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ABSTRACT

SINGLE PARTICLE ENERGY LEVELS IN ODD-A NUCLEI. Single particle energies for
atomic nuclei with odd-A number of nucleons, i.e. nuclei possessing odd number of protons or odd
number of neutrons, were calculated based on Nilsson's theory, and then the diagrams were made. The
energy diagram is in the form of plot of energies as function of deformations, entities identifying the
deviations from the spherical shape. The energy calculations were done using FORTRAN 77 language of
PC (Personal Computer) version with Microsoft Fortran Power Station compiler, which was then
combined with WORD version 6.0 and EXCEL version 5.0 of WINDOWS WORKGROUP to make
the plot.

ABSTRAK

SUSUNAN ENERGI PARTIKEL TUNGGAL PADA INTI-INTI A-GANJIL. Energi partikel
tunggal untuk inti-inti atom dengan jumlah nukleon A-ganjil, yaitu inti-inti yang memitiki banyaknya
proton atau banyaknya neutron yang ganjil, telah dihitung atas dasar teori Nilsson, dan kemudian dibuat
gambarnya. Diagram energi ini berbentuk plot antara energi sebagai fungsi dari kebenjoan (deformation),
yaitu penyimpangan bentuk inti dari bentuk yang bulat (spherical). Perhitungan energi dilakukan dengan
bahasa FORTRAN 77 versi PC (Personal Computer) dengan Microsoft Fortran Power Station compiler,
yang kemudian dikombinasikan dengan WORD versi 6.0 dan EXCEL versi 5.0 dari WINDOWS
WORKGROUP untuk membuat plotnya.
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PENDAHULUAN

Atas dasar hasil pengamatan bahwa tidak semua inti-inti atom berbentuk bulat,
maka A.Bohr dan B.R.Mottelson mengusulkan teorlnya bahwa nukleon-nukleon di
dalam inti di samping memiliki gerak individu juga secara bersama memiliki gerak
kolektif.

Gerak individu yang menjadi dasar teori model kulit yang dikembangkan oleh
M.G.Mayer, dan secara terpisah oleh O.Haxel, J.H.D. Jensen, dan H.E.Suess,
diperlihatkan pada inti-inti A-ganjil yang bulat, di mana sifat-sifat inti sangat
ditentukan oieh sifat-sifat nukleonnya yang ganjil. Sedangkan gerak kolektif
diperlihatkan pada inti-inti yang bentuknya benjo (deformed), yaitu bentuk yang
menyimpang dari bentuk bulat, terutama pada inti-inti daerah tanah jarang, yang
memiliki energi rotasi yang tersusun berupa pita-pita energi dengan besarnya energi-
energi yang cukup rendah sehingga dapat mudah diamati secara eksperimental.

Dari keberhasilan teori model kulit dalam meramalkan sifat-sifat sebagian inti-
inti bulat, dan keberhasilan model kolektif dalam meramalkan adanya gerak-gerak
rotasi pada sebagian inti-inti yang sangat menyimpang dari bentuk bulat, maka
S.G.Nilsson membuat modifikasi pada teori model kulit sehingga model ini dapat
diaplikasikan untuk inti-inti yang sangat menyimpang dari bentuk yang bulat.
Modifikasi terutama dilakukan dengan mengubah potensial rata-rata yang dalam
model kulit berbentuk simetri bola (sferis) dengan bentuk yang tidak simetri bola,
sehingga potensial yang tidak bulat ini terbukti sangat berperan dalam meramalkan
adanya gerak kolektif dari inti yang bersangkutan. Selanjutnya diketahui bahwa gerak
kolektif dapat berinteraksi dengan gerak partikel individu yang menimbulkan adanya
pita-pita energi yang tersusun di atas masing-masing energi partikel individunya.

