiU'luanţaaxM probabilităţile da Cozintc&rare, duclnd la
o asplixicara a lor : auaa dupfc ^z^f- din formula (19) conţină
un nuoir oara da twraani 09 se aduna coerent» Observi» CM* In
cadrul taoriei metricii Ii, acesta velori relativa nu s-au obţi-
nut 7 / cu nici una din variantele da alegere ola razai canal*

Valorile absoluta ala lor^iailor oc ruatn cu un factor Io
jur <!• 4J mai siici do cit cala axpariaantala«

5. ^tuoiul toorgtic al tranziţiilor •* favorizat»

5.1. "analul sjgrwfluid al nucleelor fn doacrl»raa

Cela oai tipica tranziţii favorizata alnt tranziţiila
O1" ala nuclaalor par-para.
Stârila funâaaantala °^s« ceacriu bina» In ganaral» cu

modalul suprafluid. Calculai» aproximativa ala l>*rgiailor °C9

bazata pa seaat aodal s-au făcut în cadrul taoriai aatr id i
Ii . ?3.itru nuclea deforaata a-a ar«tat ci introduoara« corala;*
ţ i i lor âa Isparachara, cuca la o amplificară a l<«rgiailor taora*
tica cu un rector IA jur de Io3 ' * ' . ^calaşi rezultat e-a obţi-
nut din calculala aprosinativa fSeuta cu foraula intagrali «

chiar ^i pantru nudaala sferica
Factorul âa

dspind» putamic d<» el«garaa constantelor G», G^m interactivi
din si3teaul da protoni i i respectiv din aistaaul da nautroni
âsscrica cu nodalul suprefluid. S-au făcut evaluări/30»
can rezulţi c« In cazul nuelaalor sferica
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unda Ap ai ă», aînt funcţiile da corelară, cctarmiaat* da
riaea ealtului energetic in spectrul experiaental al nucleelor
par-pare, iar i2j-U)'*i)/Z eata numărul da pe răcni pe ultimul
nivel ocupat* Ia calculele da Itrgiai oc a-au foloait, în general,
formulele de intaroolar* In funcţia de numărul ca neutroni M
;i nuaarul de nrotoni — pantru determinarea valorilor <*. u « •
Jar, data fiind extrema aaneibilitate a lui ^̂ 4. la Taloara*
constantelor u» a.i uw ^i deoareoa aonatant* w depind* de

rul da nivale uninuelaom luat* ia coneiderara , aata bina ai

:e revină la procedeul atanaard da determinară a aeaatai con-

stanta : el*0»rea ai la fiacara nucleu ia part», cu schema da

nivela coreepunz«toaxa In sa* x'el Incit &m fie reproouaa ener—

ji i la ce impereceara experimentala •

•Tolosind aceat procedeu, lucrlad eu funcţii unipastieolS

-j tip «ooda-baxoa ş i cu forma gausaian* s funcţiei d* undi *v»

:-<iu calculat lamrimila -* ala Aucleelor par-para om «̂ f a=̂ fe -i. -»5 B

zonal* oin jurul auelaalor magic** Scbamala da nival*

s*au recalculat 1* fiecare nucleu In part* s i *•*«

luat in conaiderare acheaele "xsziaa" tn censul ei s-au inclus

-oata stările lagata, precum ş i «tarile cuamiataţionara «u

l irs ia i pisa Îs ICO Se? (în jur âe 3o nivela pantru protoni s i

25 pentru neutroni). Potenţialul %.«.;. e-a anroxiaot *u formala

«5), iar funcţia (Io) din forauls (9) s lărgimii

foloait aub forma ei daţi da modalul auprafluid

se defineşte eu formula (16) pualad
w
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sa cefiaeee prin valorile -u, ţ i ^ - 3 2 / ala aieteaaler de
protoni \ , ?.. i i neutroni N i # Nj din nucleele iniţial ai final *"%

iar O,,., ta mod analog*
7alorile *.<• razultata dim eeeete ealeule e-eu aeaparat

ZJ. ;se£ieianţii •--.•,.. , care aînt maeure experimentali a ampli*
^ic^rii lărgimilor x datorită corelaţiilor nudaon-nuoloon
(vezi paragraful 3)* Din f ig.2 f ta care cete Jbtf eeeaatl •amaai
raţia, aa vede aă comportarea eoofloiaaţilor t̂ 'if repraduee ia
±£MWl pa cee a factorilor K'<«p , eu cttava excepţii.

