
ISSN 0216 -3128262 Raden Oktova

KARAKTERISTIK GAYA
PELURUHAN P- INTI 40Zr98

GAMOW- TELLER PADA

Raden Oktova
Jurusan Fisika FMIPA. Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta

ABSTRAK
KARAKTERISTIK GAYA GAMOW-TELLER PADA PELURUHAN P- INTI 40Zr98. Tetah dikaji

karakteristik gaya peluruhan P- untuk transisi Gamow-Teller pada saluran p-h dan POp untuk inti berat
kaya-neutron 40Zr98. Perhitungan keadaan dasar partikel-tunggal inti induk dilakukan secara
swakansisten dengan fungsional kerapatan tenaga Fayans. kemudian dari himpunan basis partikel-tunggat

yang diperoleh dihitung basis kuasi-partikel dengan hampiran BCS. Gaya sisa pengek...itasi transisi P-
berupa gaya berjangkau not (fungsi delta); pada saturan p-h yang digunakan berupa suku pertukaran spin-

isospin a I .a 2 r 1 .r 2 dari gaya Migdal-Larkin, sedangkan pada saluran Pop adalah konstan. Metode .vang

digunakan adalah QRP A proton-netron (pnQRP A). Diperoleh kesimpulan. bahwa gaya sisa pasangan Pop
proton-netron pada peluruhan Gamow-Teller pada inti yang dikaji dapat diabaikan. ,\'i/ai parameter ga}'a
p-h yang diperoleh g' = 0,735 sedikit lebih besar dari nilai baku sebesar g' = 0,7 .vall.~ biasu JI.~!llIukull

untuk inti-inti stabi!.

ABSTRACT

CHARACTERISTICS OF THE GAMOW-TELLER FORCE II\' THE P- DECAY OF 40Zr98. The

characteristics of the p- decay force for the Gamow-Teller transition in the p-h and the p-p channels in the
heavy neutron-rich nucleus 40Zr98 have been studied. The ground state single-particle levels in the parent
nucleus were calculated self-consistently using the Fayans energy-density functional. and from them the
quasi-particle basis \vas obtained using the BCS model. The residual charge-changing force responsible for

the P- transition was taken as having a zero-range (a delta function); in the p-h channel the spin-isospin

exchange 0-..0-2 T I .T 2 term in the Migdal-Larkin force was used. and that in the p-p channel was a

constant. The nlethod employed was the proton-neutron QRP A (pnQRP A). The results sho~1' Ihallhe prolon-
neutron pairing p-p force in the Gamow-Teller decay is negligible for the nucleus considered. The value of
the p-h force obtained is g' = 0,735. slightly larger than the standard value of g' = 0.7 commonl.v used

for stable nuclei.

PENDAHULUAN eksperimental. Perhitungan secara swakonsisten
dirintis untuk inti bola oleh Borzov dkk.'3I, dengan

menggunakan fungsional kerapatan tenaga FayansC41
dengan model BCS+pnQRPA, dengan mengabaikan
unsur-unsur matriks gaya sisa pasangan non-
diagonal. Tahun lalu, penulis(S) telah meng-
generalisasi metode BCS+pnQRPA Borzov dkk.
menjadi perhitungan swakonsisten HFB+pnQRPA
dengan menggunakan seluruh matriks gaya sisa
pasangan (termasuk unsur-unsur matriks non-
diagonalnya). Sayang sekali, potensi ketelitian yang
diharapkan di alas belum dapat diwujudkan walau-
pun dari segi teoretik, perhitungan tersebut lebih
eksak.(S) Kekurang-telitian ini diduga akibat
beberapa faktor. Pertama, keterbatasan ketelitian
perhitungan keadaan dasar inti induk, yaitu

parametrisasi fungsional kerapatan tenaga Fayans
yang digunakan, padahal perhitungan pnQRPA

M etode proton-neutron Quasi-particle Random

Pha.ve Approximation (pnQRPA) untuk

perhitungan peluruhan beta tunggal (P) dirintis oleh
Halbleib dan Sorensen(l) dan merupakan model
mikroskopik yang sesuai di&unakan untuk inti-inti
berat. Namun demikian model pnQRPA, seperti
halnya model-model lain untuk perhitungan
peluruhan beta pacta inti atom, masih belum
menunjukkan ketelitian yang memuaskan di seluruh
daerah inti walaupun sudah banyak upaya untuk

memperbaikinya:2)

perhitungan secara swakonsisten, setidaknya
s~cara prinsip, dapat menjanjikan ketelitian, karena
dapat digunakan di daerah inti eksotik atau daerah
inti yang sampai saat ini belum dikenali secara
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Dengan menggunakan wakilan koordinat bola,
unsur matriks GT dapat diuraikan menjadi suatu
faktor geometrik dan sebuah unsur matriks yang
disebut unsur matriks tereduksp2)