TEORI

Model kulit menyatakan bahwa operator Hamilton partikel tunggal yang berada
di dalam medan potensial rata-rata yang berbentuk osilator harmonis dapat ditulis
sebagai

H = Ho + C 1 • s (1)

dengan potensial rata-rata Ho

Ho = - j - V'2 + | m o ) 2 r ' 2 (2a)
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dengan
r ' 2 = x' 2 + y' 2 + z' 2 . (2b)

Di sini HQ dipilih berbentuk simetri bola, di mana frekuensi sudut dari osilator
co sama besar dalam arah x', y', dan z'. Faktor £ • s adalah produk skalar dari

momentum sudut orbital £ dan momentum sudut spin intrinsik s dari partikel yang
dikenal dengan nama kopling spin-orbit, sedang C adalah konstanta. Operator
Hamilton pada persamaan (1) telah dipergunakan untuk analisis struktur inti bulat.

Supaya model ini dapat pula dipergunakan untuk inti-inti yang tidak bulat,
S.G. Nilsson memodifikasi operator Hamilton ini menjadi berbentuk

H = H 0 + C £ - s + D £ 2 . (3)

dengan

2
h 9 1 9 ? 9 9 9 9

H o = V ' l + - m ( a t x'Z + a , y <l + co { z'1 ) (4)
2 m 2 •* .

Penambahan suku D £ 2, dengan D konstanta lain, pada persamaan (3)
dimaksudkan untuk koreksi potensial osilator pada jarak partikel yang besar di mana
harga £ yang besar peranannya menjadi penting dan dapat dipakai untuk menekan

harga £ tersebut.
Pada persamaan (4) terlihat bahwa potensial osilator pada arah-arah x', y', dan

z'} tidak sama lagi, artinya osilator tersebut tidak simetri bola atau tidak bulat lagi.
Pemilihan konstanta C dan D adalah sedemikian bila intinya bulat akan menghasilkan
perhitungan yang sama seperti pada model kulit.

Pada pengamatan inti-inti yang tidak bulat, kebanyakan inti-inti ini memiliki
momen kudrupol listrik dengan bentuk simetri silinder dan sebagian besar berbentuk
lonjong sedang sebagian lagi berbentuk gepeng. Maka pembahasan akan dibatasi
pada inti-inti dengan sifat yang demikian.

Selanjutnya untuk memberikan ciri penyimpangan dari bentuk bulat (sferis)
diperkenalkan kebenjoan 5 yang memenuhi

2 i( 2 \ 2
co3 = oo011 + - 5 j = oo2 (5a)

2 2( 4 ,
©3 =co0[ l --8 I (5b)
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Besaran coo pada persamaan (5) merupakan fungsi dari 5 yang memenuhi

co 0 ( 8 ) = co 0 (1 - - 6 8 ) (6)

dengan
co o menyatakan harga dari coo(8) bila 8 = 0. Kebenjoan 8 ini ada hubungan dengan
kebenjoan P yang diperkenalkan oleh A.Bohr dan B.R.Mottelson dengan hubungan

Kondisi supaya inti memiliki volume yang konstan adalah

03] o)2 <B3 = konstan

Selanjutnya diperkenalkan koordinat-koordinat baru

x' , y = 2' ,

dan Ho dipecah menjadi

dengan

Hs

- V 2 + r 2 )

20

Y 20 = fungsi harmonik orde-2

(7)

(8)

(9)

(10a)

(10b)

(10c)

(lOd)

(lOe)

Dari persamaan-persamaan (3) dan (10a) operator Hamilton sistem dapat
ditulis menjadi

H = H ° + H 8 (11)
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Sebagai vektor basis dalam penyelesaian persamaan Schrodingernya dipilih

basis di mana H °0 diagonal bersama dengan £ 2, lz, dan sz yang komutatif dengan

H o dengan bilangan kuantum masing-masing £, A, dan Z- Tetapi operator-operator
ini tidak komutatif dengan operator Hamilton total H, sedang yang komutatif dengan

H adalah komponen ketiga dari momentum sudut total j yaitu

jz = 4 + sz (12)

dengan bilangan kuantum
Q = A + Z (13)

Maka basis vektor yang dipilih adalah

I N ^ A Z ) (14)

yang memenuhi persamaan eigenvalue

3

2

dengan N bilangan kuantum yang menyatakan banyaknya kuanta osilator.

