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APPLYING THE MODEL OF INTERACTING BOSONS IN A DEFORMED
NUCLEUS OF URANIUM ISOTOPES
Abstract. In this paper, the model of interacting bosons in the theory of nuclear structure is applied to the study
of the properties of deformed heavy nuclei is considered. In particular, the calculation of the probability of radiation
of gamma rays in the isotope uranium nucleus and they are compared with their experimental data.
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ƏСЕРЛЕСУШІ БОЗОНДАР МОДЕЛІН УРАН ЯДРОСЫНЫҢ
ДЕФОРМАЦИЯЛАНҒАН ИЗОТОПТАРЫНА ҚОЛДАНУ
Аннотация. Жұмыста ядроның құрылыс теориясындағы əсерлесуші бозондар теориясы
деформацияланған ауыр ядролар қасиеттерін зерттеуге қолданылған. Оның ішінде Уран ядросы
изотоптарының ߛ-сəуле шығару ықтималдығы есептеліп, оны эксперименттегі мəндерімен салыстырылды.
Түйін сөздер: атом ядросы, спектрлер, гамма ауысу.

I. Кіріспе. Ядро құрамына енетін нуклондар арасындағы ядролық əсерлесу осы кезге дейін
қажетті түрдегі түсіндіруі əлі жасалмаған. Ол əсерлесулер өте күрделі жəне оны сипаттайтын
параметрлер өте көп. Дегенмен ядролардың ең төменгі энергетикалық деңгейлеріндегі
заңдылықтары біркелкі, қарапайымдылық мағынасы бар. Олардың қасиеттері нуклондар
қозғалатын орташа потенциал мен эффективті қос нуклондық əсерлесу арқылы анықталады.
Сондықтан ядродағы нуклондар атомдағы электрондар тəрізді қабықшалар бойынша орналасып,
бірақ, өзара ядролық күшпен əсерлесіп жұпталады.
Осының салдарынан, əсіресе, олардың коллективтік спектрі қарапайым топтасқан
нуклондардың тербелмелі, айналмалы, не екеуінің қосылған түріндегі қозғаласы арқылы
жасалады. Осындай коллективті қозғалыс спектрінің алғашқы теориясын О. Бор мен Б.
Моттельсон жасаған. Коллективтік қозу спектрін ядролардың геометриялық формасымен
байланыстырған [1]. Ядролардың төменгі коллективтік қозу спектрін олардың беттік,
квадрупольдік деформациялану параметрі арқылы өрнектелген.
Бұл жұмысымызда осы айтылған бозондық теорияның SU (5) − шегін пайдаланып сфералық
Рутений ядросының үш сфералық изотопы