:c«fioianţii ^i± ai izotopilor ^ afnt mai miei dealt
cai ai izotopilor r<4 , invara daott In cazul factorilor K**p »
In acaaată zonă, fnaă, datele apaotroeeopioe alat ineufieienta
par.tru âatarainarea paramatrilor modelului Xa puţuri* ^e eaerna-
na a, conatanta nu a putut f i determinată cu precizie dia
cauză că energiile de taporeehere, aafiiad eunoaeute experimea*
tal, au rost luate dia eietemetioo datelor nucleare, erorile
putînd f i foarte auri* Eia cauza aoeator ambiguităţi* rezulta*
tale din xonajt̂ Ni-'.rc nu pot f i coneiderate oomeludeate.Kei
a-sintia că au apărut unele fapte experimentale noi oare par oi
danonatreze exiatenta unor deformaţii la izotopii par^pari «a
nuaăr aic de neutroni ei H ş i ^ ' * " .

In. ca priveşte zona ^Hc , observam oă9 deşi dependeaţe
ca structură a lărgimilor <x ala nucleelor cuH>^ şibk-f̂ C aapa-
rat e ate bine daaeriaă, problema ealtului în dreptul nuaăralui
=a^ic N=^i rfcatne narazolvatA» Intr-adavlr , la tiam ea factorii
:>^- dia zona HriM, aînt aproximatir de 2 ori mai mari meelt im
zona "iz £ H*'£C , factorii ^SJ. aîat, Xa medie» egali peats*
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acosta două regiuni. Acaeani discrepanţa a apărut Xa cadrul
teoriei aatricii R sînd s-au calculat lar,~iaile raduae relativ*
pantru izotopii ?o , folosind aodalul supreflaio 5 5 / .

Valorile absoluta ale lur^iailor ac sTot aiateaatia aai
aloi daett cala experimentale s i ta cesul trenzi^iiior O**o\
într-adevăr, din f ig. 2a «a vadă ei r so ortul

« « f » « i * * / ^ * * (25)
variază da la 29 la 32o. Laaînd la o parta nzultatala pantru
izotopii Pfc qi Wo (vezi discuţia da aai ^ua), £3 poată apună oă
valorile Ogr atnt In jur da 4o pentru ft£f2*t ^i în jur da

loo pantru N?f3o«

trebui* reaaintit înoi, c« valoarea abaolutâ a

?i, implicit, valoarea reportului Oţf. capir.de £e achaaa da ni-

vela uniparticola Tolosită In calcula* Colorile C ^ prezenta ta

aici cînt valorile ainiae, dsoareca ala e-au obţinut eu acnaaa

ia nivela "aaxiaa" (veil aai aua). Dacă se trunehaasă baaa fo-

loaită, valorile Hc^ deacreae, dar nu foarte ault. îe exaaplu,

tn caşul nucleului Tla, oaiterea tuturor nivelelor protonioa

li neutronice cvaaiataţionare, duca la o aic«orare da 2*2 ori

?£f /31/m
522, rrangitii fl^O* fa sona

Un priit exeaplu da tranziţia O^» O studiat pe baaa foraulei

integrale a fost acela al dezintegrării ştirii fundamentala a

re ''^. Conaiderlnd nucleul final, ?b , ca un aiez ir.»rt

ni deacriind Vo cu funcţia da undă obţinută prin diagonalizarea

haailtonianului ea intaracţii xeziouale pa o bază ce includă 3

nivela protonioa 9! 9 nivela ntutronice^ ̂ ', soaa (19), eara
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.., o ^ conţine numai te rat ni ne acelaşi aecn.

