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в квазікласичному наближенні із застосуванням функцій Лангера. Враховуючи 

те, що константа розпаду λ пропорційна інтегралу від густини хвильової фун-

кції α частинки по об’єму ядра, ми вивели більш загальну формулу для λ, яка 

збігається з (1) лише при виконанні ряду умов. 

Показано, що правило квантування Бора-Зоммерфельда не повинно вико-

нуватись при α-розпаді початкового компаунд-ядра. Навпаки в тій ситуації, 

коли воно виконувалось би, константа λ при 2S >> 1 ставала б надто великою, 

а саме λ ̴ exp(+2S). 

Для деформованих ядер враховується [5], що несферичні поправки до ку-

лонівської та ядерної взаємодії призводять до змішування станів неперевного 

спектра з різними значеннями орбітального кутового моменту α-частинки та 

спінів дочірнього ядра. Такий підхід дає найбільш коректний опис α-розраду 

деформованих ядер.  
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Хвильова функція описує квантовомеханічну систему і є основною харак-

теристикою мікрооб’єктів. Знання хвильової функції дейтрона дають змогу 

отримати максимальну інформацію про систему та теоретично розрахувати ха-

рактеристики, отримані на експерименті. Хвильову функцію дейтрона знахо-

дять як розв’язок системи зв’язаних рівнянь Шредінгера. Крім того, хвильова 

функція дейтрона (ХФД) може бути представлена таблично: через відповідні 

масиви значень радіальних хвильових функцій. Іноді при чисельних розраху-

нках оперувати такими масивами чисел доволі досить складно. І текст програм 

для чисельних розрахунків є перевантажений. Тому є доцільним отримання 

більш простих аналітичних форм представлення ХФД в координатному пред-

ставленні. У подальшому такі аналітичні форми хвильової функції можна ви-

користовувати для розрахунку параметрів, формфакторів і поляризаційних ха-

рактеристик дейтрона. 

ХФД в координатному представленні для потенціалів Неймегенської групи 

і для потенціалу Argonne v18 можна апроксимувати аналітичними формами 

виду [1, 2]:  