234 , 236 , 238

U ға қолданып, оның спектрін жəне онда
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болатын электромагнит сəулелер ықтималдығының В (Е 2) шамасын есептеп, оларды тəжірибеде
табылған мəндерімен салыстырдық.
II SU ( 6 ) ⊃ SU ( 3) ⊃ O ( 3) тізбeгінің жaлпы қaсиeттeрі
Кeйінгі ондaғaн жылдaр ішіндe əсeрлeсуші бозондaр модeлін (ƏБМ) күрдeлі ядролaрдың
төмeнгі энeргeтикaлық күйлeрінің қaсиeттeрін түсіндіругe қолдaну, əсірeсe, экспeримeнтaторфизиктeр үшін өтe қолaйлы əдістeргe aйнaлды. Бұл модeльдің нeгізгe aлaтын нeгізгі
концeпциясының жəнe ондa пaйдaлaнaтын гaмильтониaнның aлгeбрaлық құрылысының
қaрaпaйымдылығы ядролaрдaғы коллeктивтік қозулaрдың құрылысын зeрттeудe үлкeн
мүмкіндіктeр туғызaды. Aлғaшқы тeориялaрдa коллeктивтік қозудың түрлі модaлaрын олaрдaғы
нуклондaрдың өзгeрмeлі формaдa орнaлaсуынaн туғaн сфeрaлық жəнe түрлішe дeформaциялaнғaн
гeомeтриясымeн бaйлaныстырғaн. Eнді мұндaй қозулaрды ƏБМ-дe ядродaғы бозондaр
əсeрлeсуінeн туғaн энeргeтикaлық күйлeр дeп қaрaстырaмыз.
ƏБМ тeориясының нeгізгі мaзмұны өткeн тaрaудa жeткілікті түрдe бaяндaлды. Бұл жұмыстa
aуыр ядролaрдың төмeнгі күйлeрінің құрылысын зeрттeу үшін ƏБМ eң қaрaпaйым қaғидaсын
нұсқaғa aлaмыз. Aтaп aйтқaндa бұл күйлeрдің құрылысы тeк s жəнe d-бозондaрдың əсeрлeсуінeн
туындaйды дeп eсeптeйміз. Жоғaрыдa мұндaй бозондaрды aнықтaйтын опeрaторлaр SU(6)
унитaрлы топты құрaйтынын көрдік. Мұндaй унитaрлы симмeтриялы гaмильтониaнның оңaй
aнaлитикaлық жолмeн диaгонaлдaнaтын үш aсимптотикaлық шeгі бaр eкeнін көрдік. Соның ішіндe
ротaциялық күйлeрі бaр aуыр ядролaрдың құрылысын зeрттeугe SU ( 6 ) ⊃ SU ( 3) ⊃ O ( 3) шeгін
пaйдaлaнaмыз. Сөйтіп осы aсимптотикaлық топты урaн ядросының жұп изотоптaрынa
қолдaнaмыз. Мəсeлeні тeк топтың тeория жолымeн ғaнa eмeс, сонымeн қaтaр eкінші рeттік
квaнттaу əдісімeн дe шeшугe болaды. Осылaйшa тaбылғaн ядролaрдың спeктрі мeн толқындық
функциялaрының қaрaпaйымдылығы соншa, олaрды ядролaр құрылысын зeрттeугe, олaрдaғы
квaнттық күйлeрді клaссификaциялaуғa өтe қолaйлы жəнe жaқсы қорытындылaр aлуғa болaды.
Квaзиспиндік формaлизм опeрaторлaрдың мaтрицaлық элeмeнттeрін eсeптeуді өтe оңaйлaтaды
жəнe олaрды экспeримeнт бeрілгeндeрімeн сaлыстыруғa қолaйлы түргe кeлтірeді.
Бозондық гaмильтониaнды жaлпы түрдe жоғaрыдa жaздық:
H = ε Nd + a0 SГ SГ + a1II + a2QQ + a3Q3M Q3M + a4Q4M Q4M
(1.1)
Мұндaғы опeрaторлaрдың aнық қaтыстaрын жəнe мəнін жaзу үшін бозондaрдың туу жəнe
жойылу опeрaторлaрынaн құрылғaн бозондaрды қосaқтaу опeрaторын eскe түсірeйік:

Bij = bi+b j = B +ji ,

i, j = 1,..., Г ,

(1.2)

Бұл опeрaторлaр j күйіндeгі бозонды i күйінeaуыстырaды, олaр өзaрa тұйық aлгeбрa құру
үшін

⎡⎣ Bij , Bkl ⎤⎦ = δ jk Bil − δ il Bkj

(1.3)

Коммутaциялық қaтысын қaнaғaттaндыру қaжeт. Bij -опeрaторлaры U ( Г ) унитaрлық Гөлшeмді бозондық кeңістіктeгі топтaрдың гeнeрaторы. Көпбозондық күйлeрдің толық бaзисін құру
үшін жəнe олaрдың квaнттық сaндaрын тaбу мaқсaтындa олaрдың ішіндe тұйық-кіші aлгeбрa
құрaтын инвaриaнтты ішкі топтaр құрaстыруымыз кeрeк. Осындaй ішкі тұйық топтaрдың
толқындық функциялaрын жəнe квaнттық сaндaрын клaссификaция жaсaп үлкeн U ( Г ) тобының
ішкі рeдукциялық тізбeгін құрaмыз. Əр осындaй рeдукциялық топтaрдың бaзистeрі бойыншa кeзкeлгeн жaңa функцияны қaтaрғa жіктeугe болaды. Олaрдың ішіндe қaй тізбeкті нeгізгeaлу – қaндaй
физикaлық динaмикaны қaрaстыруымызғa бaйлaнысты. Қосaқтaй опeрaторлaр (1.2) ( LM ) мультипольділігі бaр
клaссификaциялaнaды:

