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KATA PENGANTAR

Lokakarya Instrumentasi Nuklir dan metode Pengukuran Radiasi yang
dilangsungkan tanggal 28 - 29 April 1975 yang lalu merupakan pertemuan yang ke-
duakalinya diadakan untuk membahas hasil-hasil penelitian di-bidang Instrumental
Nuklir dan Metode Pengukuran radiasi.

Dalam pertemuan kali ini oleh Panitia pengarah teiah dilakukan seleksi kertas-
kertas karya yang akan di bahas sedemikian rupa sehingga yang diterima uniuk dibi-
carakan hanyalah kertas-kertas karya yang benar-benar cocok dengan judul Loka Kar-
ya. Sedangkan 7 judul kertas karya yang diajukan karena kurang sesuai dengan judul
/thema Loka Karya disarankan untuk diajukan dalam Loka Karya/seminar Applikasi
Isotop, walaupun partisipasi penulis Kertas Karya tersebut dalam Loka Karya ini te-
tap diharapkan.

Sebagaimaiiu pertemuan pertama mengenai Instrumentasi dan Metode Pengu-
kuran Radiasi, pertemuan kali ini selain diskusi oleh para ahli dari lingkungan BATAN
juga dihadiri oleh wakil-wakil dari Instansi/Lembaga Penelitian diluar BATAN seperti,
L1PI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hankam. Perguruan -perguruan I inggi dll.

Dalam buku Hasil-hasil Loka Karya ini dapat diikuti 13 buah judul Kertas Kar-
ya yang setelah dibahas dalam sidang-sidang Loka Karya dimana 7 buah kertas karya
mengenai Metode Pengukuran Radiasi sedangkan sisanya adalah kertas karya tentang
Instrumentasi Nuklir. Dari sini kita dapat melihat kenyataan dari hasil-hasil penelitian
yang telah dilakukan dalam tahun 1973 dan 1974. Diskusi-diskusi telah berlangsung
dengan cukup hangat tstapi hanya sebagian dari diskusi-diskusi tersebut yang dapat
dimuat dalam buku ini karena beberapa peserta baik penanya maupun pembicara tak
sempat menuliskan pertanyaan-pertanyaan/jawaban-jawabanselama diskusi dalam
kertas yang sudah disediakan.

Sungguhpun terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan diharapkan buku ini
dapat menjadi petunjuk yang berguna bagi para peneliti, mahasiswa, yang berminat
dan berkecimpung khususnya dalam bidang Instrumentasi Nuklir dan Pengukuran
Radiasi dan dalam bidang tenaga atom pada umumnya.
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METODA PEMBUATAN KURVA ISODOSE
MENGGUNAKAN DOSIMETER

TERMOLUMINESENSI.

Oleh :

Drs, A. Bakar Ramain

Abstract :

Lino source of C o - 6 0 In tht form of needlai and tubM ara extensively uttd In r«-
dlotheraphy In moulds, implant* and Intracavltary thechnlques for the treatment of malignant
lesions.

It is Important to hava isodon distributions In tissue for thosa source for purposes of
treatment planning. The isodose distributions have bean obtained experlmentelly using tinny
Lithium-Fuortde <L(F) thermolumlrcescent dosimeters (TLO) end to compare it the theore-.
tlcal results. The experimental and theoretical results are presented. The distinct advantages
of LjF (TLD) in such measurements are discussed briefly.

PENDAHULUAN.

Sumber garis tunggal Co-60 sangat luas dipergunakan dalam radiotherapy
untuk pengobatan tumour-tumour ganas dengan tehnik moulds, implants intraca-
vitary. Untuk memiiih macam dan jsnis sumber radiasi yang tepat dan untuk me-
mahami lebih mendalam tentang distribusi dosis dalam jaringan agar dapat meren-
canakan pengobatan secara teliti, kurva isodose dari sumber-sumber tersebut sa-
ngat diperlukan. Distribusi isodose dalam jaringan secara eksperimentil dengan
menggunakan Dosimeter 'termoluminesensi diperoleh dengan hasil yang sangat me-
muaskan dan hampir sama den*-in hasD secara teoritis yang dihitung dengan per-
tolongan computer (2.3).

