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O, INTRODUCERE

0.1 Pe scurt despre teoriile dezintegrării alfa

Una din primele probleme ale teoriei cuantica gi fizicii

nucleare, a fost explicarea timpilor de înjumătăţiră experimen-

tali ai nucleelor alfa radioactiva, pe baza interacţiunilor fun-

damentale dintre nuclaoni /1,2/.

Conectarea structurii nucleara ţi a forţelor nucleare eu

mfirimile de interes fizic în dezintegrarea alfa, in particular

cu timpii de viaţa alfa §i lărgimile alfa, s-a făcut în cadrul

a două descrieri generale ale reacţiilor nucleara, teoria ma-

tricii B (.Wigner -Eisenbud, 1949) /3/, fii teoria unificaţi a

reacţiilor nucleare ( Feahbach 1959) /7/.

In prima descriere Thomas (1954) /4/ gi apoi Kang (în

tratarea multiparticulă, 1957) /5/ t au aplicat la dezintegrarea

alfa cunoscută formulă a lărgimii de dezintegrare a unui sin-

gur nivel rezonant din teoria matricii R.

Cu această formulă care conţine un parametru arbitrar,

rasa canalului, au foat prezise corect numai intensităţile

relative în timp ce probabilităţile t( absolute calculata, ex-

trem de senzitive la variaţii mici ala razei canalului, au fost

în mare dezacord cu experienţa /8/. Acest dezacord a evidenţiat

limitele aplicabilităţii teoriei matricii R la problema dezinte-

grării alfa.

Teoria unificată a reacţiilor nucleara a lui Feahbach, a

cărei bază conceptuală este simplă, iar derivaţiile aale conduc

direct la teoria rezonanţei, modal optic, interacţiuni directa

gi structură intermediară, a oferit poaibilitatea deacrierii

în detaliu a aspectelor tipice da reacţie rezonante gi împrăş-

tia™ rezonantă ale dezintegrării alfa.
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In cadrul acestei descrieri noile formule /9,10,llfl2f

15,17/» similare cu expresia generala a lărgimii unui nivel

rezonant dată de Feahbaoh /7/, prezentate în forme independen-

te de parametrul raza canalului ai de condiţiile de legaturi,

au condus la calcularea probabilităţilor alfa absolute într-un

mod nai riguros. Cu toate aceetea probabilităţile absolute cal-

culate au rămas in discrepanţa cu cele experimentale.

Studiile alfa experiaentale ai teoretice au condus la

conclazia ca" în procesul eaisiei alfa este implicata îndeosebi,

ca si in reacţiile la energii joase ale particulelor < cu

nucleele, zona suprafeţei nucleare cu densitatea nucleonics

redusa*

Este clar că atît structura cît si detaliile acestei

zone ce pot fi corelate direct cu stabilitatea nucleara

trebuie sS fie bine reflectate în cadrul oricărei teorii ce

abandonează probabilităţile alfa absolute.

In buna fflSsurfi lipsa datelor experimentale aau teore-

tice despre structura suprafeţei nucleare si interacţiile de

suprafaţa ale nudeonilor a fScut ca funcţia de unda a mişcă-

rii relative a particulei alfa BS fie calculate pînS acum

foarte aproximativ. Sursele unui asemenea calcul aproximativ

sînt in legătură cu :

- descrierea dinamica nesatisfScStoare a dezintegrării

alfa cu ajutorul unor simple ecuaţii diferenţiale omogene

cu potenţialul local ;

- calcule de structura nuclearS în modele simplificate;

- fixarea geometriei potenţialului alfa - nucleu din

experimente ( de ciocnire alfa pe nuclee la energii peste

bariera coulombiana) nesemnificative pentru dezintegrarea

alfa.
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In ultimii ani eforturile conjugate ale experimentato-

rilor şi teoreticienilor s-au soldat ou valoroase clarificări

despre distribuţia nuoleonică in zona suprafeţei nucleare şi in»

teraeţia aoestei zone ou particulele alfa /21, 22/.

Acestea au renit la timp util să completeze lista

aoelor oantităţi oare nu se determina explioit în toeria unifi-

oată a reacţiilor nuoleare, teorie oare oferi totuşi o amplă

desoriere a procesului de dezintegrare alfa*

Iii prezenta luorare dezintegrarea alfa este tratata

în oonpletă analogie ou reacţiile de transfer pe basa modelelor

nuoleare în pături ou nucleonii In continuu /30/«

Conectînd în cadrul teoriei unificate a reacţiilor

nuoleare anumite date obţinute fenomenologic sau evaluate

microscopie, despre interaoţiile la energii Joase ale particu-

lelor alfa ou nucleele, cu datele struoturii nucleare, este

posibil să îmbunătăţim precizia determinării funcţiei de undă

a particulei alfa şi să estimăm probabilităţile alfa în bun

aoord cu cele experimentale.

Pe această cale problema timpilor de viaţă alfa se

reduce la rezolvarea unor sisteme de ecuaţii diferenţiale

omogene şi neomogene, oare conţin potenţialul optio şi formfao-

torii alfa.

0.2. Formularea problemei dezintegrării alfa

0 tratare oompletă a procesului de dezintegrare alfa

ar necesita extinderea actualelor calcule Hartree-Fock de la

stările legate la cele în continuu, intr-un asemenea cadru

unitar, interaoţia nuoleon-nuolson poate desorie complet for-

marea şi emisia particulei alfa* Pe această cote, funcţia de

undă a mişoării relative alfa-nuoleu poate fi extinsă continuu
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din zonă puternicei interecţii a tuturor nucleonilor apre zona

canalelor In care interacţia fragmentelor bine separate şi nedis-

torsionate este cunoscută cu nare precizie.