тeнзорлық

BijLM = BLM ( li xi , l j x j ) = ( bi , b j )

опeрaторлaр
LM

=

∑ (−)

m1 , m2

Мысaлы, толық бұрыштық момeнт опeрaторы
196

aрқылы

li + l j + m j

2L + 1

толық

(

li L l j
mi M − m j

момeнттeр

бойыншa

) B (l m x , l m x )
i

i i

j

j

j

(1.4)
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IM = ∑ ( −)

l − +1

l ( l + 1)( 2l + 1)

lx

B1M ( lx , lx )

3

(1.5)

түріндe өрнeктeлeді. Момeнттeрді қосу тeхникaсын пaйдaлaнып (1.4) опeрaторлaры үшін
коммутaтор қaтысын
ij
ij ⎤
⎡ BLM
, BLM
=
' '
⎣
⎦
' '

⎛Λ
×⎜
⎝ −λ

( 2l + 1) ( 2 L' + 1) ∑ ( 2Λ + 1) ( − )

×

Λλ

L' ⎞ ⎡
li' + L + L' +Λ ⎧ L
δ
⎢
' (−)
⎨'
⎟
M ' ⎠ ⎢⎣ ji
⎩l j

L
M

li + l j + li' + l 'j + λ

L'
li

'
Λ ⎫ ij '
li ⎧
⎪L L
⎬ B − δ ij ' ( − ) ⎨ '
li' ⎭ Λλ
⎪⎩ li l j

Λ ⎫⎪ i' j ⎤
⎬B ⎥
li ⎪⎭ Λλ ⎥⎦

Ол операторларды мына түрде нормалап, Казимир операторын табамыз:
M
( −)
( −)

C Г = 2 ∑ ( − ) BLM ( ij )BL−M ( ij )

(1.6)

(1.7)

ijLM

Бозондар үшін квазиспин операторларын:

S Г = ∑ ( − ) blmbl −m ;

S+Г = ∑ blm+ bl+−m ( − )

m

lm

m

(1.8)

lm

енгізсек, соңғы Казимир операторын бозондық операторлардың қатысын еске алып

C Г = N ( N + Г − 2 ) − ( S Г+ S Г )

(1.9)

түріне келтіреміз. Мұндағы

S Г+ S Г = ( N − υ )( N + Г + υ − 2 )
Теңдігі арқылы жазылатынын білеміз. υ –бозондық сеньорити кванттық саны.

(1.10)

Бұл жазылған жалпы түрдегі Г-өлшемді кеңістік шегіндегі қатыстарды, енді l = 0, 2 тең s
жəне d-бозондық кеңістіктегі түрлерін анық түрде жазайық. Мұнда Г=6 тең, өйткені s бір, ал d
( l = 2, 2 > m > −2 ) бес өлшемді екенін білеміз. Олай болса бұл кеңістікте қосарластыру B( ±)
операторларының саны Г 2 = 36 . Олар U ( 6 ) симметриялық топты құрайды. Бұл үлкен топты,
олардың айналмалы жəне уақыт симметриялы қасиеттеріне қарай мынадай бөліктерге бөлеміз:
1) жиырма бір симметриялы комбинация: екі монопольдік қосарлы операторлар
( )
B00
( 00 ) = ( s + s ) = N s ,
0

+

0
1
1
d +d ) =
Nd ;
(
5
5

( )
B00
( 22 ) =
+

он квадрупольді ( L = 2 ) (оның екі типі)

QM( ) =
+

он гексадекапольді L = 4

2
1 20
1⎡ +
M
02
+
⎤
+
=
+
−
B
B
s
d
d
s
( 2M 2M ) 2 ⎣ M ( ) −M ⎦ M
2
2
QM = B222M = ( d + d ) ;

(1.11)

(1.12)

M

Q4 M = B422M = ( d + d ) ;
4

(1.13)

M

2) он бес антисимметриялы комбинация:бұрыштық моменттің үш компоненті

I M = − 10 B122M = − 10 ( d + d )

1

квадрупольдік оператордың бес компоненті
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QM( ) =
−

2
i 20
i⎡ +
M
02
+
⎤
−
=
−
−
B
B
s
d
d
s
( 2M 2M ) 2 ⎣ M ( ) −M ⎦ M
2

(1.15)

октупольді оператордың жеті компоненті

Q3M = B322M = ( d + d )

3

.