Phospor termoluminesensi yang digunakan dalam penelitian ini ialah Lithium
fluoride TL-700 yang diperoleh dari Harshaw Chemical Company berbentuk te-
pung, Phosphor ini mempunyai respons yang linier sampai 1000 R dan indepen-
den terhadap kecepatan dosis sampai 108R/det. Yang lebih penting lagi ialah bah-
wa Phosphor ini mempunyai enargi independen dan nomor atom efektifnya ham-
pir sama dengan jaringan Zj.p = 8-14 dan Z ^ ^ g ^ = 7,33.

Susunan TL—Reader yang digunakan dalam eksperimen ini seperti teriihat
pada gambar 1. Phosphor yang sudah diiradiasi disebarkan sama rata pada plan-
chet sshingga merupakan suatu lapisan yang tipis dan ditempatkan diatas elemen
panas Platinum yang dipis dengan memberikan arus pemanas 40 amp pada tegang-
an 2 Volt. Tabung Photomultiplier (PM) RCA 5819 dipasang 2 inchi diatas plan-
chet dengan tegangan 950 volt. Filter glass corning dipasang tepat dimuka photo-
cathoda untuk m icegah agar sinar merah Lifra tidak tercatat. Output tabung
photomultiplier diteruskan melalui D.C, ampb'fier ke Recorder Honeywell untuk
dapat mencatat seluruh kurva pancaran.

HASIL EKSPERIMENT.

Dalam ekspsrimen telah diperoleh hasil dua macam kurva isodose, yaitu :
1. Turva isodose untuk sumber radiasi C0-6G berbentuk garis tunggal.
2. Kurva isodose kombinasi sumber garis yang digunakan dalam pengobatan cancer

Cervix Uteri.



1, KURVA ISODOSE UNTUK SUMBER RADIAS1 CO-60 BERBENTUK GAR1S
TUNGGAL.

Phosphor yang berbsntuk tepung dimasukkan kedalam kapsul perspex
yang kecil dengan ukuran diameter sebelah dalam 1.5 mm dan panjang 1.5 mm
sedangkan ukuran sebelah luar dengan diameter 3 mm dan panjang 10 mm. Kap-
sul itu dapat diisi kira-kira 8 sampai 10 mg phosphor dan sesudah diisi dimasuk-
kan kedalam lembaran Mix-D yang tebalnya 1 cm dilobangi berbentuk Matrix
dengan ukuran lobang yang cocok dengan kapsul dan antara masing-masing lo-
bang 5 mm (gambar 2). Ditengah-tengah lembaran Mix-D dibuat tempat sumber
untuk meletakkan sumber Co—60.

Sesudah sumber radiasi dan dosimeter dimasukkan kedalam matrix lembar-
an Mix-D, maka lembaran Mix-D ini ditempatkan ditengah-tengah timbunan
Mix-D yang ukuran seluruhnya 30 cm kubik, untuk keperluan kondisi hambur-
an total.

Aktivitas sumber yang digunakan dalam eksperimen ini diukur dengan Re-
entrant ionization chamber besarnya ialah 7085 mCi. Waktu penyinaran diatur
selvngga batas-batas dosis yang diterirna oleh dosimeter yang letaknya jauh dan
dekat dari surhber dalam batas-batas dosis yang dapat diukur. Output dosimeter
termoluminissnsidiukur dengan TL-reader dan penyinaran yang dicatat oleh do-
simeter dievaluasi dengan kurva kalibrasi yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Besar dosis yang dicatat oleh dosimeter pada garis-garis tegak lurus pada sumbu
dengan jarak 0,5 cm, ] cm, 1,5 cm, 2 cm, 2,5 cm, 3 cm, dan 4 cm digambarkan da-
lam bentuk kurva yang dilicinkan.