Astfel, luarea în considerare a amestecului ce configuraţii,duce

şi in acest caz le o amplificare a valorii teoretica a l i rg ioi i

Coeficientul de amplificare feţt» de largimee oc este însfi Se nunei

13|2 deci mult mai s ic dectt factorii de amplificare KM. obţinuţi

In cadrul nodalului euprefluic. Sînten conduşi la j.deea ct In ca-

rul attri i fundamentale 0+, cu procedeul diegonelizurii hemilto-

niehului pe o bezii trunchieU», efectul coreleţiilor nucleon-nucleon

nu poete f i evaluat în întregise.

In lucraree y , e-eu eelculet, eu laotoât funcţiei Green bi-

perticolă, funcţiile de unâo pentru nucleele ?o ş i Pt ,folosind

o echenfe de nivel* uniperticola "maximă" de tipul celei din cecral

modelului auprafluid (rezi percgraful 5»1)« Lbrgimea coreepunzi»-

toera trenziţiei PoCO4')-̂  ^bC^celculatfi cu aceete funcţii de

unde în aproximaţia punctual^ 5 4 / , duot la o veloare e coefici-

entului de amplificare feţii de Hc< de 146, valoare et ee aşeazti

in apropierea coeficienţilor fvtf calculeţi pentru nucleele Tecine,

esB cum oer* «xparimentul. (vezi f ig,2,- cooperaţia coeficienţilor

Wst cu factorii Koo» ) .

In fine, deoarece în cadrul modelului euprefluid eiateaul de

protoni §i eietemul ăm neutroni ae coneidert independente, putea

defini un coeficient tCpd* amplificare datorite coreleţiilor

proton-proton ţ i un coeficient Kp - datorite corelaţiilor neutron-

neutron. In cazul izotopilor Po » dcacriind aieteoul de protoni cu

j&odelul perticolelor independente, iar aiatemul de neutroni cu no-

delul auprafluid, &-au caleulet coeficienţii K̂ '" ,reprezenteţi în

fig.2, cu pttrtţelele legate prin l inie punctaţi* rin compararea

dependenţei âe N • coeficienţilor l$" ş i Kt*» rezulta ct coefici-

entul Kp trebuie BL fie conetent pentru toţi izotopii studiaţi.
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ch . ece.fet coeficient rLaîne se l e i i «i pentru*" Pe si *"c-
lofcinfl vrj«*î'i-••:.-. Kp '̂-0- o îiRutfc pentru »cf «t WB ÎE. lucrere*1

obf.T*.'fa cL pregueul if Kh' \T f i foarte rpropitt fio vtlorilc Ks.jC
pentru icolonii ô,' f &« ;=i ŢA. # i-sft cuc cx̂ st «xţvriE*ntul{frclorii

£t---tj*«j.l,•-putea rpei*!' c«.j..iolociîVfî.EC;c.elc nucleRn «âecv«t«*&e

o&sine o.buntâtscriere e vi-lorilo:' rrlctir* experiKcr.tr.2c ri

în cfzul trfii2iţiilor ftvcritr.if iiir. zoiu. nucleul iii ou tiu ct^ic •

Kx--.:r-r̂  tr.f-.rialiicr ntf^'orirftc

r.£rtfcle ^ şi ţ> tret*. ci vtlori-
Xe reletirp rle prc£r.î:ilitî:*ilcr ce irsr-^i^ii oc ,precu3 şi vtric^i*
lir^irilcr oefic l£ nucleu .Ic. nucleu, ce r'0* explice tscrrtic CCCJ»

rt itu fn contă«itrere coreIsţiilr nudeoh-nuclecn în âesc^ieree
r-ucifi-icr ir.isirl ş i fir^l. • . . - _ ' . .