A

.N,ILuU)r-(;)\N/)
Mfi =-CA(J/ Mil viiI M,) J=I~ .(3)

,,2J,+1

dengan konstanta renormalisasi aksial vektor C A =
1,26(8), daD spin inti induk Jj = 0 dalam penelitian

ini. Peluang transisi tereduksi BGT didetinisikan

sebagai

harus menggunakan keadaan dasar inti induk
tersebut sebagai basis perhitungannya. Kedua,
fungsiona! kerapatan tenaga Fayans, yang
diparametrisasi untuk inti-inti stabi! pada keadaan
dasar, be!um memi!iki suku-suku pertukaran spin
daD isospin (0-."0-2' TI"T2 daD 0-."0-2 Tt"T2) yang

diper!ukan untuk perhitungan peluruhan beta,
karena suku-suku tersebut mempunyai ni!ai harap
no! untuk keadaan dasar inti, sehingga pada
perhitungan swakonsisten tersebut(S) terpaksa suku-
suku tersebut masih "dipinjam" dari sumber lain,yaitu potensial Migda!-Larkin.(6) .

Dengan tujuan akhir memperoleh suatu
metode pnQRPA yang swakonsisten namun

mempunyai daya prediksi yang tinggi, penulis
me!akukan pengenalan karakteristik gaya sisa
kore!asi keadaan dasar QRPA, baik pada saluran p-h
(partikel-lubang) maupun sa!uran p-p (partike!-
partike!). khususnya untuk transisi Gamow- Teller
pada inti berat genap-genap terdeformasi" Sebagai
langkah awa!, masih digunakan basis kuasipartike!
BCS dengan inti 4oZr98 sebagai acuan, mengingat
inti ini mempunyai sifat yang sangat !angka, yaitu
peluruhan P- dengan satu transisi tungga! saja. yaitu
transisi Gamow- Teller 0+ ~ 1 +,

I !:!JI f
(4)8(

=

Untuk menghitung peluang transisi tereduksi inilah
digunakan metode pnQRPA. Waktu paruh total T",:
diperoleh dengan meliputi semua transisi n menuju

keadaan akhir inti I I.,' yang secara energetik

diperbolehkan,

METODEPERHITUNGAN (5)
1;'2

Himpunan keadaan partikel-tunggal swa-

konsisten diperoleh dengan menggunakan fung-
sional kerapatan tenaga Fayans untuk inti

terdefonnasi, dengan menyelesaikan persamaan
Hartree-Fock-Bogoliubov (HFB)

dengan D = 6146.6::!: 7 S.(9)

Dalam model pnQRP A, digunakan notasi

operator kuasi-partikel a, a+ dengan eksitasi
keadaan dasar (inti induk) menjadi keadaan
tereksitasi (inti anak) dinyatakan dalam penciptaan

fonon pnQRPA,
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X dan Y disebut amplituda maju (p-h) dan amplituda

mundur (h-p), (J) tenaga fonon dan .u multipolaritas
fonon yang dalam hal transisi Gamow- Teller
mempunyai nilai 1+. Oalam model BCS+pnQRPA,
keadaan dasar QRPA dihampiri ~engan keadaan
dasar BCS('O), dan diperoleh persamaan matriks

QRPA

/'(

B'

A*,

/\(A
B*

dengan h = I: + r -J.., I: dan J.. berturut-turut tenaga
partikel-tunggal clan potensial kimia (tenaga Fent1i).
Potensial partikel-tunggal r dan 11 berturut-turut
disebut potensial pasangan nont1al (potensial
Hartree-Fock) dan potensial pasangan anomal
(potensial tensor), dan Ek adalah tenaga kuasi-
partikel HFB. Matriks-matriks U dan V menentukan
operator kuasi-partikel HFB(7). Perhitungan basis
kuasi-partikel dilakukan secara iteratif bersamaan

dengan perhitungan basis partikel-tunggal.
Aturan seleksi untuk suatu transisi GT adalah

nilai mutlak perubahan spin dan isospin sarna
dengan 0 atau I (bukan 0 .-.0), dan paritas inti
tetap. Unsur matriks inti Gamow- Teller untuk
transisi p- dari suatu keadaan awal inti I N i ) ke

keadaan akhir inti I Nf) dapat dinyatakan sebagai

(7)rJ

dengan Wv eigennilai tenaga eksitasi ke-v.
sedangkan matriks-matriks A dan B (k < k'. / < I')

ditulis sebagai(7)