Dosis pada jarak 0,5 cm dari pusat sumber garis di normalisir 100% dan
distribusi dosis yang berhubungan dengan titik ini dapat ditentukan, seperti ter-
lihat pada gambar 3.
Distribusi dosis secara teori untuk sumber tabung Co-60 yang sama ukurannya
telah dikerjakan oleh Massand (2) dkk dengan menggunakan formula Sievert yang
juga kelr^tan dalam gambar diatas dalam bentuk titik-titik sebagai perbandingan.

2. KURVA ISODOSE KOMB1NASI SUMBER GARIS YANG DIGUNAKAN DA-
LAM PENGOBATAN CANCER CERVIX UTERI.

Lithium fluoride dosimeter termolumenesensi yang sudah diterangkan se-
belumnya juga telah digunakan untuk menentukan distribusi isodose yang leng-
kap dalam fantom dengan kombinasi sumber garis untuk pengobatan cancer
Cervix Uteri menurut sistim Manchester tehnik.

Kombinasi khusus yang digunakan dalam hal ini terdiri dari medium intra-
tandem dan small ovoids. Konfigurasi sumber dal&m kombinasi ini jelas kelihatan
dalam gambar 4, U. dan U_ tabung Cobalt dalam intrauterine tandem dan O,
O2 tabung Cobalt dalam ovoids.

Dosimeter termoluminesensi dimasukkan kedalam lobang-lobang matrix
yang digerinda dalam lembaran Mix-D dan sumber intrauterine ovoids juga di-
letakkan pada tempat sumber yang disediakan uniuk itu. Lembaran Mix-D ini
ditempatkan ditengah-tengah timbunan Mix—D yang ukurannya 30 cm kubik.

Waktu penyinaran ditentukan sedemikiaiv rupa sehingga dosimeter dapat
penyinaran daiam batas yang dapat diukur.
Penyinaran yang diterima oleh dosimeter dicatat sesudah 24 jam menggunakan
TL^Reader dap dievaluasi dengan pertolongan kurva kalibrasi yang sudah diper-
siapkan sebelumnya. Penyinaran pada titik A dievaluasi dengan menormalisir
Koordinatnya 2 cm arah horizontal dan tandem idan 2 cm arah vertikal dari ute-



rine yang terendah) sebagai 100% relatif terhadap distribusi dosis pada bidang do-
simeter. Distribusi isodose yang komplit yang diperoleh dari eksperimen ini keU-
hatan pada gambar 4. Pada gambar tersebut juga dapat dilihat distribusi isodose
dihitung secara teori oieh K.B. Pillai dkk. (3). Kelihatan distribusi isodose yang
diperoleh secara eksperimen sama dengan yang diperoleh secara teori.

KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil-hasil eksperimen yang sudah diperoleh, adalah sangat me-
muaskan dan ternyata pembuatan idstribusi isodose dapat dilakukan dengan
menggunakan dosimeter termoluminesensi, Oleh karena itu penulis mengambil
perbandingan tentang keuntungan-keuntungan dosimeter termoluminesensi dari
pada dosimeter yang konvensionil yang akan digunakan dalam radioterapi harus-
lah :

1. Mempunyai volume yang kecil.
2. Eneigi independent
3. Dose rate independen.
4. Ekwivalen jaringan.

Dosimeter konvensionil yang terkenal digunakan sekarang ini photografi film dan
ionization chamber, tetapi pada dosimeter ini .terdapat beberapa kerugian-kerugi-
an umpamanya photografic film sudah terkenal mempunyai energi dan angular
dependent yang besar dan kurang ekwivalen dengan jaringan. Oleh karena itu
harus digunakan faktor koreksi untuk mentafsirkan kerapatan cptis. Selanjutnya
dengan tidak adanya data yang tepat tentang komposisi spektra radiasi dalam
hamburan pada medium, koreksi tentang energi dependent tidak mungkin.

Mengenai ionization chamber adalah sangat sukar untuk memperoleh ke-
pekaan yang baik, apabila ukurannya cukup kecil untuk mengukur titik demi
titik. Terutama dalam mengukur dosis dekat ke sumber terbuka pada sinar gam-
ma, tidak mungkin memperoleh hasil pengukuran titik demi titik dengan meng-
gunakan ionization chamber.