Ie trese ne c, lucres îr. cor.şiâerErc £ corelr.;iilor nucl^oij-
nuclccr-, cuce la cxplicsres c lcci i ic ir i i expcriosr.ttle t trcm.i*iiî
ô - • Intr-uiev^r, în tis? ee întye rsposrtelc k'ocp pentru trrncitii

fpvorisrtf ş i nsfeeprisEtc existt o ceo&etirfi ce- petru ordine c±
atriae, valorii* reposrte Ier <fco»J>fistrii t r t^i i i i i neftvorizru ş i

pentru trEiîşiîiiffcToriîite t'nt cuprinse *a fcce*£<i interval
ŞS*1* t r i U f t i ' î : ; tftîfc ce crupe tr£-îisi.îiîlor f£»

•oricâte, ş i cee c ţrehzijiilor asievoritfit:, s.£i e;ifct£ c e treic

grupt inţenşeoicfo (T«ZÎ ptrc^reful 5).
ftucicsle din ececeti erupte. .i£=-S3 6săftf=< 5̂J<S9J ee pot ecterir



cu mocelul urdpcrticoli pentru unul din aiateaele de nucleoni ;..i
eu mocelul auprcfluid pentru celfilalt. Evaluările calitative Acut'
ectfe l / ; > 1 / arăta cf reportul co= i ^ / î ^ In aceste cazuri vc f i '.:

JUT ce 250 si deci clasificarea experimentele a tranziţiilor °c
ess CUB a fost prezentaţi în paragraful 3, poete f i explicett
cocplet*

Valorile absolute ala largioilor teoretioa rămln, inafc, aia te
•atic sai s ic i oeclt cela azpariaantala» Causala aceaui diaer*-
pante trebuia căutate £n prisul rlnâ in ipotezele Acute in calcu-

lul largiBilor °C qi anuae 1) aproxiaaraa funcţiei de unda a parti»
calei cu farsa aa gauaeicno (U) s i 2) aproximarea potenţialu-
lui \fA_x, cu aime e patru ciapuri fielfeonaiatente (7). fa de alt..
per te, aa pune pro'sie aa: In ca «iBurfc Boăelul in paturi cu inte-
re c ţ i i reziduale, cere conţine nuaai ataxi legate uninuclaontpoeta
da o descriere bun* a nucleelor «C-active, lezultatele obţinute
pin* in prezent in e tu t i ui acestor factori ea influecţeau aaupre
valorilor abaolute ale largisilor o^, aînt pretentate in pare-
grafele ce unatezi.

6.2. Influenta etructurii interne a particolei °^ MK-Z^TL

i^'-i oc teoretice.

S-a atuciet7"''" influenţa ooaponentelor auperioare ale

funcţiei de undă interna a particolei < aeuprt Itrgiailor °C te

tics. In acest atudiu a fost foloaiu funcţia de undE 7 ^ din Iu-
/21/crerec ', care include funcţii da oscilator arxonic

h
Paraaatrii funcţiei ( şi coeficienţii de aaeatec) aint «Ieşi in

aşa fe l incit factorul de f o n t al ispr^ftierli electronilor



rapizi pe 7 ne est* âeacria aai bine de cit cu forae geussiEnt. (cu
SjttfCi-0) (11) a funcţiei %<9 Calculele de lfcrgiai cu noje

funcţia slnt foarte dif ici le. £acă, Inse, se transcris funcţie în
coordonate Moshinsty obişnuite (12) 5 5 / ; In descrisrss nucleelcr
iniţ ial ?i final ae foloaeac funcţii uninucleon d« oaciletcr
sraonic, iar potenţialul ^^.^ ae aproxiaeas* cu fomule (8), atunci
eleaentele de natrie» Mo- , din foraulele (19) sau (1?) se scriu

eu

J(27)

unda eosfieisnţii

ooBpomntei

'«i f|' «lat ooaficlanţii d« «Mat*- s i
> dim funcţia y^.%

< 2 8 )

(3o)
ier ^e . '^ i ' - i^ *înt deterainaţi din condiţiile ds siaitrie ce
se impune funcţiei %c9 i Jo**î i o < r?«ste notaţia standard • ossfl
cienţilor lalai-Xoahini>lgr obişnuiţi, iar pentru integralele

( ce -contti-rvtE poten^idului. â* o£ci.lctor pentru nucleele

ji f i cel) , &e pot obiiiiC formule



S-au cooperat valorile elementelor de citrice î'V.rki- celcu-
lote astfel cu cele c t i culc to cu funcţie "j^ gr.uefcienfc (11): ̂ BJ^L •