M

(1.16)

Бұл келтірілген (1.11)–(1.15) операторлардың бəрі эрмиттік шартты қанағаттандыратынын
атап кетуіміз керек, яғни
+
QLM
= ( − ) QL − M
M

Жоғарыдағы қосарлау операторын енгізгеннен кейін SU ( 6 ) симметриялық бозондық
+

гамильтонианды (1.1) түрінде жазуымыз қиын емес. Гамильтонианның бұл түрінде s , s
операторлары, тек жүйенің негізгі күйін ғана анықтайтындығынан, (1.1)-ден шығарып
+
тастағанбыз. Оның ішінде бозондардың толық саны N = Ns + Nd сақталады. Сонымен бірге, QM
мен QM , (1.12) операторларының орнына (1.1)-де олардың арнайы комбинациясы енгізілген:

QM′ = B220M + B202M + 7

2

QM

(1.17)

Бұл жаңа операторлар мынадай алгебраға бағынады:

⎡⎣QM′ , QM′ ′ ⎤⎦ = − 3 30 ∑ (−)λ ( 2M 2M ′1− λ ) I λ ′
4

(1.18)

λ

Ал электрлік квадрупольді ауысу операторы

[(

) ( )( ) ]
2

Tk ( E 2) = q1 d + s k + s + d

2

k

(2 )
k

(

+ q2 d + d

)( ) = q Q
2

k

1

+

µ

+ q 2 Qµ

1.19)

Сөйтіп, бозондық операторларының алгебрасын жəне одан құрылған Гамильтонианның
топтық құрылысын біле отырып, олардың өздік мəндері мен өздік функцияларын табу, яғни квантмеханикалық мəселені шешу қиын емес. Бұл мəселені аналитикалық түрде жүзеге асыру үшін
оның үш асимптотикалық шегін пайдаланамыз. Асимптотикалық шекте мəселелерді шешу
салыстырмалы түрде оңай жасалады, сондықтан оны экспериментте ƏБМ кеңінен қолданылады.
Біз бұл жұмыстағы мақсатымыз үшін қажет U (6) ⊃ SU (3) ⊃ O(3) асимптотикалық тізбегін
негізге аламыз. Осындай кіші алгебралық тұйық операторлар бойынша толқындық функцияларды
классификациялай отырып, квант-механикалық операторлардың өздік мəндері мен өздік
функциялары арқылы ротациялық күйлердің құрылысын жəне оларда болатын процестерді анализ
жасаймыз. Табылған шамаларды эксперименттік берілгендерімен салыстырамыз.
SU (3) тобының 8 генераторы бар: оның үшеуі жүйенің толық бұрыштық моментінің
компоненттері:

[

I µ = − 10 в 2+µ1 , в 2 µ 2

]( ) ,
2

(1.20)

µ

ал, бесеуі квадрупольдің компоненттері:

⎧ + +
7 +
Qµ = 2 ⎨в00
в 2 µ (− )µ в 2+− µ в00 −
в 2 µ1 , в 2 µ2
2
⎩

[

]( ) ⎫⎬
2

µ

⎭

(1.21)

Егер толық бұрыштық момент компоненттерін (1.20) жеке алып қарастырсақ, ол белгілі үш
өлшемді айналу тобын генерациялайтын O (3) тобын құрайды. Ал (1.20) мен (1.21) теңдіктері
анықтайтын сегіз операторлар тұйықталған Ли алгебрасын анықтайды:
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[Q , Q ]
µ

µ'

[Q , I ] =
µ

[I

µ

µ'

µ

⎧2 2 1 ⎫
3
=
30 (− ) ⎨ '
⎬I µ
4
⎩µ µ − µ ⎭
30 (− )

]

, I µ ' = 6 (− )

µ +1

µ +1

⎧2 2 2⎫
⎨ ' ⎬Qµ
⎩µ µ µ ⎭

(1.22)

⎧1 1 1 ⎫
⎨ ' ⎬I µ
⎩µ µ µ ⎭

Сонда SU (3) - симметриялы Гамильтониан

H = − χ ∑ Qµ Q− µ − χ ' I µ2

(1.23)

⎞
⎛3
E = − χC (λ , µ ) + ⎜ χ − χ ' ⎟ I µ2
⎝4
⎠

(1.24)

µ

түрінде жазылып, оның өздік мəнін

теңдігі арқылы өрнектейміз.
Бозондардың толық саны N SU (3) - тобының

(λ, µ ) көрсетуінің түрлі мəндерін анықтайды.