Este clar că o asemenea cale de abordare a probleaei

dezintegrării alfa necesita «odele de atructur» perfecţionate

şi un timp computaţional foarte nare* Insa in stadiul actual

al teoriei nucleare, chiar ai cu posibilităţile de caicul cele

mai avansate, abordarea riguroasa pe aceasta cale a dezintegrării

alfa este imposibila.

Intr~o asemenea situaţie este de preferat calea invers1*

de construire a soluţiei mişcării particulei alfa şi anume înce-

pînddin zona canalelor spre zona puternicei interactii a frag-

mentelor, descriind dezintegrarea alfa cu metodele teoriei uni-

ficate a reacţiilor nucleare, In termeni de reacţie (rezonanta)

a particulei alfa cu nucleul final* 0 astfel de abordare presupu-

ne Insa cunoaşterea cu precizie a interacţiei fragmentelor de

dezintegrare incepînd de la separări foarte mari pînfi ia separă-

ri extrem de mici.

Este clar că acum dificultăţile majore se transpun

nu numai in modelul nudear,care descrie performarea particulei

alfa , ci şi în determinarea cu mare acurateţe a interacţiei

alfa nucleu.

Pentru o asemenea cale de abordare a problemei alfa

este binevenit faptul cH multe din eforturile experimentale si '

teoretice a-au soldat recent cu valoroase clarificări despre

interacţia particulelor alfa cu nucleele la energii din jurul

barierei coulombiene /22/. Este evident cB In asemenea condiţii

rezultatele concretizate în determinarea potenţialului optic alfa

sînt sensibile la detaliile suprafeţei nucleare şi la interacţii-

le de suprafaţa ale nucleonilor care sînt implicate In procesul

emisiei alfa.
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In lucrare procesul dezintegrfirii alfa va fi descris

în cadrul teoriei unificate a reacţiilor nucleare, In completă

analogie cu modelul paturilor nucleare cu nucleoni în continuu»

0 asemenea abordare a dezintegrării alfa unifică avan-

tajele descrierii structurii nucleare cu ajutorul modelelor In

pSturi şi particulei alfa emise cu ajutorul modelului optic.

Astfel, mărimile de interes fizic în dezintegrarea alfa

pot fi conectate simplu şi natural cu datele structurii nuclea-

re şi cu cele privind împrăştierea rezonantă fără utilizarea

parametrilor arbitrari, de tipul razei canalului /?,4,Ş/ sau a

altor cantităţi libere asemenea formfactorilor pentru sterile

preparate /l?/«

Consideraţiile în detaliu sînt expuse în fiecare capi-

tol al tezei. Teoria pe care se bazează prezentul studiul al

dezintegrării alfa este expusă în capitolul 1. Aici sînt deduse

formulele şi ecuaţiile de bază pentru lărgimile alfa de model

în pături nucleare şi cele rezonante.

Cu anumite aproximaţii uzuale sînt uşor regăsit*» apoi

formulele precedente utilizate în calculele alfa : Kang, Schlit-

ter, Ereit gi Feshbach. Sînt de asemenea propuse noi for-

mule aproximative (ca aproximaţii controlabile ) pentru lărgi-

mile alfa de model în pături nucleare şi lărgimile rezonante.

Pentru completitudine, descrierea contribuţiei canalelor

concurente dezintegrării alfa se face cu ajutorul părţii ima-

ginare a potenţialului optic.

In capitolul 2 este prezentată în detaliu metoda serii-

lor Taylor pentru evaluarea formfactorilor de transfer pe baza

modelelor nucleare în pături. Aici sînt analizate corecţiile

pe care dimensiunile finite ale grupelor de nucleoni le aduc

la aproximaţie punctuală a formfactorilor.
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In capitolul 5 aînt sistematizat* rezultatei* experi-

mentale §i teoretice privind interactia particulelor alfa

la energii joase cu zona periferică nucleară. Aici aînt date

metodele de extrapolară a potenţialului optic alfa la nucleele

despre care nu avea informaţii experimentale directe.

Capitolul 4 «st* consacrat studiului stabilităţii nuc-

leare la dezintegrarea alfa a nucleelor grei*' ni supragrele.

In acest capitol este prezentat aparatul matematic ne-

cesar cafculelor alfa si este comentata aplicabilitatea di-

feritelor metode de calcul folosite. Probabilităţile alfa ab-

solute au fost evaluate la aproape 2oo de izotopi radioactivi

cu ajutorul* formulelor multiparticulS sau uniparticulS şi com-

parat* cu probabilităţii* alfa experimental* aau cu cela es-

timat* în teoriile alfa precedent*. Au fost studiat* cîteva

nuclee foarte instabil* obţinut* recent In ciocnirile cu ioni

grei In care lipseau determinările experimentale cît si esti-

mările teoretice al* timpilor de viaţă, fi* asemen*a a fost

amplu investigată stabilitatea la dezintegrarea alfa a nuclee-

lor supragrele.

Lucrarea conţine In capitolul 5 concluziil* prezentului

studiu al dezintegrării alfa.

In ansamblu lucrarea expun* un cadru adecvat pentru

tratarea unitară a multiplelor aspecte ale procesului de

dezintegrare alfa şi oferS un nou punct de vedere în proble-

ma tratării frecventării binare a nucleelor.

In prezentul rezumat, vor fi trecute In revistă,pe

scurt,principalele rezultate noi obţinute In problema dezin-

tegrării alfa.
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1. Dezintegrarea alfa In cadrul teoriei unificate a reacţii-

lor nucleare»

1.1* Formula lărgimii da dezintegrare alfa

Descrierea unui fenomen complex CUB este dezintegrarea

alfa necesita două seturi de stări de baza gi anime: stării*

legate I ^ K V c a r e reproduc spectrul energetic al nucleului pă-

rinte şi stările de ciocnire j^e^care caracterizează mişca-

rea internă gi cea relativă a fragmentelor. Primele stări se

obţin prin diagonalizarea unui hamiltonian de model j n pătu-

ri nucleare în subspaţiul funcţionai al stărilor legate.Al

doilea set se obţine din produsele stărilor intrinseci ale

fragmentelor cu funcţiile de undă ale mişcării lor relative.