In lucrrcer- ce ctu cout seturi ce prre£:?trii/3 t^' ct-re

persit o dee criere buna e factorului ce forcC rl împr^tierii

electronilor rezizi ţe. &. Cu"velorile A = o£8)ffilî f--fcf— obţin

resulteta nereroneoilc : reportul

ftciki. r i V . R c n r i .
cete insttbil feţfc oe eehimbaraa conficurcţiei^M^L '-' /.

celeulele de largiai oe dezintegrare ac pot aenri drrpt criteriu

de YerificEre e funcţiei ceunâo interne a perticolci *C ,

^apoartal* c&k&Q. cdculete cu parase tri i fi^O-fo£6$Zz^ f=~%?

pentru eîtera configureţii fyvL tipice pentru tranziţii favorizate
ş i nefe-rorirate, eînt cete în tabelul 5. ^in aneliza aceetui tabel
aa poate trage concluzie cu Ttlorile absolute ele lărgirilor pot
f i iiî£iuenţ6te ce forme funcţiei de undfc oa Biqcarea iniernC e
pcrticolei <xT. Juncii& ce unit l^cEtb in lucrare C ' ouce In

l trsini °C teoretice oai s ic i ce cit oeie calculata cu funcţia
£BU6sientofdeci ; i mei îndep&rtete oe ralorila experimentele.

Jfenţionta. ct aceaet& formt e funcţiei 3 ^ a foet f oloeitg
pentru prima oara în celcule legate de cezintegrarec în cedrul
teoriei metricii R. pentru e obţină penetratilit&ţile coreBpunz&toe<
ra potenţialului perticolt <-nucleu f i ict ^ 3 7 ^

5.3, Forcr potenţialului ce intereetie

fi ieg.

xoate rezultetele pentru lărgimile «c teoretica cu formula
integrali e-au celculet cu eproximarea potenţialului de intaracţie
perticolfi CC -nucleu f_ica prin auma a petru potenţiala aelf-
cenaiatente (7)* Eaaînînc £n cadrul strict al modelului In paturi,
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ar f i noceeert ints-adueerea in calcule a termenilor din f oricula

(6) a pounţitlului care conţin intereeţiile rezicutlc "^c: . Date

inst. ae untcptnt ca dependenţa potenţialelor v£j de poziţia centru-

lui ue mutL el perechii de nucleoni ce interaction»ezb (depen-

denţa interseţiei efective da densitatea materiei nucleare) ea fie

ieportantd pentru calculele de 6et integrare <*C • Pe de altb ptrlt,

consecvenţa in abordarea problemei ar cere c* interacţic residue!^

din foraula (6) aii fia aceeaşi cu care ae obţin funcţiile oe ui.c

^l fii. <iţ.7iHf. Fini* în prezent a foat puaa la punct doar tahr.icc

de calcul pentru el*a*nte de actrice ^P^rtcL (vezi (13) ; i

ineluzîno si a doua aunfc din foraula potenţialului V«>t-̂  (~) " ' •

0 alţ i cale de a evitr1 eproximejiile in exprls.erea rotrr.ţie

lului «̂cA-̂  er f i aceea de a lucra direct cu o euu> de potenţiale

biperticolă (3) aş» cu» ae face in calculul factorilor de ferea ei

reacţiilor de transfer de «ei «uiţi nucleoni* Se poete a r£te" w c£

•etooa de aeperare a aişc&rii centrului de aaaa • unai grup ae
/17/nucleoni din lucrarea « este aplicabili* si In acest crz.