Казимир операторы C(λ, µ ) көрсетудің берілген мəндерінде

C (λ , µ ) = λ (λ + 3) + µ (µ + 3) + λ

(1.25)

теңдігі арқылы жазылады.
Енді қарастырып отырған операторлар тізбегі бойынша күйлерді классификациялауға
кірісейік.Ол үшін U (6) − симметриялы көрсетілуді SU (3) тобының (λ , µ ) көрсетуі бойынша
жіктейміз.
Ең қарапайым конфигурациядан бастап күрделі шегіне қарай қозғаламыз.
Алдымен бозон жоқ күй үшін [N = 0] = (0,0); бір ғана бозоны бар күй үшін

[N = 1] = (2,0) ⊕ (1,0) .

Ал егер күйде екі бозон бар болса онда Юнг схемасы:

[N = 2] = ((2,0) + (1,0)) ⊗ ((2,0) + (1,0)) = (4,0) + (0,2) + (3,0) + (1,1) + (2,0)

(1.26)
түрінде жазамыз. Дəл осылай бір күйде үш, төрт, т.с.с. бозондар үшін осы жіктеулерді соза
отырып, толық симметриялы [N ] көрсетуді SU (3) тобының (λ , µ ) көрсетулері бойынша толық
жіктеуді аламыз:

(N − жуп )⎫
⎬+
⎩2, N − 1 (N − так )⎭
⊕ (2 N − 2,0 ) ⊕ (2 N − 4,1) ⊕ ...(2 N − 4,0 ) ⊕ ...
⊕ (2 N − 6,0 ) ⊕ (2 N − 10,2 ) ⊕ ...

[N ] = (2 N ,0) ⊕ (2 N − 4,2) ⊕ ... + ⎧⎨

0, N

Мұнда екі ғана еркін параметр бар. Олар: χ = 5 кэВ,

(1.27)

3
χ − χ ' = 10 кэВ шамасында таңдалып
4

алынған.
III Сфeрaлық ядролaрдaғы элeктромaгнит aуысулaрдың интeнсивтігі. Олaрды
Ruизотоптaрынa қолдaну
SU (3) − тізбекті теорияны спектрінде ротациялық заңдылықтар анық бақыланған актиноидты
ядроларға қолданып көрейік. Олардың ішінде Уран ядросының атомдық салмағы
А = 234,236,238 жұп-жұп изотоптарының күй құрылысын жоғарыда келтірілген теория
заңдылықтарымен салыстырамыз.
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3
χ − χ ' − ді негізгі (2 N ,0) жолақтық
4
деңгейінің энергетикалық шамасымен салыстырып алсақ, екінші параметр χ − ні

Бұл теорияда таңдалып алынатын екі параметрдің бірін
бірінші 2 +

(2 N − 4,2) жолақтың бірінші 2 + деңгейінің энергетикалық шамасынан таңдап аламыз. Бұл
табылған параметрлер 2-кестеде берілген.
1-кесте – Уранның

234 , 236 , 238

U

изотоптары үшін теорияның параметр мəндері

Ядро

N

χ (кэВ)

234

13

5,40

6,67

14

5,67

6,57

15

5,72

6,50

U
236
U
238
U

3
χ − χ'
4

(кэВ)