Ambele stări sînt normalizate şi formează un spaţiu funcţio-

nal complet care descrie comportarea sistemului de A+4 nucle-

oni. Prezenţa altor canale pe lingă cele alfa efectuează rela-

ţia de completitudine şi In acest caz procesul în ansamblu va

fi descris cu ajutorul unui hamiltonian el'ectiv conţinlnd ' şi

un termen imaginar.

Funcţiile proprii ale hamiltonianului exact H ce satis-

fac ecuaţia :

pot fi scrise ca o sumă a două componente din cele două aub-

spaţii. ,

K *

In expresia de mai sus C desemnează mulţimea tuturor numere-

lor cuantice discrete necesare pentru descrierea fragmentelor

gi migcării lor relative, iar £ este numărul cuantic continua

pentru energia totală a aiatemului, adid est* suma energii-

lor fundamentale gi excitate ale fragmentelor fi • energia!
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mişcării relative (£)•

In ref . / ig / s-a arătat că prima components a funcţiei

de unda (2 ) este funcţie proprie a unui operator nehemitio

aceasta însemnind că descrie un set da stări rezonante. Ener-

g i i le ş i lărgimile acestor stări sînt date de pîirţiie reale si

imaginare ale ecuaţiei cu valori proprii complexe»

-o <»

unde

c (4)

este operatorul Green în subspaţiul stărilor de ciocnire care

produce numai unde de ieşire pentru particula alfa.

Ecuaţia ( 3) se poate transcrie

V / / »(" 1 (5)

K' • Z '

unde

AKK
f = 2-

c
este partea principală a integralei din ec. (?) şi defineşte

şiftul de fază al rezonanţei, iar

r«« =

este lărgimea rezonanţei.

Caca lărgimile de dezintegrare aînt mici faţi de ener-

gia dezintegrării matricea aisternului (?) este practic diago-

nală ş.i lărgimea stării K este dată de elementul diagonal.

(8)
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Soluţia generals a stărilor de ciocnire care verifică ecuaţia

integrala

(E-H)J%i> = - Z <frMIXS>lt*> (9)
se poate scrie cu suna soluţiei oaogene m *c. (9) l%£.£> c U °

soluţie particulara a ec. neomogene/X^.^ car» are neomogeni-
tatea starea I

unde coeficienţii «&/ 2 < ^ W / ^ * ) •• determina din condi-
ţia de ortogonalitate a stărilor de ciocnire eu starea legalii

sau

Cu ajutorul acestora expresia lărgimii de dezintegrare alfa

devine :

Scriind hamiltonianul total sub forma

unde H^ gi H ^ slat hamiltonienii interni ai fragmentelor,

iar TKi şi V<% energia relativă şi cea potenţială soluţiile

omogene gi neooogene se pot scrie sub forma :

~ AL

astfel că din ec. (9) se obţin ecuaţiile pentru funcţiile de

unda ale aiscârii relative * -nucleu :

In sistemul de mai sus \£^ denotă potenţialul «£-nucleu me-

diat pe stările interne ale fragmentelor.
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iar €. energia mişcării relative a fragmentelor egalg cu dife-
renţa dintre energia totală ş i energia interni a fragmentelor

(*r)
Neomogenitatea ^ ( r ) este integrala de overlap

) da)

unde k\ sînt coordonatele individuale ale nucleaonilor. Pentru
efectuarea integralei funcţia de undă\fi& trebuie trecuţi la
aceleaşi coordonate ca şi funcţia canalului (ec.15)

Cu ajutorul ec.(15) sisteaul algebric Cil) pentru coefi
cienţi i StcK devin :

DupS soluţionarea numerică a sistemului se obţin din ocl2 lăr-

gimile de dezintegrare alfa.

1.2. Anumite aproximaţii uzuale

Formula Thomas-Mâng

Cu anumite aproximaţii formula (12) poate fi reduci la

una ce conţine numai termeni de suprafaţă asemenea penetrabili-

tăţii şi lărgimii reduse. CacS alegem o singuri «tare dezintegra

bilă alfa (un singur nivel k) atunci din ec. (I2fl9)

(21)
~ f

Jn interiorul nuclear ̂ a r e amplitudinea foarte

(vezi fig.4,5a , împr'iqtierea în interior a particulei alfw

e puţin probabila/coeficientul jD/'poate fi astfel aproximat
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unde r este parametrul razei canalului /4/ cu valori date de

relaţia r=R +R_ (suma raselor fragmentelor). lărgimea de dezin-

tegrare «( devine:

27T (23)

Comparînd ultima expresie ou cea a lărgimii << Thomas-lîang /4,5/

cu J ^ - ţ f e g 1 " ^ C24)

identificăm în eo. (23) analogul penetrabilitâţii Thomas-Mang

iti4>2 (25)

Rezultatele obţinute cu ec. (23) şi cu ajutorul ee. (25) sînt date

în tabelul 1.

Tabel 1. Lărgimile »l absolute calculate cu ec. (23) Şi ec.(24)

şi cele experimentale. Potenţialul optio t>< este ales

din ref. /22/.

8.5

9.0

9.5

LO.O

P o 2 1 0

P HeV

-13'10"28

.37«1O"32

.33-10"31

•90-10"32

S=S33SSSS33

r K MeV

.42.10"31

rexp ™

.38.10"28

r HeY

.ii-io-30

.32-IO*"3*

.29«10"33

.73'IO"3*

B i 2 1 2

r R H.T

.46-1O"33

X —.«^_ SM.W "

exp

.55-10-29

Lărgimile prezise cu formula (23) sînt în bună concordanţă cu

cele date de formula Thomas-Mang (ref. / 9 / ) .