Oleh sebab itu dosimeter termoluminesensi seperti yang sudah diterangkan
diatas, jelaslah keuntungan-keuntungannya dibandingkan dengan dosimeter yang
konvensionil. Tambahan 'agi dosimeter termoluminisensi mempunyai kepekaan
yang tinggi, hanya diperlukan untuk satu pengukuran 5 sampai 10 mg. Dengan
kwantitas yang sangat kecil tsb. memunpUinkan detektor dengan ukuran yang ke-
cil, dan diperkirakan merupakan detektor titik. Jadi dosimeter termoluminesensi
dapat digunakan untuk mengukur ber-macam-macam radiasi, situasi dan kondisi
secara mudah dan effisien.

DAFTAR BACAAN :

1. A. BAKAR RAMAIN "Dosimeter thermoluminecence and its application in
Radiotherapy" Jakarta, Indonesia 1970.

2. O.P. MASSAND. U.B. TRIPATHI dan O.P. JOLLY "Isodose curves for
Co-60 needles and tubes using thermoluminecent dosimeters". Bombay
INDIA 1969.

3. K.B. PILLAI, S. JAJARAMAN, O.P. MASSAD and O.P. PHILLIP' "Cobalt-
60. loading system for intracavitary treatment of corcinoma of cervix
uteri", Trombay, INDIA 1969.
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Gambar 2. Mix-D dengan lobang bentuk matrix.
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Gambar 3. Kurva Isodose Co-60, Co—MT-2E (Dinoimalisasi 100% pada jarak
0.5 cm dari Pusat). Panjang 1.7 cm yang aktip 1.0 cm Filter - 0.3 mm (Pt-Rh).
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Gambar 4. Kurva Isodose Dalam Jaringan pada bidang Medium

Intrauterine Tandem dan Small Ovoids.



METODA PENGUKURAN OUTPUT PESAWAT
TERAPI SINAR-X 0

Oleh :

Dra. Loa R. Darmawan 2)

Drs. Suwarno Wiryosimin3)

Drs. Arifin S. Kustiono.4)

PENDAHULUAN

Dalam radioterapi, selain efek penyembuhan perlu juga diingat bahwa
jaringan sehat bisa menjadi rusak. Karena perlu dicari perbandingan yang optimum
antara keuntungan (efek penyembuhan) dengan risiko (rusaknya jaringan sehat).
Untuk mencapai itu banyak faktor teknis harus dipenuhi. Sebagian dari pada
cara untuk mencapai keadaan optimum ialah dengan membuat tabel penyinar-
an. Dengan tabel itu operator pesawat sinar—X, berdasarkan permintaan ahli ra-
diologi mengatur waktu penyinaran.

Dalam praktek, bagian badan yang akan disinari, umumnya mempunyai
dimensi terrenru, atau merupakan suatu volume. Agar seluruh volume menda-
patkan penyinaran yang serbasama (uniform) diperlukan berbagai teknik. Satu
segi yang diperlukan ialah lengkuug isodose pada berbagai kedalaman. Mengi-
ngat bahwa penentuan lengkung isodose sulit, biasanya dosis kedalaman dida-
patkan melalui pengetahuan kita tentang penyinaran permukaan atau skin
exposure. Aspek penentuan waktu penyinaran permukaan inilah yang menjadi
titik bsrat dari pada pembicaraan kali ini.

TABEL PENYINARAN.

Untuk keperluan rutin penyinaran dengan menggunakan pesawat sinarX,
biasanya pada suatu bagian radiologi selalu tersedia tabel penyinaran. Dalam
tabel tercantum KV, mA, filter atau HVT, FSD dan luas lapangan, nilai pe-
nyinaran diudara persatuan waktu, Faktor Hamburan Balik atau BSF, nilai pe-
nyinaran permukaan per satuan waktu, dan waktu yang diperlukan untuk membe-
rikan iiiki penyinaran tertentu, biasanya untuk 100 R dan 200 R. Dari semua besar-
an tadi beberapa harus diukur secara periodik, yaitu pada waktu dilakukanpeneraan.
Besaran tadi ialah HVT, nilai penyinaran permukaan per satuan waktu dan waktu
yang diperlukan untuk memberikan nilai penyinaran permukaan tertentu.