6.4* Forge esirptoticfc a funcţiei de undă a nucleului initiei

/a/
S-a aratst'" ct forma asimptotici corecta a funcţiei de

unda' care descrie un nucleu ce «e dezintegrează OC este

unde C ^ ' e s t e funcţia coulosbian»

In generel, in calculele ce ltcitisi oC funcţie *̂ i~' 'te

aproxinaasfe cu funeţia ce o dă modelul Iii poturi pentru nucleul

iniţial» Bata de aşteptat ca conportare& asimptotic* a acestei die

urat» funcţii sî* nu îndeplineascL conciţie (55)» deoarece conţine

nunei produce ce funcţii corespunzătoare stărilor legate uninucle-

cn.
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Pentru « vedea în ot afieurf coaporterea Miaptotictt • fussţi»
«i de undii a nucleului initial influenieaafc aeupra valorii 1 trei-
milor oc , ** obecrvt * ^ et forsul* (2) ae poet* tranacria fn IU

tocrec

In sons R> /Ĵ  , In car* pbrticolr ©c s i nucleul tiich pot fi

consiternte deepurţito apaţiel,N^ffi) poate f i aproxiant eu polen-

g
i£r funejie radial* a ctnclului^/^potta f i confidents

ecuaţiei Lchr8din£er

:u. foroe aainptoticfa

(37)

Contribuţia zonei R>£ţM poet* eralua eu ajutorul funcţiei

^ ^ ( S 8 >

unăe«Mi?je*te aduţia e^eueţiei (37) eu condiţia aaiaptotieă

(39)
c*. pentru nucleele din zoncP^R^^^aa vede Ain

£i£,.4 ct contritajit. z o n s i ^ i ^ l a Taloerea lui eate iiq>artaotăi
o* 40£ pîn£ la 80&*

S-£ arttt t ? 7 ^ cg fornE potenţialuluiV»<^j(56) cate feerte
apropisti. de potenţielul^ RUB).De aeeaa,esqf>erSnâ funcţiile eu
fora» fcEicptotictt corect* cu fuacţiile ^ft}din foraula (S) date da
sodelele cudeexe în sone ft^ft^ ae pot vrege concluzii în privinţa
deosebirilor dintre lorgiaca '.«T/gi Taiocrae ei ealculatA 1^»

l ig . ţ ş i 5 iiuetreat* feptul c4 funcţiile ţ ^ o a l o a l e t e cil .
sodelul în paturi eu aaeatec de confi£urcţiitreapectiv ou •odalul



Buprcfluid,8cad uult a=i rspede tn scr.a ;->c?t func'iil* •
i<?ci, foraa eeiaptoticu a funcţiilor d? acdsl Tolosita pentru d?a-
ci-ierea nucleului iniţ ial, ve dusa la valori al« lurăiailor cai zici
c;elt eal« o* a*ar obţin» cu o funcţia da ucJâ cu compararea
osiaptoticfi

7* Conduşii

i^^ultcttla noi obţinută în tecri* ds:ictt«:rSrii c r.uclsalu,
ef«rica cu foraula intagrală (2)-(ţ) fcsra nu depinde da paraa*tri
arbitrari, tinlna cont da i'oraa firât4 a particolai :i filoeind
o baztt da funcţii uniparticolâ Aooc«»£axon In cjacricrsa nuclâ*lor

iniţial ?i final, sa pot rezua» le uxs^tsarala:
* fcalculala ca lur^isi or făcuta pentru un n—u»r sară â*

nuclea afarica, araţi eu at l t daaificaraa a3qMria»ntal& a trenai-
ţ i i l o rec în tranziţii f£7oriiata *i csfsvorizste, cit »i eţrjctura
hiparfinu a tranziţiilor,s« pot a. plice tacratic, âscl am itu in
contiâtrcra coralaţxila nuclaon*nuclaon î. c:«.criarta nucl**lor
ini i ic l s i final.

- Valorii* absolut*?*!* lărgimilor tecrstiea obţinutăfalnt
cu un factor tn ^ur d* 10 cai aici deeît Talorii* cxpcriatntala*
Actaat* aituaţi* poată ii cauzat* fi* d* ^proxiaaraa potenţialului
6B intaracţi* partieolâ «c «nuelau fiică tntr-un fe l prea sioplist,
i ie da fcptul eh funcţiile da aodsl folosit* nu dsssriu bin* nu»
ci*ui c* a* dasintagraasâ In zona suprafeţei*