0 formulă uraotioS de calcul
condiţi

Soluţie omogentt a sistemului de ecuaţii (16) satisfaoe/usuale pen-
tru stările de cioonire (deci desorie împrăstierea particulei).Soluţia
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neomogenâ evident tinde la zero pentru separări largi alt» frag-

mentelor deoarece Integrala de overlap descreşte oa ai funoţiiiâ

de unda ale stărilor legate. 2a, este diferita, de zero pentru se~

Ţ> ,.ări mici ale fragmentelor, olnd energia particulei of este

înoă insuficientă pentru a părăsi sistemul* In alţi termeni, so-

luţia neofflbgenă va descrie particula tC looalisattt îa apropierea

nuoleului final*

0 soluţie aproximativă a ecuaţiei neomogene poate fi căutată

sub forma unei funcţii proporţionale ou neomogenitatea* Într-

adevăr, calculele numeri se arată că în regiunea probabilităţii

maxime de formare a particulei ci cele două soluţii sînt propor-

ţionale ou factorul 6. ~ (vezi fig» 4)

a?I****) (26)

Substituind ee. (26) în ec« (20) obţinea o foroull

tă pentru calcularea lărgimilor :
a | « feWiIW)>| Z (27)

Astfel, problema integrării numerice a eouaţlei neomogene a fost

redusă la normalizarea integralei de overlap* Sinea să benţlonăn

că şi valorile absolute ale lărgimilor oC calculate ou ec. (2?)

sînt în bun acord cu oele calculate exact*

1.3. Dezintegrarea •( - proces resonant

In cazul uniparticulă funcţia stării dezlntegrabile de o

anumită energie, poate fi înlocuită ou funcţia de undă rezonantă

U r^ z(r) de aceeaşi energie, corespunzătoare mişcării particulei

•f într-un potenţial rezona*?, (ref* /24/)*
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(28)

Adlnolaea potenţialului nuolear In origine se alege p;

trul de rezonanţă la determinarea funoţiilor UCK . Aflarea valo-

rii proprii a adînoimii potenţialului nuolear se faoe uslnd oon-

diţia Bohiabării semnului funoţiei proprii în origine. Aoeasta

este echivalentă ou maximizarea raportului dintre amplitudinea

interioară si oea exterioară funoţiei proprii.

Tabel 2. lărgimile tC precise ou ajutorul eo. (27) (integra-

lele de overlap se oalculeasă tn bacă de oscilator

armonio, iar potenţialul V..., se alege din ref./22/)

Huoleul

Po'.208

Po'

„2°9
B210

,214

E (MeV)

5.139
4.918
5.330
7.771

Configuraţia
nucleară r (MeV)

.16.10-29

.11.10-
3 0

.W10 *"17

.52.10'

.14-10"30

.38-10"28

•27«10"17

Substituind eo. (28) in eo. (18) obţinea:

(29)

Huaărul de noduri al funoţiei de utodă resonante satisface

constrlngerea funoţiei de undă a patru auoleoni din aodelul nuole-

ar eu potenţial de osoilator araonio *

t{ti-*) +L~.^ z(*i-4) + €i (30)

Eo. (29) este punotul de plecare pentru aflarea relaţiilor

dintre forsnlele anltipartloulă si oele unipartloulS. utillsate

ptnă aoua In oaloulele #C -

Substituind eo. (23) In eo. (19) si (12) obţinea:

WSfV
Formula (31) este similară ou oea, propusă de Sehlltter în

ref. /13/t unde funcţiei resonant* ti oorespunde forafaetonO.
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stări i preparate* In teză s-a arătat că ec. (31) conduce la rezul-
tate identice ou cele date de foraulele unipartleulă Breit-?eshbach.
Legat de aceasta este important ş i un alt aspeot de ordin general
- descrierii multipartioulă K dezvoltate in lucrare 11 oorespund
la l l a l tă două desorierl distinote unlpartloultt bine verifioate
pină aoum pentru lărgimile nuoleare de dezintegrare.

1.4. Contribuţia altor canale

m lucrare se propune, pentru o descriere ooapletă a procesu-

lui dezintegrării «. , tratarea oanalelor oonourente tranziţiilor

«< între stările fundamentale, ou ajutorul părţii imaginare a

potenţialului optic. 0 asemenea tratare, similară ou oea a pro-

ceselor de absorbţie din ciocnirile * pe nuolee, este suportată

de faptul oă la ambele cazuri procesele slnt In esenţă ooncentra-

te în zona suprafeţei nuoleare. Rezultatele oantltative slnt d̂ ate

în § 4.5.

2. Porafaotori în modelele nuoleare în pături

2.1. Separarea mişcării centrului de aasă

Funcţia de undă a nucleului iniţial poate fi dezvoltată după

funoţiile de undă ale unui hamiltonian model IIs*11*. ^

ajutorul unui determinant Slater:

Caloulul integralei de overlap (18) ou ajutorul eo. (32) nece-

sită separarea mifoărli cm. a patru nuoleoni de mişcarea lor re-

lativă. In ref. /19,25/ s-a propus metoda de ••parare a alsoărli

o.m, dezvoltlnd funoţiile de undă Individuale In jurul o.m. Cu

aoeaata funcţia de undă a două partioule trecute la c.m. se sorie:

^ & * (33)X
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Punoţiile ?][qţ p (Ro) slat ooabinstii al* funcţiilor

la unipartioulft ou dtrirat«l« lor (rcf« /19/.

2.2. Poxwfaotori de transfer

Cu relaţia (33) «Taluarea foxafaotorilor d* transfer pentru

doi nuoleoni revine la efectuarea integralelor radiale de tip Talai.

