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SPIN DAN PARITAS TINGKAT DASAR PADA SISTEM
DUA P ARTIKEL UNTUK INTI BULAT GANJIL-GANJIL
60CO DAN 46K

V.I.S. Wardhani, Toga Siagian
Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknik Nuk/ir -BAT AN Bandung

ABSTRAK
SPIN DAN PARITAS TINGKAT DASAR PADA INTI BULAT GANJ/L-GANJIL 60CO don 46K. Untuk
memperoleh spin don paritas tingkat dasar pada inti bulat ganji-ganjil. telah dilakukan analisis terhadap inti
6OCO dan 46K dengan menggunakan model gaya inti delta. Perhitungan dilakukan secara teoritis dan
membandingkannya dengan hasil percobaan. Supaya diperoleh hasil yang optimal. data dianalisis dengan
menggunakan metode kuadrat terkecil. Dari hasil perhitungan diperoleh spin dan pari/as /ingkat dasar yang
sarna dengan hasil percobaan.

ABSTRACT
THE LOWEST SPIN AND PARITY LEVELS ON TWO PARTICLE SYSTEM FOR ODD-ODD NUCLEI
60CO AND ~6K. For obtaining the lowest spin and parity levels of odd-odd nuclei, the analyzing of the nuclei
60CO dan ~6 has been done using delta force model. The calculation is done by theorytically and compared
with experiment. To get a result optimally, the data is analized using least square method. It is shown that
the lowest spin and parity level from calculation result and the experiment result are similar.

PENDAHULUAN

M omentum sudut total] sering disebut
dengan spin dari inti yang merupakan

salah satu ciri suatu tingkat energi dari inti.
Ciri lain dari suatu tingkat energi adalah
besamya paritas (7t) clan energi (E). Energi
tingkat dasar dari suatu inti biasanya
dinyatakan sebagai energi nol clan energi yang
lain besamya dinyatakan relatif terhadap energi
tingkat dasar tersebut. Paritas (7t) adalah sifat

dari status gelombang \II (r ) terhadap
refleksi. Jadi suatu tingkat energi i dapat

dicirikan dengan E1, J 1 Irl.

Model-model inti mempunyai peranan
yang sangat besar dalam menentukan sifat-sifat
inti. Pad a inti bulat ganjil-ganjil, sifat dari inti
ditentukan oleh neutron maupun proton yang
ganjil. Dalam hal ini, model kulit dapat
meramalkan dengan baik spin dan paritas
tingkat dasar dari inti ganjil-ganjil.

Pada makalah ini disajikan secara
teoritik penggunaan analisis model kulit untuk
menentukan spin dan paritas tingkat dasar pad a
inti bulat ganjil-ganjil. Analisis dilakukan
terhadap inti 6OCO clan 46K dengan
menggunakan interaksi residu sederhana yang
berbentuk delta. Kemudian dilakukan
perbandingan antara hasil perhitungan teoritis
dengan data percobaan yang diperoleh.

TEORI
Sejak ditemukannya neutron oleh

Chadwick, inti dianggap terdiri dari proton-
proton clan neutron-neutron yang ke duanya
sering pula disebut nukleon. Karena geraknya
di dalam inti, nukleon memiliki momentum
sudut yang di dalam mekanika kuantum sering
disebut momentum sudut orbital. Momentum
sudut orbital dari masing-masing nukleon
dalam inti dapat membentuk momentum sudut

orbital total (I). Nukleon juga mempunyai

spin yang dapat membentuk spin total (8).

Gandengan (I) dan (8) ini membentuk

momentum sudut total (J) yang sering
disebut juga dengan spin dari inti, sedangkan
paritas (n) adalah sifat dari status gelombang
\I'(r) terhadap refleksi. Bila '1'(-;:) =

'¥(;:) disebut paritas genap (1l" = +), dan hila

'¥(-r) = -'¥(-r) disebut paritas ganjil

(1l" = -). Dari model kulit dapat ditentukan

spin (J) dan paritas (1l") yang meropakan ciri

dari suatu tingkat energi.

Dalam model kulit, sifat dari inti bulat
ganjil-ganjil banyak ditentukan oleh neutron
ma~pun proton yang ganjil, dapat ditentukan
pula susunan tingkat-tingkat energi untuk
proton dan neutron dengan menggunakan
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En, = energi partikel proton
diagram yang dibuat oleh Motelson dan
Nilson seperti terlihat pad a gambar I.