Autoarea aulţumşt* conf«dr.doe*A*£tindul*scu pentru iniţiere
-i îndrunara In dosaniul teoriei dezintegrării alfa, ^ulţussqt*

pentru discuţii interesant* lui dr.0.î>u3itr*scu» Ic ssearaca sulţu-i
xa-.'st* tuturor colaboratorilor din perioada cînd a fost pr*g*itita
tezstC.£abacf G*âodana V.Ceauneacu, a*ctmtca» £.Q«Âadnenaîri ş i
V.I.Furaaiu Autoarea îji e^ria* racuno«.inSc conducerii Cscţiei de<.
fizici* rucdanentalK IFIN şi laboratorului e» fizica tsoreticî IL-C:.*
pentru interesul acordat lucrărilor din acest doaeniu.prscua ?i
•săbiilor Laboratorului As Tehnică de Calcul rJCK pentr» sprijinul
acordet In cursul efectuării calculelor lsborioase os i-au fost
nscacer*.
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l'Bbelul 1. Cospararaa lărgiailorof taoratioa pontru dasintagsaraa
rucleului Bi eu txpariaantul*

1"—> 1*

1" —> 2*

9~ - * 2 "

(-a7>

7.20(-34)

5.24(-34)

1.43(-36)

2.37(-36)

(::*v)

2.16C-36)

1.70(-35)

O.60(-33)

2.90(-38)

co t V f c

365

3C3

250

B2

U«v)

2.4 (-36)

2.94(-36)

C.62(-38)

0.55(-37)

328

17B

242

43

TabaIul 2« Conpararaa lirginilorp g fe
cu runcţi«nd« undă din^lucreraa^^'di" •lacrar»a r' B 7(I^ • 16*) cu expexiaaatul.

calculate
13*) ai dia

1 3 + - , 0 +

18*-> 3-

18 + -^ 5""

(^a7)

3.3 (-25)

2.72(-27)

5.35(-27)

25.5

36.3

34.2

1 S * - ^ 0*

16*-» 3~

16*--»- 5*

fi?"

6.1 (-25)

2,55(-27)

4.02O27)

15.9

37.5

49.3



Tab»lul 3. ixtaplm da rapoarta ^p^tui. &2) psntru tranziţii
fn variant» *i ne favorizata •

^ucisul ".'••<

?.-i5' 1.46

5.19O 1*26

194?o 6.35 0*59

2o4, 5.J79 1.4o

?o 2*04

212.Po 3.73

2 1 o B i

4.549

4.626

4.934

y9/23/2
L(lh9/22a3/2}

ţ ţ d )

2.50

2*35

2.51

3.33
3* Ob

3*lo
3.63

11.65 3.52

4 .BO



*uioril« factorilor ^^".u iu.-.cţi« tie nuafcrul de neutroni
hi . ?o ftcciai eînt d«te ccnfirureţiile neutroniee folo-

Mto în calcule, latal* «jcc«riaantal« alnt luau din Iu*

Yalorila factorilor fc*j> (pcrtea u« cut) ?i a co^fici»
•,•:. ;iior Kji. (pnrt«a da .io a) în tunet ia da numWrul da
r.-jtroni N t pentru trnr./.iţiila O^»o+^1» nucl'calor nor-
pera* iiabolurila pantru izotopi atnt aealaaui ca in

în funcţie da nu?.i>rul de neutroni M •
Siabolurila foloaita pentru izotooi aînt aceleaşi ca In
fig.l.

7 i o .4, Funcţiile o^ld) qi g^tR) în czul nucleului ^ î o cu
Q^- $.<53Me4 (L=O ) (linia conţinu* 3i In cezul
nuel?ului ^^f* cu «S^- Ai. & KeV (l-=<ff}
(linia întrerupta). Funcţia eatt noraatâ la valoarea 1
pentru ultiaul câu aaxia*

luncţiila 4^4Ri^i ^t^(R) pentru tranziţia 4"-^4TO
(linia întrerupţii) ai tranziţia 9"-» £" (L« Jj (linia
continua) ( ^° Bi ) •

Fîg.6. Funcţiile S ĉCR.) (linie continuă) ai
lntr*ruptă) pentru cazul nucle»l«r mf**^. qi b)
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