Cara bagaimana tabel penyinaran disiapkan, turut menentukan tepat tidaknya
dosis penyinaran yang diterima oleh pasien. Beberapa faktor penentu dan metoda
pengukurannya akan dibahas dibawah.

WAKTU PENYINARAN.

Setelah kondisi penyinaran dipenuhi, biasanya operator tinggal memperhitung-
kan berapa waktu yang diperlukan untuk penyinaran yang dimaksudkan. Umumnya

. Laporan kemajuan untuk kontrak ptnelitian Badan Ritet ITB 74 — 76, berdasarkan kerjasa-
ma ITB - PRAB.

'. Staf Oinas Protflksi Radiaei PRAB
3>. Sekretaris PRAB.

4 ) . Staf Dinas Fisika kesehatan PRAB.



pada tabel penyinaran, waktu p'enyinaran permukaan untuk 100 R dan 200 R
dihitung berdasarkan nilai penyinaran permukaan per menit, dan yang terakhir
ini biasanya tidak diukur melainkan dihitung berdasarkan hasil pengukuran nilai
penyinaran diudara per menit, dan pengetahuan BSF yang diambil dari tabel yang
tersedia (tabel 1).
Cara ini mengundang kemungkinan kesalahan 2 tingkat, yaitu :

pertaroa : Syarat berlakunya BSF untuk kondisi yang kita punyai, terutama
tentang kwalitas radiasi yang digunakan.

kedua : dengan menggunakan nilai penyinaran permukaan hasil perhitungan
diatas untuk' menghitung waktu penyinaran untuk 100 R dan 200 R,
sebenarnya anggapan yang diambil ialah bahwa pada saat t0, kV dan
mA sudah mencapai harga keseimbangan yang diinginkan (Qhat gb. 1)

Tabel penyinaran dengan keadaan 200 kV,
Tabel 1. 15 mA, HVT 1,5 mm Cu.

FSD

Lapangan

40, 8 x 6
40. lOx 8
50. 8 x 6
5 0 . 1 0 x 8

Eu
R/min

51,367
52,162
31,601
34,573

diukur

BSF

1,26
1,31
1,26

-. 1,31

j • %

Tabel

E
s
R/min

64,722
68,332
39,817
45,291

dihitung

Waktu untuk :

100 R

1'32,7"
1'27,8"
2'30,7"
2'12,5"

200 R

3'5,4"
2'55,6"
5'1,4"
4'25"

V

1!

FSD
Lapangan

40. 8 x 6
40.10x 8
SO. 8 x 6
50.10 X 8

Tabel 2.

/mm

51,367
52,162
31,601
34,573

BSF

1,23
1,25
1,24
1,26

diukur

s
R/min

62,985
65,080
39,223
43,665

Waktu untuk :

100 R

r35,3"
1'32,2"
2'33"
2'17,4"

200 R

3*10,6"
3'4,4"
5*6"
4'35,8"

dihitung
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Tabel. 3.

FSD

Lapangan

40. 8 x 6
40.10* 8
50. 8 x 6
50.10 x 8

R/min

51,367
52,162
31,601
34,573

BSF Es
R/min

62,985
65,080
39,223
43,665

diukur

- Waktu untuk :

100 R

. r32,S"
1*27,9"
T 2T,

2' 21"

200 R

3' 3"
3'2,5"
4' 51"
4' 41"

E ~ kV

on Gb. 1 *eff m i n '

II

Dengan adanya lengkungan KV pada saat permulaan, maka E ~ KV akan meng-
ikuti poia serupa. Waktu t^0 atau t 2 0 Q terhitung akan lebihUbesar dibandingkan
dengan t . o o atau t 0 Q terukur.
(bandingkan tabel T dengan tabel 3).