Inoluzîud la aproziaaţia punotualft a forafaotorilor ooreoţiile

de ordin superior, datorate disensiunilor finite ale nuoleonllor,

se obţin treptat valorile forafaotorilor exaoţi oaloulaţi de exes-

plu ou aetoda olasioK Talai-Voshinskjr (Te«i tlg. 1).

foxafaotorli pentru transferul •ai suitor nuoleoni neoesitft

aplicarea suooesivtt a relaţiei (33). In oaşul forafaotorilor

sînt neoesare In total trei transforsâri de tipul oelei date de

eo. (33)* DaoJl exista şi amesteo de oonfiguraţiit Integrala de over-

lap totala va fi o suatt de integrale.individuale (vesi fig* 3)«

Această aetodtt a perais evaluarea aai siaplft si aai rapidft

a corecţiilor de aferlme finita a nuoleonllor la aproxiaaţia punctu-

ala a forafaotorilor de transfer» faţft de aetodele preoedente. S-a

artttat (vezi fig. 1, 2) ott aceste ooreoţii •ioforeasK forafaotorii

aproxiaaţiei punctuale ou un factor 10-16 1& oaşul a doi nucleoni

si ou un faotor 20-30 In oaşul a patru nuoleoni. Prin uraare oal-

oulele •iorosooplee ale forafaotorilor sînt absolut neoesare pen-

tru evaluarea probabilităţilor absolute de desintegrare.
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3. Potenţialul »f - auolen

In aoest capitol se analizează In oe măsură potenţialele op-

tioe obţinute fenomenologic sau aioroseople alnt relevante in

desorierea probabilităţilor absolute de dezintegrare. Potenţialul

optic t£ a fost ales de fon» generala

unde formf actorul regular t- ar» aoeeaşi fonii oa si distribuţia

Fermi pentru densitatea de aaroină nucleară, g este formfâotorul

absorbţiei de suprafaţă ales de formă .derivativă a Iul ft iar T

şi W slut adlnoiaile părţilor reale si Imaginar* ale potenţialului

nuolear. Parametrii potenţialului optio K* se aleg din ref* /21,23/«

Testlnd toate potenţialele fenosjenologioe reoomandateylnce-

pînd cu anul 195S,s-a putut constata oă acelea oare au fost obţi-

nute din reacţiile partioulelor l( ou nucleele la energii snilt su-

perioare barierei oouloabiene» nu slnt bune pentru explicarea pro--

babilităţilor absolute de dexlntegrare K • In sohlab» potenţialele

foarte relevante pentru calculul probabilităţilor c( absolute se

dovedesc cele obţinute din experiMntele de oioonlrl »Cpe nvelee

la energii din apropierea barierei oouloabiene.

3.1. Extrapolarea potenţialului

Problema extrapolării potenţialului optlo %( a fost neoesartt

pentru exaalnarea stabilităţii nucleare la desintegrarea «C *

nucleelor depărtate de linia stabilităţii nuoleare si a nucleelor

supragrele la oare lipseau inforaaţiile experimentale despre lnte-

raoţia partioulelor tC ou nucleele.

Problema extrapolării potenţialului a fost rezolvată ou aju-

torul prooedurll •iorosoopioe Folding pentru nucleele din sona Pb*

Pentru nucleele la oare avea energia de dezintegrare (la nu-

cleele supragrele obţine prin oaloule •icroaooploe-aaorosoopioe)

ecuaţia omogenă (16) a fost analizată oa ecuaţia valorilor proprii
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pentru adînoinea potenţialului nuclear V(ec. 35). Problema adîn-

ciinii rezonante a potenţialului snolear a fost redusa la o proble-

aă tipica Stura-Liouvllle ou condiţii la limită care a fost re-

zolvată numeric.

4. lpimVtfi de viată ai nuoleelor *C radioactive.

4*1* Dezintegrarea «C a izotopilor g^Po

Pentru verificarea teoriei oloroscopioe «C şi a fonmlelor

finale de calcul pentru lărgimile de dezintegrare K s-au ales
208nucleele din zona 6^£b , deoareoe la acestea exista valoroase

determinări experimentale ale energiilor de dezintegrare* iar

modelele nucleare In paturi neoesare la estimarea formxaetorilor

%( pot fi uşor verifioate (si ajustate) -. de exemplu» sa repro- .

ducă energiile de legătură experimentale bine ounosoute. De ase-

nenea, la aoeastă zonă de nuclee există determinări fenomenologioe

şi miorosooploe 'precise- n ale potenţialului optic tf • In fig* 4

sînt reprezentate soluţiile omogenă şi neomogenă ale ee. 16» ob-

ţinute cu potenţial fenomenologie £«?ef• /22/) şi ou ajutorul pro-

babilităţilor calculate în modelul nuclear în pături cu potenţial

de oscilator armonic. Se remarcat în fig. 4 ca şi în fig. 5 a şi b:

1. Soluţia omogenă are amplitudine mică în interiorul nuclear

(aproximaţia din § 1.2. este Justifioată);

2. Soluţia neomogenă oscilează aproape în fază ou integrala

de overlap în zona suprafeţei nuoleare (vezi şi § 1.3.).

Valorile elementelor de matrioe ($&*l Ic*} sînt date în tab.3.

Elementele de matrioe {^/J^oontin în primul rînd dependenţa

de energie a lărgimilor oC * variind ou trei ordine de maxime oînd

energia dezintegrării variază ou 0.5 KeV (de la P o 2 0 2 la P o 2 1 0 ) .

Clementele de matrioe^At^/r^Aoonţin dependenţa de structură a lăr-

gimilor < şi praotlc nu variază ou energia dezintegrării.
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Tabel 3. Bleaentele de aatrioeţ^fţ^fi lărglaile *C oaloulate

ou aoestea.