Inti bulat ganjil-ganjil memiliki proton
maupun neutron ganjil yang masing-masing
dianggap merupakan partikel be bas yang saling
berintegrasi (sistem dua partikel). Persamaan
Schroedinger daTi sistem dua partikel dapat
ditulis [II:

Enj
= energi partikeJ neutron

(Ho +H,) \Jl(r = E \{J(r (1)

H 0 = Hamiltonian dengan potensial rata-rata

HI = lnteraksi residu sebagai koreksi

terhadap Ho
'¥ = Fungsi gelombang sistem
E = Energi total sistem

HI merupakan koreksi pada sistem dua
partikel karena penggunaan potensial rata-rata
pada sistem dua partikel untuk inti buJat ganjil-
ganjil masih kurang memadai, Koreksi tersebut
dilakukan dengan menambahkan potensial
yang merupakan interaksi residu effektif antara
nukleon-nukleon yang diperlukan sebagai
gangguan terhadap potensial rata-rata yang
berbentuk interaksi dua partikel;

Perubahan energi karena adanya interaksi
residu delta adalah :

HI =V12 (2)

EUJ i2 J) = (i. i2 JMI1/"2 Ii, i2 JM

dan status IJ.i2JM) adalah;

li,hJJvJj = L(i..l.l1h~ li.hJJvJjU'.l.l1)lh~)

~kspansikan V (/rl -r2 /) dalam
polinomial L~g~ndre [21:

memenuhi persamaanHamiltonian H 0

Schroedinger:

H 0 'P(r)= Eo 'P (r (3)

dengan;

Eo = Enl + Enz (4)
(6)

Sehingga
Unl

rdengan adalah solusi dari
tak

persamaan radial

Untuk gaya delta;

V(/r; -r2 /)= O(rl -r2) (coS(J)-l)
VK(rl,r2) = (2k+l) EV,J2J)=Fo Link

k
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Kulit tcrluar daTi inti bulat ganjil-ganjil
memiliki proton maupun neutron ganjil yang

masing-masing memiliki momentum sUuut
total, maka penjumlahan daTi ke dua
momentum sudut ini mempunyai lebih daTi satu

harga momentum sudut total (J). Untuk

menentukan momentum sudut total (J) yang

merupakan tingkat energi terendah dapat

diterangkan dengan menggunakan.interaksi
residu yang berbentuk delta.

(J) = sudut antara 1. dan r 2

Sehingga perubahan energinya dapat ditulis

tergantung pada k, jadi F K = F 0

Perubahan energi (persamaan 6) dapat ditulis



n hanya mempunyai dua harga yaitu n = 0 dan n
= 1

menggunakan sifat ortogonal dari koefisien Wigner,
sedang somasi terhadap r dilakukan dengan
menggunakan sifat-sifat koefisien Racah, sehingga
didapatkan :

Somasi terhadap dilakukan dengann

+ V.2 + (-I)1,+h+J J22 r-

4J(J + I)
E EV o O J) 1/..2..2W = 0 li2 = T2 it i2

1 ,:
j2VI }'7:j2 -}'7:/ jlj2JO)2

Vl2 + (-I)lI+h+J J22 )2

4J(J + I)
E E{:'J ) 1/..2..2{:I/' 1/I" JO)2

u= IVIJ2 =/2JIJ2 VI/2J2-/2 JIJ2
(I + 2(':' 1)'1 +/2 +J

a + = Energi untuk paritas genap

a- = Energi untuk paritas ganjil

(j,m. ,j2m2 / j3m3) adalah koefisien Clebsch-

Gordon yang besarnya (3];

Ew = Energi akibat pengaruh gayatukar Wigner

E ~ = Energi akibat pengaruh gaya tukar
q

Bartlett

partikel 2
gaya tukar spin antara partikel dan

( , , ' ) 1( ' , , ),( , , , ),( , )If: ),': 2 13 + JI -J2 ' 13 -11 + J2 ' 11 + J2 -13 ' 13 +m) ,V) -m) ,

J) f: ' ° .),( , ),f : ),( , ),f: ),
V,+J2+J)+ '1I+ml 'V,-ml, J2+m2 'V2-m2,

=8
m"m,+m

U2 +h +m. -k)!U. -ml +k)!
U) -j. + 12 -k)!(1) +m) -k)!(k+ j. -12 -m))!

atau

~

XL~
k=int ttgtr k!