-~
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Qp(i) = ).n -).p + AmnH
-mc -(J)(i) (11)(Sa)

dengan ilmnH = 0,782 Me V,
Bu'//' = -(BCSI[ak,ak,[H,a,ar] ]IBCS) (8b)

Untuk perhitungan QRPA, dalam saluran p-h di-

gunakan suku pertukaran spin-isospin 0-1.0-2 r.'r2

dari gaya sisa Migdal-Larkin(6)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fp-h = Cog' t5(r; -~) 0-."0-2 T."T2 (9)

dengan g' parameter kekuatan gaya p-h Gamow-
Teller, dan Co = 308.385086 MeV. Pad a saluran

p-p, digunakan gaya pasangan proton-neutron
konstan berjangkau nol

Data eksperimental untuk peluruhan inti

4oZr98 menunjukkan suatu peluruhan P- Gamow-
Teller mumi dengan satu transisi saja, yaitu dari 0+
~ 1 +. Tenaga peluruhan maksimumnya Qp = 2,25
MeV dan waktu paruhnya TI/2 = 30,7 s. Dari nilai
log it = 4,16 dapat dihitung peluang transisi eks-
perimentalnya dari persamaan BGT = 3871 ,6/ff5)

sebesar 0,0268.

Grafik tenaga peluruhan maksimum, Qp
terhadap parameter kekuatan gaya p-h, g'
ditunjukkan pacta Gambar I. Dari refs. (11), nilai
Qp maksimum diperoleh dari selisih tenaga Femli
netron-proton dan eigennilai tenaga fonon terendah.

{lJ1. Terlihat bahwa nilai Qp maksimum hampir
konstan sebesar 2,33 MeV yang berarti hanya 3.5 %
lebih besar dari nilai eksperimental. Nilai Qp
maksimum yang hampir konstan disebabkan

eigennilai terendah tenaga fonon (J)I cukup stabil

terhadap variasi nilai g'. Terlihat juga bahwa
pengaruh gaya p-p dapat diabaikan dan kedua grafik
(dengan dan tanpa gaya p-p) hampir berimpit.

(10)Fp-h = Co fp-p 8(~ -~)

dengan fp-p adalah parameter kekuatan gaya p-p

proton-neutron.

Prosedur numerik untuk perhitungan basis
partikel-tunggal swakonsisten dengan fungsional
kerapatan tenaga Fayans, serra untuk perhitungan
BCS+pnQRPA sarna dengan sebelumnya(5).

Dari penyelesaian Pers. (7) diperoleh tenaga-

tenaga eksitasi lIJ(i) dan amplituda-amplituda
transisi Gamow- Teller. Nilai tenaga peluruhan Qlii)
dihitung secara swakonsisten dari

:;:
~
~

f.
I

Gambar 1. Tenaga pe/uruhan maksimum, Qp sebagaijimgsi para.
meter kekuatan gaya p-h.
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Gambar 2. Waktu paruh. TI12 sebagaifungsi parameter kekuatan gaya p-h.

...

(LPP-UAD) Yogyakarta, kontrak tahun 2002.
Kajian penulis tentang parametrisasi gaya Gamow-
Teller dengan perhitungan swakonsisten matriks
penuh HFB+pnQRPA saat ini sedang berlangsung.

Berbeda dengan nilai Qp maksimum yang
hanya bergantung pada eigennilai tenaga fonon
terendah f1)" Gambar 2 menunjukkan bahwa waktu
paruh T1/2 sangat dipengaruhi oleh nilai g' .
Perbedaan kecenderungan ini disebabkan nilai
waktu paruh ditentukan oleh ban yak factor. Se.perti
terlihat dari refS. (5), waktu paruh diperoleh dari
semua penyelesaian persamaan QRPA yang secara
energetik diperbolehkan (Qp positit). Semakin besar

nilai g', nilai Qp maksimum semakin kecil, yang
berarti semakin sedikit transisi yang diperbolehkan,
yang pada akhimya berarti semakin besar nilai

waktu paruh total. Seperti halnya pada kasus Q,8
maksimum, pengaruh gaya p-p pada hasil per-
hitungan waktu paruh juga dapat diabaikan. Untuk
menghasilkan nilai waktu paruh eksperimental, nilai
g' harus diambil sebesar 0,735, sedikit lebih besar
dari nilai g' = 0,7 yang biasa digunakan untuk

perhitungan pada inti stabil.(6)
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