Uucleul

P o 2 0 2

P O 2 0 6

P O 2 0 8

Po 2 0 ?

•Po 2 1 0

-,629*10~ 1 5

.1O8*1O~16

.206*10~ 1 7

. 5 7 0 . 1 0 " 1 8

.792 '10~ 1 7

.209*IO"1

-.516*IO"2

-.324»10" 2

-.327-10" 2

-.249-10" 2

r .
MeV

.476*10,-26

,-28.279'10'

.413-10-29

.140*10"

.382*10,-28

*exp
MeV

.-26.294*10'

.293-10"28

.521*10'

.194-10T30

.636-10"28

Trebuie reaaroat faptul ca ordinul de aarine al lărgimii de de-

zintegrare t< este. dat In prianl rlnd de pătratul ele-Mntului de

lărgimile p< oaloulate (sau tiapii de înjumătăţiră) (vezi tab.4

şi fig. 6) slnt în foarte bun aoord ou datele experimentale.

Coneotarea părţii imaginare a potenţialului optio nu este neoe-

sară la aoeşti izotopi, înoît eanourenţa altor canale este foarte

aică.

4.2. Jaesteoul configuraţiilor
210 212In zona Po - Po există un puternio amestec de oonflgura-

ţii unipartioulă astfel Incit considerarea aoestuia este absolut

necesară la calcularea probabilităţilor absolute de dezintegrare .

Ia acest caz integrala de overlap Ta fi o sumă de integrale uni-

partioulă arlnd ponerile coeficienţii amestecului de configuraţii.

Ia tabelul 4 slnt prezentate lărgimile de dezintegrare «c oal-

eulate ou şi fără amestec de oonflguraţii» olt şl lărgimile K ex-

perimentale.

Supă oua ae vede din tab. 4 Includerea amestecului de oonfigu-

raţii Îmbunătăţeşte descrierea lărgimilor de dezintegrare «( apro-

plindu-le de oele experimentale.
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Tabel 4. Lărgimile K oaloulate ou şl fără aawsteo de confi-

guraţii (bază de oscilator armonic, potenţial V^ D /22/)

Nucleul

Po'

Po:

Po;

,210

.212

T (MeV)
fără anesteo
de oonflg.

.84«10r29

.47*10

.45*10'

.-21

T (MeV)
ou amestec
de oonflg.

.26.10- 2 8

.10*10'.-20

.18-10',-H

.38*10

.87*10"

,-28

.15*10',-U-

4.3. Compararea ou alte procaduri

Cu scopul de a compara probabilităţile absolute xtf calculate în

variantele preoeâente ale teoriei Hang /&/, Barada-Rauacher /9/,

Xadmensky-Xaletchits /li/ şi varianta matrlcii E cu condiţia de

platou /27/£ cu oele obţinute pe oalea expusa In Cap. 1 (vezi şi

ref. /17/), vom alege aceleaşi date de intrare pentru modelul de

structură nucleară oa*şi în referinţele amintite.

Este olar, în asemenea condiţii) oonpararea timpilor de viaţa

•calculaţi în diferitele variante ale teoriei ou oei experimentali,

reflectă de fapt viabilitatea unei teorii sau a alteia.

Tabel 5. Timpii de înjumătăţire "ţfe caloulaţi şi cei experimen-

tali ia izotopii par-pari ai Poloniului (în secunde)

Bucleul
:s iiaassxasss

Po

Po;

Po:

Po

206

,206

(210

.214

Po'•216

.15-108

,8.86*10'

.ll*108

,10.19*10

.11.10 1 0

.16*10"

.15

r3
.10*10

.40.10"

,10

platou

.23*109

.12.10 1 0

.12-109

.37«10"2

•42-101

Tl/2

.43.108

.13-1O9

.57-108

.10»10~3

.74

Tl/2
Eada.-Ealet,

.10*IO9

.51*10

Supă cum se vede în tabelul de mal auat oalculele prexente oonduo



- 20 -

la timpi de înjumătăţire W mai apropiaţi de cei experimentali

decît oei daţi de variantele precedente ale teoriei.

Discrepanţa dintre teorie şi experiment este de 2-3 ordine de

mărime în variantele anterioare ale teoriei D< în timp oe în vâri»-

anta prezenta eat» sub un ordin de mărime.
2loPentru oompletitudine la Po toate datele structurii nuole-

are,c£ţ şi oele privind interaoţia *•• - nucleu,se aleg oa in re*.

/9/. In aoest mod putem compara direct teoria prezentă cu teoria

Harada-Rau&cher şi apoi stabilitatea formulelor noastre la modifi-

carea parametrilor potenţialului optio.

Tabel 6. Lărgimile * absolute la Po1

- potenţiale optioe.

210 pentru diferite

A

B

C

D
•ssxsz:

T (MeV)
Harada-Hausoher

. 3 5 - 1 0 " 3 1

. 6 5 - 1 0 " 2 6

.23*10~ 2 5

.38*10~ 2 9

T e (MeV)

. 3 8 . 1 0 - 2 8

!SS3S====SS3Sr

r x u a m a . c

.27»1C" 2 9

.15*10" 2 7

.18*10~ 2 7

. 1 0 - 1 0 " 2 9

După cum se vede din tabelul 6 calculele prezente conduc la

valori ale timpilor de înjumătăţire mai apropiate de cel» experi-

mentale decît oele date de teoria Harada-Rauscher. la plus, se

remarca stabilitatea formulelor prezente la variaţia parametrilor

potenţialului optic

lărgimile t( au fost caloulate şi cu integralele de overlap

rezonante (31) olt şi cu formulele aproximative (27) (multiparti-

culă şi unipartlcuia). Bezultatele sînt date în tabelul 7. Jnali-

zînd acestea concludes următoarele:

- lărgimile •( oaloulate ou modele nucleare în pături «înt în

bun acord ou datei* experimentale;
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- lărgimile rezonante sînt eu 2-3 ordine de mărime mai mari

deoît oele experimentale;

- formulele aproximative ale lărgimilor (de model în pături

sau rezonante-) slnt foarte apropiate de formulele exacte fără •

aproximaţii;

- discrepanţa mare între valorile prezise şi cele experimenta-

le se obţine la Bi 2 1 4, Bi 2 1 3, Bi 2 1 2, At 2 1 2, At 2 1 1, adică la acei

izotopi la care tranziţiile DC între stările fundamentale sînt

concurate de tranziţiile pe stările excitate.