=t5

". 2(: .. ),(: .. )1( : .. )1)3 \JI +)2 -)3 .\J3 +)1 -)2 .\J3 +)2 -)1 .
X

(;1 + J2 + J3 + 1)

(;. +m.)I(;. -m.)1(;2 +m2)!(;2 -m2)1(;3 +m3)!(;3 -m3)!
m"m,+M,

[VI +J2 -J) -k)!V, -ml -k)!V2 +m2 -k)!V) -J2 +m. +k)!V) -JI -m2 +k)!]-1

0 = Kronecker's delta
= 1 bil{*- a = b

Dari persamaan energi Ew dan E(J'* dapat ditulis

potensial berbentuk ;

VI2=-[(I-a)+aO"I°0"2]8(rt-r2) (7)

a. adalah konstanta gaya dari persamaan (5)
yang mempunyai hubungan a = 1- a. dan b = a..

Sehingga dibuat grafik yang menghubungkan harga
untuk a. = 0 (atau n = 0) untuk energi Ew dan a.

= 1 (atau n = 1) untuk energi E t .
cr

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kulit terluar dari inti bulat ganjil-ganjil
memiliki proton maupun neutron ganjil, oleh karena
itu inti bulat ganjil-ganjil mempunyai lebih dari satu
harga momentum sudut total, Untuk menentukan
kulit terluar proton maupun neutron pada inti bulat
ganjil-ganjil perlu ditinjau pula kulit terluar proton
maupun neutron untuk inti-inti di sebelahnya pada
Table of Isotopes. Pada inti bulat ganjil-ganjil

~ C033 untuk menentukan kulit terluar dari

protonnya ditinjau juga inti-inti di sebelahnya yaitu
.,S9 C d .,6J C k '" bintI 21 °33 an intI 21 °34' e tlga mtl terse ut

memiliki kulit terluar proton f~ dengan paritas
negatip (-). Sedangkan untuk mementukan kulit

terluar dari. neutro pada inti :~ C033 d.!tinjau juga

inti i: Fe33 dan inti :~ Ni33 ' ke tiga i-nti tersebut
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tersebut memiliki kulit terluar proton d X dengan

paritas positip (+), sedangkan untuk menentukan

kulit terluar dari neutron pad a inti :: Ar 27 ditinjau

inti ;; Ca27' ke tiga inti tersebut memiliki kulit

terluar neutron f X denagan paritas negatip (-).

Dari kulit terluar proton dan neutron tersebut

diperoleh jl = 7-2' dan h =,;;t2' yang m~nghasilkan

empat harga momentum sudut total yaitu J= 2,3,4
dan 5 dengan paritas negatip (- y41,

memiliki kulit terluar neutron pX dcngan paritas
negatip (-). Oari kulit terluar proton dan neutron
tersebut diperoleh J' -7/ dan J'... 3/ yang

I -/2 I 72

menghasilkan empat harga momentum sudut total
yang merupakan spin tingkat -tingkat dasarnya,
yaitu J = 2,3,4 clan 5 :lcngan paritas positip (+).

Oemikian juga pada inti bulat ganjil-ganjil

:: K27' untuk menentukan kulit terluar protonnya

ditinjau inti :: K 26 clan inti ~: K 28' ke tiga inti

..

I

'C'r

f

r;:-..
?:.'-

~I~
..!;~

~
~

,.

I
,oL.

Gambar Diagram Mottelson dan Nelson

Kulit terluar proton dan neutron dapat
ditunjukkan juga pada susunan konfigurasi proton
dan neutronnya menurut Diagram Mottelson dan
Nilson yang ditunjukkan pada gambar 1.

Dari momentum sudut total yang diperoleh,

kemudian dilakukan perhitungan energi E w dan
"

E .,.% denga terlebih dahulu menetuakn besamya

y~~,y~~., ~y~nV.I.S. Wardhani, dkk ISSN 0216-3128.
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:: K27 ditunjukkan pada tabell dan tabel2.
koefisien Clebsch -Gordon pada setiap harga J.

Hasil perhitungan energi E III dan E Uf setiap

harga J untuk inti bulat ganjil-ganjil ~CO33 dan

Harga E IV clan EO'. pada J = 2,3,4 dan 5 untuk inti ~~ Co))Tabel

J(tr)
C -G koeflsien

Eo E.
(1

-2,40000

0,76190

-0,88889

1,33333

IV

:2(')

., (')

I 

-0,56695

--

1,71429

0,76190

0,38095

1,33333

I -0,28868

I 0,42258

C \'"~ 0,64649

Tabel2. Harga E IV dan E.- pad a J = 2, 3,4 dan 5 untuk inti :; K27
a

J(Ir) koefisienE

1,71429

0,76190

0,38095

1,33333

E.
0-

i:7i429

I

i ; ;.; 1'0' i

3 . -0,56695]

:0,288681

0,38095

-1,09091

4,-j 0,42258 I
i

I 0,64649 I

gambar 2 clan gambar 3 masing-masing untuk inti
6OC" d ..46 K27 °33 an intI 19 27 .