Perbedaan itu akan makin besar bila jumlah penyinaran dan KV bertambah
besar. Hal itu memang wajar, mengingat bahwa untuk mencapai keseimbangan di-
perlukan waktu yang lebih panjang. Dengan demikian perbedaan cara penentuan
waktu penyinaran juga akan menjadi makin penting.
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PEMBICARAAN.

Bila semua diukur, maka sebenarnya tidak perlu dibuat suatu tabel penyi-
naran. Cukup diukur waktu penyinaran untuk penyinaran permukaan. Dalam hal
ini yang perlu diperhatikan talah cara pengukuran dipermukaan. Keadaan peng-
ukuran yang baik iaiah bila titik tengah geometri detektor bisa tepat ada diper-
mukaan phanton. Keadaan ini akan memperbesar E dibandingkan bila detektor
-karena bentuknya - tidak dapat diletakkan seperfi yang dikehendaki (titk te-
ngah geometri diluar permukaan phanton).
Keadaan yang terakhir ini jugalah yang menghasilkan BSF yang lebih kecil dan
perbedaan waktu penyinaran yang kecil.

Sebenarnya yang diperlukan oleh radiologi iaiah dosis pada keadaan terten-
tu dan juga lengkung isodose. Dosis pada kedalaman biasanya diperoleh dengan
menggunakan persentase dosis dalam (% DD) dengan menghasilkannya terhadap
dosis permukaan. Dengan anggapan bahwa % DD dapat digunakan. Sekali lagi
pengukuran dosis permukaan secara tepat menjadi lebih penting.

% DD antara lain bergantung juga pada HVT atau kwalitas radiasi. Padahal
dengan melintasi phanton beberapa cm, kwalitas radiasi pada titik yang dipilih,
misalnya 5 cm dibawah permukaan, akan lain dengan kwalitas radiasi dipermu-
kaan. Disini terlihat lagi bahwa pengukuran sebenarnya akan lebih baik diban-
dingkan dengan penggunaan tabel penyinaran.

KESIMPULAN.

DaJam nienentukan waktu penyinaran, atau dosis untuk keperluan terapie
dengan menggunakan i-f diasi sinar X, cara dengan menggunakan tabel penyinaran
dianggap kurang tepat. Pengukuran-pengukuran langsung akan memberikan kete-
patan yang lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH.

Terima kasih kami ucapkan pada Sdr. M. Sal eh dan Yuyun Suherman, tek-
nisi Dinas Fisika Kesehatsn atas bantuannya dalam melaksanakan pengukuran-pe-
ngukuran.
Kepada Kepala Bag. Radiologi RSHS dan operator pes. Terapie RSHS, pada Ke-
pala Sub.Bag. Fis.Kes. Skr. BAT AN, diucapkan terima kasih atas fasilitas-fasilitas
yang dipinjamkannya.

1!

12



D I S K U S 1

A. BAKARR :

Alat apa yang anda gunakan dalam percobaan anda, dan apakah alatnya su-
dah dikalibrasi atau belum ?

L.R. DARMAWAN :

Alat yang digunakan ialah Faumer dosimetfi. Sebulan dua kali dikaliberasi
dengan sumber Sr90 , dimana kami mempunyai tabelnya.

ROESTAMSYAH :
1. Apakah sudah pernah dilakukan suatu survey raengenai "performance"

alat-alat X-ray dirumah-rumah sakit di Indonesia. ? '

2. Apakah menjadi tujuan dari BATAN untuk memberikam rekomendasi su-
atu "performance standar" dari alat-alat X-ray untuk terapi tersebut ?

L.R. DARMAWAN :
1. Ya, memang ini merupakan salah satu tugas pokok BATAN yang meng-

awasi penggunaan sumber-sumber radiasi, dimana lebih ditekankan pada
segi keselamatan kerjanya.