Ridicarea acestei discrepanţe este examinată în paragraful ur-

mător.

Tabel 7. Lărgimile OC de model în pături nucleare V

zonante J^^ şi oele aproximative Vs*11* şi

O J

Nucleul

Bi'

B i

210

211

B l

j212

213

B l

At

At

At

At1

At

214

208

209

210

211

212

Is'^: Hey

.26(-22)

,17(-26)

.20(-27)

.61(-29)

.24(-27)

.23(-27)

.50(-28)

.43(-25)

I * " MeV
=3======:

.30(-27)

.32(-19)

.36(-21)

.59(-22)

.1K-23)

.19(-24)

.18(-24)

,48(-25)

.24(-23)

TS.M# MeV

.17(-30)

.65(-23)

.62(-27)

.29(-27)

.82(-29)

.69(-27)

.26(-27)

.55(-28)

.15(-25)

•43(-19)

MeV

.37(-27)

.55(-19)

.99(-23)

,28(-23)

,88(-25)

.24(-24)

.19(-24)

,68(-25)

.40(-23)

re-

HeV
«3SESX3S»

.S3(-29)

.35(-23)

.43(-25)

-33(-26)

.15(-27)

.37(-27)

.10(-26)

.26(-28)

.69(-â6)

.15(-2O)

.63(-30) « .63-1O-30

4*5. Hai multe oanale K concurente

Canalele ot concurente dezintegrării oC între stările fundaMn-

tale au fost descrise cu ajutorul părţii laaginare al potenţialului
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optic prin analogie ou prooesele de absorbţie din ciocnirile parti-

culelor c< ou nucleele.

Tabel 8. Lărgimile oi. calculate cu şi fără partea imaginară

a potenţialului optic (ref. /22/)

Nucleul

Bl

Bl

Po:

At

At

212

214

214

211

212

£ HeV

0 +— 0+ j

6.051

5.543

7.710

5.868

7.692

r e x p MeV

.12»10"24

.15» IO"27'

.27»10"":L7

.69'10"26

.15-10-20

r
Real set A

.17.10"26

.61.10-29

,28. IO""18

.43'10'25

,13*10"'2t

MeV
Re,Im set A

.31-IO"2*

.30-10"27

.28»10"17

.48-IO"26

.20.HT20

Analizînd rezultatele din tabelul 9 se poate vedea oă lărgimile

absolute obţinute ou ajutorul potenţialului optio real ce descrie

interactia particulei pi ou nuoleul final în starea fundamentală şi

a celui imaginar oare descrie lnteraoţia particulei b( ou nuoleul

în diferite stări exoitate sînt în bun acord ou datele experimentale.

Contribuţia altor oanale «f la dezintegrarea stărilor fundamentale

face ca timpii de viaţă să fie mioşoraţi cu aproximativ două ordine

de mărime,

4.6. Stabilitatea t< a nucleelor supragrele

Evaluarea timpilor de viaţă pentru nucleele supragrele în forma-

lismul expus în oapitolul 1 neoesită extrapolarea:

- formulelor- de masă;

- potenţialului optic;

- modelului în pături nucleare la N şi Z mari.

Tinînd cont de incertitudinile în descrierea structurii nucleare

cu modelele în pături pentru nucleele ou număr de masă Aa»300, s-a

considerat utilă si folosirea foraulel rezonante (31) la evaluarea
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lărgimilor K • C u ajutorul maselor nucleare din ref. /26/ energia

dezintegrării a fost obţinută din diferenţele de masa ale nuclee-

lor participante la dezintegrare. Potenţialul optic K a fost pa-

rametrizat similar oa la nucleele grele, determinîndu-se nuaerio

valoarea proprie a adînoimii rezonante a potenţialului nuclear*

Modelul în paturi nucleare utilizat a fost cel ou potenţial de

oscilator araonio,ou parametrul de osoilator astfel alea încît sa

reproducă energiile de legătură ale nuoleonilor, date In ref./?#•/•

Rezultatele prezente sînt oomparate cu altele obţinute anterior

pe căi diferite, în tabelul 9.

Tabel 9. Perioadele de înjumătăţire pentru nucleele supragrele

cu număr de neutroni K » 184

z
:==13S=5IS

A

s Mev

TJM sec.
prezent

h/2 s e o '
ref./27/

1̂/2 s e o #

ref./26/
£S==SSS3SS

108

292

4 . 8

.20(21)*

î.5(21)

L.3(22)

110

294

5.5

.29(16)

7.8(16)

7.5(17)

112

296

6.3

7.9(12)

7.9(12)

6.5(13)

114

298

7

4.0(10)

2.5(10)

9.8(10)

116

300

7

44.