Karena matriks dari operator H° diagonal dengan elemen matriks yang sama
untuk harga N yang sama, maka suku ini dapat dipindahkan ke kiri bersama Hamilton
total H. Selanjutnya diperkenalkan besaran-besaran baru, ji, dan r\ yang memenuhi

i . C

2 /ZCO I '

_ 2_D

^~ C '

dan

S (o 0 ( 8 ) 5 4 2 1 6 3 1 ' ^
^ "" K co o ~ K l ' 3 " 2 7 J

Maka H5 dapat ditulis menjadi
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dengan

(20)

Persamaan (11) sekarang dapat ditulis berbentuk

dengan

H - H°o = Kfico0 R

= r | U - 2 £

(21)

(22)

Operator R merupakan operator yang hanya tergantung pada dua parameter r\
dan u, maka untuk mendapatkan energi dari sistem tinggal mendiagonalisasi matriks
R ini dalam representasi dengan vektor basis I N t A Z ) untuk suatu harga r\ atau
untuk suatu harga kebenjoan 5 atau (3 pada harga N dan Q tertentu.

Bila energi yang didapat dari diagonalisasi R ini dinamakan eNn, maka energi
total yang merupakan eigenvalue dari H adalah

3 0
( N + - ) ftcoo (5) + K h<a0 e N n (23)

Pemilihan konstanta K dan p. adalah sedemikian sehingga bilamana 8 atau P =
0, maka perhitungan akan menghasilkan tingkat-tingkat energi yang sesuai dengan
model kulit untuk inti-inti yang bulat.

PERHITUNGAN

Pada semua perhitungan telah dipilih harga K yang sama yaitu K = 0.0637,
sedangkan untuk harga p. dipilih berlainan untuk harga-harga N yang berbeda, sebagai
berikut:

Harga N

0,1,2
3

4,5,6

Harga p.
Untuk proton

0.0
0.35
0.60

Untuk neutron
0.0

0.35
0.42
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Pada setiap perhitungan dipilih harga p tertentu sehingga harga r\ juga tertentu.
Selanjutnya dengan vektor basis I N i A Z } dihitung elemen matriks dari operator R
dengan menggunakan sifat-sifat momentum sudut orbital I, momentum sudut
intrinsik spin s, dan fungsi harmonik Y serta operator r2. Setelah elemen matriksnya
dihitung, maka matriks R dapat didiagonalisasi untuk memperoleh eigenvaluenya,
dan akhirnya energi dari sistem dapat dihitung dengan persamaan (23).

Untuk keperluan pembuatan plot, maka dihitung energi-energi dari sistem
untuk harga-harga (3 dari -0.35 ( bentuk inti gepeng) sampai dengan +0.35 (bentuk inti
lonjong) dengan interval 0.0125, sehingga untuk setiap harga p didapat 57 titik data.

PEMBUATAN PLOT DAN PEMBAHASAN

Sebagian besar aktivitas dalam penyusunan makalah ini dilakukan dalam
lingkungan Microsoft Windows terutama penulis tertarik pada penggunaan fasilitas
graphical user interface (GUI) dan object linking and embedding (OLE) dalam
Microsoft Windows ini.

Karena plot akan dibuat dengan menggunakan program EXCEL, maka output
dari FORTRAN perlu dibuat berbentuk matriks dengan jumlah baris sebanyak 57
buah dan jumlah kolom sesuai dengan banyaknya harga Q yang ada. Urutan proses
adalah mula-mula perhitungan energi sebagai fungsi dari kebenjoan p dilakukan
dengan bahasa FORTRAN dengan menggunakan FORTRAN POWER STATION
COMPILER for WINDOWS. Selanjutnya output dari Fortran dipindahkan ke dalam
WORD versi 6.0 yang kemudian dipindahkan ke dalam EXCEL versi 5.0, yang
akhirnya dengan kemampuan plotting dari EXCEL dibuat plotnya.

Gambar-gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 menunjukkan hasil dari plot tersebut yang
menggambarkan hubungan antara energi partikel tunggai E dengan kebenjoan p. Pada
setiap orbit, untuk harga P yang besar, diberi identifikasi dengan fl[Nnz A], di mana
nz adalah bilangan kuantum azimutal yang menyatakan banyaknya kuanta osilator

dalam sumbu z dan yang memenuhi { = nz + A.
Harga p sama dengan nol menunjukkan inti berbentuk bulat, P berharga negatif

inti berbentuk gepeng, dan P positif inti berbentuk lonjong. Karena inti-inti yang tidak
bulat lebih banyak yang berbentuk lonjong, maka pada umumnya orang hanya
membuat plot ini dengan harga p dari nol ke harga positif saja.