Эксперименттегі мəндерімен салыстырылып табылған параметрлердің біріншісі,
изотоптардың атомдық салмағы ауырлаған сайын, аздап жоғарылап отырса, екіншісі –керісінше
төмендеп барады.
Алынған параметрлерді пайдалана отырып, ядро изотоптарының күйлер спектрін тұрғыздық.
Олар 2-суретте де берілген. Теория бойынша тұрғызылған күйлердің спектр- дегі мəндері
экспериментте табылған мəндерімен қанағаттанарлық түрде сəйкес келетінін көреміз. Тек қана
деңгейлердің спині жоғарылаған сайын эксперимент пен теориялық энергетикалық мəндерінің
айырымы аздап жоғарылай бастайды. Тəжірибеде табылған β мен γ − жолақтарының деңгейлері
туралы мəліметтер өте аз. Анықталған деңгейлердің толқындық функцияларын есептеу қиын емес.
Бұл функцияларды пайдаланып, енді күй арасында болатын ауысулардан туатын электромагнит
сəулелердің интенсивтігін анықтауға болады.
Қарастырып отырған теорияны ядролардағы электромагниттік ауысуларға қолданудың үлкен
мəні бар. Электромагнит сəулелердің интенсивтігін табу арқылы теорияда анықталған күйлердің
толқындық функцияларының дұрыстығын, қолдану шегін зерттейміз. U (6) − тобы генераторлары
арқылы T (E 2) операторын

(

)

[

+
Tµ (E 2 ) = q1 в 00
в 2 µ + (− ) в 2+− µ в 00 + q 2 в 2+µ1 в 2 µ 2

µ

]( ) = α Q
2

µ

2

µ

(2.1)

Мұндағы Qµ − ядроның квадрупольдік операторы, α 2 − эффективтік Е 2 − заряды.
Осы

теңдік

бойынша

B(E 2, I → I − 2) мəні:

(2N ,0)

көрсетуі

үшін

келтірілген

матрицалық

3
I ( I + 1)
(2 N − I + 2)(2 N + I + 1)
B(E 2, I → I − 2 ) = α 22 ⋅ ⋅
4 (2 I + 1)(2 I − 1)

элемент

(2.2)

түрінде жазылады.
Енді осы келтірілген өрнектерді пайдаланып жоғарыда қарастырылған Уран ядросының
изотоптарының Е 2 − ауысуларын есептеп, оларды экспериментте табылған мəндерімен
салыстырып көреміз. Өкінішке орай, бұл ядролардың Е 2 − ауысуларының өзі негізгі жолақ
деңгейлері үшін ғана, оның ішінде төменгі деңгейлер арасындағы ауысулар үшін эксперименттік
мəндері бар.
Төмендегі 2-кестеде 234, 236, 238U изотоптарындағы негізгі жолақ деңгейлерінің арасында
болатын Е 2 − ауысулардың интенсивтігі Вайскопф бірлігі бойынша берілген. Бұларда бір ғана
+

+

еркін параметр бар. Оны ең төменгі 21 → 01 ауысуы арқылы таңдалып алынған. Уранның үш
изотопында есептелген В (Е 2) , алдымен, деңгейлер энергиясы өскен сайын өсіп, сонан соң
жайлап төмендей бастайды. В (Е 2) нің есептеудегі бұл қасиеті N санының мəні шекті болуымен
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байланысты. В (Е 2) нің теориялық жəне экспериментальді мəндерін кестеде берілген мəндерінен
де жақындатып, екеуінің салыстырмалы шамалары жақсы келісімге келтіруге болар еді, егер α 2
тұрақтысын ауысулардың орта шенінен таңдап алғанда. Бірақ бұл ядроларды ең негізгі күйлердің
+

+

арасындағы төменгі ауысудың мəні дəлірек өлшенген. Біз негізгі параметр ретінде осы 21 → 01
ауысуды алдық. Негізгі жолақ күйлерінің арасындағы ауысулардан басқа ауысулар осы кезге дейін
өлшенбеген.
234 , 236 , 238

2-кесте – Вайскопф бірлігінде
U ядролары үшін эксперименттік жəне
теориялық келтірілген Е2 − ауысуының B E 2, I i → I f мəндері

(

(λ , µ ), α 22

Ii → I f

2+ → 0+

4+ → 2+

234

2,51 B.e.

Эксп.

236

26,0
2,83 B.e.

Теор.
Эксп.

238

28,0
2,97 B.e.

Теор.
Эксп.

30,0

Теор.