5

31

118

302

9.7

6.K-1)

6.0(-2)

2.K-D

asms:

120

304

11.6

2.4C-2)

1.1C-3)

5.2(-3)

mmmmmm»

* .20(21) .20-1021

Din tabelul 9 se vede că oele trei proceduri distincte conduc

la valori apropiate pentru timpii de înjuaătăţire ti . Se poate

remarca o bună concordanţă a rezultatelor prezente cu oele date

în ref. /26/. In fig. 22 timpii de înjumătăţire K sînt oomparaţi

cu cai daţi în ref. /2f/ fără oaloule microscopice de model. Se

vede olar de aioi că existenţa structurii de pături conduce la mă-

rirea stabilităţii nucleare. In fig. 8 se poate vedea (oa şi în
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» 9) că stabilitatea nucleara este nare înainte ţi după închide-

rea păturii neutronice ]f*184 şi este foarte aioă odată ou treoerea

la completarea păturii superioare» plicind formula lărgimii rezo-

nante (31) s-a obţinut lărgimi «C cu 2-3 ordine de mărime mai mari

deoît oele caloulate ou modelele nucleare în pături* Aceasta ne

arată oă efectele asociate ou structura nucleară şi cu dimensiunile

finite ale nuoleonilor sînt de aoelaşi ordin de mărime oa si la nu-

cleele uraniene.

5. Concluzii

Contribuţiile pe care autorul -tezei le-a adus la studiul dezin-

tegrării K sînt:

A. Dezvoltarea unei noi formulări microscopice a teoriei tC .

Problema lărgimilor de dezintegrare a fost redusă la integrarea

unor sisteme de ecuaţii diferenţiale care conţin formfaotorli o( ţi

potenţialul •< - nucleu. Cu anumite aproximaţii uzuale în formulele

generale oare determină lărgimile «t , au fost regăsite formulele

precedente ale teoriei* . A fost obţinută o noua fdraull uniparticula

pentru lărgimile tC»care dă rezultate identice cu oele date de lOTmx-

•lele Breit ori i'eshbach. Alte două formule aproximative pentru lăr-

gimile «K. au fost obţinute,arătîndu-se că aproximaţii rezonabile

micşorează ou un factor 2 timpul computaţional si afectează foarte

puţin precizia faţă de calculele exacte.

B. Pentru evaluarea probabilităţilor de formare a grupelor de

nucleoni pe baza modelelor nucleare în pături, a fost elaborată o

nouă metodă de trecere a funcţiilor de undă a doi nuoleoni din sis-

temul coordonatelor individuale la cel al coordonatelor o.m. şi al

celor relative. Metoda fiind generală şi compactă s-a dovedit utilă

şi la tratarea altor probleme de fizică nucleară} oum sînt: interao-

ţia biparticulă, formfactori pentru nucleele ou structură complexă.
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C. Analiza informaţiilor experimentale despre interaoţia *C-

.-îuoleu folosite la calculele probabilităţilor .

5-a arătat că valorile probabilităţilor tC se pot obţine în

bun acord cu datele experimentale dacă utilizăm potenţialele optice

care fitează un şir mare de date experimentale (secţiuni de reacţief

distribuţii unghiulare) din reacţiile particulelor < ou nucleele

la energii din apropierea bariereiooulombiene. Alte potenţiale ob-

ţinute la energii ce depăşesc ou mult bariera ooulonbiană si care au

fost în exclusivitate utilizate în calculele * precedente, nu s-au

dovedit utile la predioţia probabilităţilor tC .

D. Studiul dezintegrării CL a nucleelor grele şl supragreJe.

A fost examinată stabilitatea nucleară la dezintegrarea •£ pen-

tru izotopii nucleelor Bl, Po, At» pentru nucleele deficitare în

neutroni din zona Pt-Au cît şi pentru nucleele supragrele.

Pentru anumiţi izgtopi < foarte instabili, la oare lipseau

datele experimentale, s-au dat primele estimări riguroase ale tim-

pilor de viaţă.

Predicţia probabilităţilor •£ absolute a fost făoută în bun

acord cu datele experimentale, discrepanţa anterioară de 2—3 ordine

de mărime fiind acum redusă sub un ordin de mărime.
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LBSTOBDA

1* Integrala de overlap a doi nuoleoni ou funoţii de unda de

oBoilator armonio în funoţle de rasa nucleară» pentru aproximaţia

de ordin sero q»0 (0), sero plus aproxiaaţia de ordin doi q«2 (1)...

2. Integralele de overlap pentru doi nuoleoni ou funoţii uni-

partioulă Voodc-Saxon (W.S.) fi de osollator armonio (H.O.) pentru

Po 2 1°.
*

3. Integrala de overlap a patru nuoleoni ou amestec de oonflgu-

raţii la Po 2 1 0.

4* Soluţiile '$?' şi integrala de overlap I c k pentru reaoţia

Po > *C + Po , In funoţie de distanţa dintre c.n. ale frag-

mentelor.

5a, b. Soluţiile «£'k la Po 2 1 0 pentru toate potenţialele (re*.

/21/) recomandate pintt In present pentru oaloulele *( •

6. Tlopii de înjumătăţiră la izotopii Poloniului ou V£ 126.

oaloulaţi ou integrale de overlap de model In pături nucleare în

funoţle de E°*** si ou potenţialul tC optio din ref. /22/ ou (-.-)

şi fără (—) partea imaginara. Lărgimile experimentale şint reprezen-

tate ou linie oontlnuă.

7. Logaritmul timpilor de înjumătăţire experimentali (—) şi

calculaţi cu integralele de overlap de model în pături nucleare şi

cu potenţiale optioe obţinute la energii coulombiene (ref. / 2 2 / — )

şi la energii superioare celei ooulombiene (-.-).

8. Timpii de înjumătaţire evaluaţi mierosoopio (• • •)>s£at oom-'

paraţi ou oei daţi de alte prooeduri^pentru nucleele supragrele ou

IT-184 (ref. /29/).

9* Timpii de înjumataţire < evaluaţi microscopie ( — ) sînt com-

paraţi cu cei estimaţi empirio (—, ref. /26/).
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