2. Sebenarnya tujuan utamanya ialah penggunaan sumber radiasi (dalam hal
ini pesawat terapi Sinar—X) secara aman, sehingga baik pasien maupun
operator pesawat tidak menerima dosis radiasi yang berlebihan.

T.H. SIAHAAN:

1. Setuju pengukuran tidak dilakukan dived ? control, tetapi berapakah ja-
rak yang diambil diudara, sehingga inverse square law dapat berlaku dengan
baik?

2. Pada air dose apakah dilakukan koreksi faktor untuk temperatur dan te-
kanan ?

3. Apakah B.S.F. juga merupakan fungsi dari luas lapangan ?

4. Berapa kali diambil pengukuran pada setiap pembacaan dan berapa deviasi
maksimum dari pembacaan'itu ?

L.R. DARMAWAN :

1. Pengukuran tak dapat diambil psda suatu jarak diudara, jadi detektor di-
letakkan tepat pada cone-nya.

2. Ya, koreksi factor untuk tekanan & temperatur air dose.

f(pf) = 273
295

3. B.S.F. tergantung pada luas lapangan, luas lapangan bertambah, radiasi
scatter bertambah, BSF bertambah besar.

4. Pembacaan diambil 3 x pengukuran dengan 5% deviasi maximum.
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SOEKOTJO JOEDOATMODJO :

Dihalabs telah ;1Uakukan perbandin^an antara Frmer dengan Victoreen,
hasilnya bagaimana 7

L.R. DARMAWAN :
Bila digunakan Fourmer dapat segera dibaca sesudah alat terapi off.
Dengan Victoreen kami hams bolak-balik ice ruang Sinar-X mengambil
detektor tempat berikutnya tak dapat tetap dan pembacaan tak stabil.

ANHAR JUNUS A.

Mengenai kalibrasi dari alat-alat sinar-X yang ada di Rumab-rumah sakit
di Indonesia, apakah kalibrasi ini diharuskan secara periodik, apakah ha-
nya jika filiak RS yang memintanya. Hal ini mengingat ada alat-alat yang
boleh dikata tidak pernah kalibreer.'

L.R. DARMAWAN :

Kami mengkalibrasi hanya atas permintaan R.3.

Z. SANTOSO :

Alat Balwin - Fourmer yang dipakai itu jenis apa ?

L.R. DARMAWAN :

Jenis integrating

M. RIDWAN

1. Berapa jari-jari (diameter) ?
2. Apakah dalam menghitung effisiensi detektor dipakai standard sinar

yang pasif atau disperse ? (pasit source or dispersed source)
3. Jika' 0 = 1 cm dan standard ada!ah point source, apakah effisiensi yang

dipakai dalam kertas karya ini cukup dapat dipertanggung jawabkan ?
Jika dilihat jarak sources ke detektor 5,5 cm

4. Jika demikian, tentunya ada kontribusi dalam data yang didapat yang
berbeda dengan hasil IAEA.

5. C o s 8 m mencapai r = 9 jam cooling selama 24 jam tentunya belum
cukup untuk menghilangkan gangguan pada puncak 0.8 MeV yang di-
pakai, jika demikian aktipitas yang didapat cukup besar. Dan hal ini-
pun memberikan kontribusi perbedaan harga dengan hasil IAEA.
Terirria kasih.

L.R. DARMAWAN

1. Diameter keping Ni58 adalah 1 cm
2) dan 3) Digunakan sumber titik untuk menentukan effisiensi pencacah.

KOreksi sudut ruang sangat kecil ( ~ 2 %) dibandingkan terhadap yang
terdapat pada data nuklir yang besarnya sampai 15%. '

4). Perbedaan dengan IAEA adalah perbedaan dalam "order of magnitude"
Ini disebabkan karena :
a). IAEA adalah salah dalam' mengambil data untuk pengaktipan, a yang
dipakai = 28 mb. Mestinya : 111 mb., b. IAEA salah dalam menyem-
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purnakan spektrum distribusi neutron dalam STIF yang adalah spek-
trurn fissi. Hal ini semua menyebabkan hasil IAEA sepuluh kali le-
bih besar dari hasil pengukuran kita.