236±
10
236
246±
10
246
257+
13
257

330+
15
338
348+
10
353
356±
15
359

Ядро

U
U

U

)

+

6 → 4+

8+ → 6+

10 + → 8 +

372±
20
382
380±
21
385
391±
23
401

384±
38
394
390±
33
389
399±
31
421

371±
38
388
360±
34
370
371±
36
402

Мұнан басқа негізгі күйлердің энергетикалық жəне электромагниттік сəуле интенсивтігіне s
жəне d дан басқа бозондардың едəуір үлкен əсері бар екенін білеміз. Əсіресе, бұл жерде
жұптылығы теріс p − бозондардың үлесі үлкен болуы əбден мүмкін-ақ. Өйткені тəжірибеде негізгі
жолақ деңгейлерінің қасында, спиндік жағынан болсын, оларға жақын теріс жұптылығы бар
деңгейлерден құралған жолақтар бар. Олардың эксперименттік мəндері əлдеқашан ашылған.
Сондықтан актинойдты ядролардың құрылысын есептегенде ең кемі s, p, d − бозондарды қоса
есепке алуымыз керек. Ондай есептеулер туралы əлемдік əдебиетте көптеген мəліметтер бар [6].
Дегенмен біздің бұл s жəнеd–бозондарымен шектелген теориямыз Уран ядросының үш ауыр
изотоптарының төменгі деңгейлерінің қасиеттерін едəуір жақсы түсіндіруін беріп отыр.
V. ҚОРЫТЫНДЫ
Бұл сфeрaлық ядролaр осы ƏБМ модeліндe бұрын дa зeрттeлгeн. Бірaқ, олaрды зeрттeуді тaғы
дa қолғa aлғaн сeбeбіміз – кeйінгі жылдaры бұл изотоптaр бойыншa жaсaлғaн экспeримeнттeрдe
жaңa дeңгeйлeр, жaңa элeктромaгниттік aуысулaр тaбылып, олaрдың физикaлық қaсиeттeрі
aнықтaлды. Сондықтaн, мұндaй қосылғaн жaңa фaктілeрді SU (6) − симмeтриялы тeория
шeңбeріндe тaғы дa тeксeріп көру кeрeк болды.
Біздің зeрттeуіміз бойыншa экспeримeнттe тaбылғaн жaңa фaктілeр ƏБМ тeориясының ішкі
aумaғынa толық сыйып кeтeтіні, яғни ƏБМ толығымeн мұндaй сфeрaлық ядролaрдың төмeнгі
энeргeтикaлық күйлeрінің қaсиeттeрін толығымeн түсіндіріп бeрe aлaтынын көрсeттік.
Бірaқ, дeңгeйлeр энeргиясы жоғaрылaғaн сaйын экспeримeнт пeн тeория aрaсындaғы
aйырмaшылық aртa түсeтіні, тіпті ол 15-20 % -ғa дeйін жeтeтіні көрінді. Оның сeбeбін біз жaқсы
түсініп отырмыз. Өйткeні бұл модeльдің өзіндe тeк біз s жəнe d − бозондaрды eсeпкeaлумeн
шeктeлдік. Жоғaрғы дeңгeйлeргe, бұрыштық момeнті жоғaры бозондaрдың үлeсі aртa түсeтіні
бeлгілі.
Əсіресе, бұл жерде жұптылығы теріс p − бозондардың үлесі үлкен болуы əбден мүмкін-ақ.
Өйткені тəжірибеде негізгі жолақ деңгейлерінің қасында, спиндік жағынан болсын, оларға жақын
теріс жұптылығы бар деңгейлерден құралған жолақтар бар. Олардың эксперименттік мəндері
əлдеқашан ашылған. Сондықтан актинойдты ядролардың құрылысын есептегенде ең кемі s, p, d −
бозондарды қоса есепке алуымыз керек. Ондай есептеулер туралы əлемдік əдебиетте көптеген
мəліметтер бар.
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Дегенмен біздің бұл s жəне d–бозондарымен шектелген теориямыз Уран ядросының үш ауыр
изотоптарының төменгі деңгейлерінің қасиеттерін едəуір жақсы түсіндіруін беріп отыр.
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В работе Модель взаимодействующих бозонов в теории структуры ядра приложена к исследованию
свойств деформированных тяжелых ядер. В особенности, вычислены вероятности излучения ߛ-лучей в
изотопах ядра Урана и они сравнены с их экспериментальными данными.
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