Kemudian dibuat grafik yang

menghubungkan harga-harga E w dan E qt untuk

setiap harga J seperti yang ditunjukkan dalam

a=O a=1

Gambar 3. Tingkat energi int~ :: K27Gambar 2. Tingkat energi inti ~~CO33

Spin dan tingkat-tingkat energi terendah dari
inti bulat ganjil-ganjil di atas diperoleh pada suatu
harga a tertentu.Untuk mendapatkan suatu harga a
optimum dimana spin dan tingkat energi terendah
diperoleh, maka dilakukan suatu ana lis a perhitungan

pada beberapa harga a yang terletak antara E w dan

E ~.
u

Dari gambar 2 setelah dilakukan analisis
terhadap beberapa harga a, maka didapatkan bahwa
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pada harga a = 0,13 diperoleh urutan tingkat-

tingkat energi dari yang terendah adalah : 5, 3, 4, 2.
Jadi spin clan tingkat energi terendah dari inti bulat

J1t E (MeV)

0,42525

J1I

...1.:""-
",+ """"",~",,//

3 """' ...' """""""""""""

4+ 3+'

0,21746

2+ 2+

5 + 5 +
0,05857

0

hasil pengamatan r;o;CO33 hasil perhitungan

Gb.4. Tingkat-tingkat energi inti r;o,CO33 sccara pcrhitungan tcoritis dan data pengamatan

urutan tingkat-tingkat energi terendah adalah 2, 3, 4,
5. Jadi spin clan tingkat energi terendah dari inti

bulat ganjil-ganjil ~: K27 adalah JK = 2-. Hasil

perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan
hasil pengamatan yang diperoleh dari Tables of

Isotopes untuk inti ~: K27 seperti yang ditunjukkan

pad a gambar 5.

Hasil ini kemudian dibandingkan dengan
hasil pengamatan yang diperoleh daTi Tables of
Isotopes [4] untuk inti~CO33 seperti yang

ditunjukkan pacta gambar 4.Dari pengamatan, urutan
tingkat energi terendahnya adalah 5+ sesuai dengan
hasil perhitungan.

Demikian pula daTi gambar 3, setelah
dilakukan analisis terhadap beberapa harga a
didapatkan bahwa pacta harga a = 0,45 diperoleh

E (MeV)J1tJ7t

5-
""'

0,66745-

0,6046
"" -

3-~--~~~~=~= :-
4-

0 5873,

02-2-

pengamatan ~: K27 hasil perhitunganhasil

Gb.5.Tingkat-tingkat energi inti :: K27 secara perhitungan teoritis dan data pengamatan
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Dari pengamatan, urutan tingkat energi
terendahnya adalah 2- sesuai dengan hasil
perhitungan.

TANYAJAWAB

Supriyono

-Apa yang disebut dengan metoda kwadrat
terkeci(

.Bagaimana uji keandalan peramalan pada
metode kwadrat terkecil

KESIMPULAN
Setelah dilakukan perhitungar secara teoritis

dan membandingkannya terhadap hasil pengamatan,
maka dapat disimpulkan bahwa :

.Model gaya inti delta mampu memberi
gambaran yang cukup baik untuk menentukan
tingkat enegi terendah dari inti bulat ganjil-
ganjil.

.Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil,
spin dan tingkat energi terendah dari inti bulat

ganjil-ganjil diperoleh pada suatu harga a
optimum yaitu di sekitar tengah-tengah dari
beberapa harga a yang dianalisis.

V.I.S Wardhani

-Metoda untuk menentukan harga a optimum,
dimana pada harga a optimum tersebut
diperoleh urutan energi yang paling rendah
terus meningkat ke tingkat energi yang
selanjutnya

-Dengan menggunakan metode kwadrat terkecil
tersebut ternyata diperoleh harga a yang dapat
menunjukkan tingkat-tingkat energi dari yang
paling rendah ketingkat energi yang
selanjutnya sesuai dengan hasil pengamatan
yang ado di label of isotope
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