Sampai pada kulit 50 plot untuk proton dan neutron boleh dikata sama
susunannya, tetapi untuk kulit di.atasnya agak berbeda karena proton bermuatan
listrik sehingga di samping gaya inti juga dipengaruhi oleh gaya coulomb, sedangkan
neutron dipengaruhi oleh gaya inti saja karena tidak bermuatan listrik

Gambar-gambar 1 sampai dengan 6 sering disebut dengan nama Diagram
Nilsson. Diagram ini dapat dipergunakan untuk menentukan posisi nukleon yang
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sangat menentukan sifat-sifat intinya. Bila letak nukleon ini di orbit yang mana di
dalam inti telah diketahui, tnaka sifat-sifat intinya dapat dijabarkan dari sifat-sifat
nukleon tersebut.

Perhitungan atas dasar teori Nilsson ini dapat dibandingkan dengan data
eksperimental, yang kemudian dapat dipergunakan untuk merancang eksperimen
selanjutnya. Jadi diagram Nilsson ini sangat membantu para peneliti dalam
merancang ataupun menganalisis eksperimen yang berhubungan dengan
pengumpulan dan evaluasi data nuklir.

KESIMPULAN

Modifikasi Nilsson pada teori model kulit telah menungkinkan teori ini untuk
diaplikasikan pada inti-inti yang tidak bulat.

Pada inti-inti yang bulat, bila inti mempunyai banyaknya proton dan neutron
sama dengan bilangan mujizat (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126), maka inti akan sangat stabil.
Bila salah satu proton atau neutronnya ganjil, tetapi jumlahnya masih di sekitar
bilangan mujizat, maka pada umumnya inti masih memiliki sifat yang stabil, karena
nukleon yang ganjil tersebut, yang lebih bebas daripada nukleon yang lain, sukar
untuk berpindah tempat karena orbit-orbit lain yang kosong berada jauh dari posisi
nukleon tersebut.

Bila suatu inti sangat menyimpang dari bentuk yang bulat, dari diagram
Nilsson, terlihat bahwa bilangan mujizat tidak lagi dapat dipakai sebagai ukuran
apakah inti tersebut bersifat stabil atau tidak. Pada inti-inti yang demikian
pembentukan kulit-kulit akan bergeser, tergantung pada besarnya kebenjoan inti-inti
tersebut. Walaupun suatu inti memiliki banyaknya proton atau neutron jauh dari
bilangan mujizat, tetapi bilamana inti tersebut mempunyai kebenjoan yang besar
tertentu, maka masih ada kemungkinan bahwa inti mempunyai sifat yang stabil.
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Gambar 1. Orbit Proton Antara Kulit 0 dan 8.
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Proton Orbitals
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Gambar 2. Orbit Proton Antara Kulit 2 dan 20.
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Proton Orbitals
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Gambar 3. Orbit Proton Antara Kulit 8 dan 28.
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Proton Orbitals

Gambar 4. Orbit Proton Antara Kulit 20 dan 82
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DISKUSI

BUDISANTOSO

1. Bagaimana perbandingan antara hasil perhitungan dengan hasil eksperimen?
2. Bagaimana eksperimen dapat dilaksanakan?

R.S. LASIJO

1. Perbandingan antara hasil perhitungan dengan data eksperimen secara kualitatif
pada umumnya cukup baik, terutama bila diaplikasikan untuk inti yang bulat dan
inti yang sangat menyimpang dari bentuk bulat.

2. Eksperimen biasanya dilakukan apabila studi kelayakan yang dilakukan secara
teori memungkinkan untuk mendapatkan data yang kita kehendaki dengan
peralatan yang tersedia.

NURDIN EFFENDI

Apakah diagonalisasi dilakukan secara analitik atau metode numerik?

R.S. LASIJO

Diagonalisasi matriks dilakukan dengan teori Jacobi dan dihitung secara numerik
dengan FORTRAN.
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