5. Sdr. benar, Sabaiknya kita gunakan waktu tunggu sebesar 5 X T^
dan ini memberikan sekitor 2 hari.

II
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ff"
PENGGUNAAN DOSIMETER TERMOLUMINESENSI LiF

UNTUK PEMETAAN RADIASI
DI RUANG REAKTOR PRAB

Arifir. S. Kustiono l '

Ny. Hendaryah Sutar.to

Abstrak :

Dosimeter termolumtnesensl LiF dapat digunakan untuk tlngkat radias! di medan c»m-
puran, dalam hal inl radlssi -radiasi y dan netron lambat. Pada parcobaan Inl telafi aigunakan
dua macam dosimater tormolumlnosanil LIF bsrbentuk batang halut (micro-rod), ycitu T L -
600 yang peka terhadap natron lembat dan T L D - 7 0 0 yang pefca tarhadap radiatl T Patangan-
pasangan doslmster teriebut dllstakkan di bebarapa tempat tit ruang Flcaktor P.R.A.B. talema
Jangka waktu tertantu, kemudian dlambil dan dibaca haiilnya. Evaluasl dotit untuk mating-
mating radiasi dupat diiakukan tatalah dosimater-dotimeter tartebut dikalibrasikan tarhadap
lumber standar Am—8a (untuk natron lambat) dan tumber standar Co—60 (untuk radiatl "ft.

PENDAHULUAN

Dosimeter termoluminesensi teperti halnya dengan dosimeter-dosimeter lain-
nya dapat digunakan untuk menguicur tingkat radiasi, baik untuk maksud pemo-
nitoran personil maupun daerah lingkungan (personal and area monitoring). Di
Pusat Reaktor Atom Bandung saat ini sedang diiakukan penelitian secara inten-
sip tentang penggunaan bahan-bahan termoluminesensi, terutama LiF (buatan
HARSHAW), di bidang dosimetri. Berdasarkan komposisi isotopiknya, LiF oleh
HARSHAW dibedakan menjadi tiga macam yaitu TLD-100 (seperti yang terda-
pat dialam). TLD-600 dan TLD-700. Tabel I dibawah menunjukkan persentase
isotop-isotop Li-6 dan Li-7 yang terkandung didalam masing-masing dosimeter
tersebut.

Tabel I. Komposisi isotopik dari dosimeter LiF

Isotop

Li-6

Li-7 '

TLD-100

7,5%

92,5%

TLD-600

95,6%

4,4%

TLD-700

0,01%

99,99%

Mengingat isotop Li—6 mempunyai penampang reaksi yang cukup besar ter-
hadap netrori lambat (950 b), maka dari Tabel I dapat dilihat bahwa TLD-600
sangat baik urituk mendeteksi netron lambat. Apabila radiasi netron mengenai
kristal TLD-600, maka akan terjadi reaksi 6Li(n,<x)3H dengan enersi reaksi se-
besar 4,3 MeV dimana 2.07 MeV diberikan kepada pertikel — a dan 2,74 MeV
kepada inti tritium. Penyerapan kedua partikel tersebut oleh kristal mengakibat-
kan terjadinya eksitasi yang selanjutnya dapat menyebabkan pemancaran cahaya

1)
2)

16

Dinas Fisika Kesehatan PRAB, Kep. Seksi Operasionil.

Dinas Fisika Kesehatan PRAB, Staf.



termoluminesensi. Mengingat pula bahwa intensitas cahaya TL ini sebanding de-
ngan dosis radiasi yang mengenai kristal, maka TLD-600 tersebut dapat diguna-
kan untuk pengukuran secara kwantitatip dari dosis netron termis.

Dosimeter TLD-700 yang hampir seluruhnya terdiri dari isotop Li—7 yang
penampang reaksinya terhadap netron lambat sangat kecil, dapat dikatakan ti-
dak peka terhadap radiasi. netron lambat. Jadi dengan demikian, pasangan dosi-
nictes-dosimeter TLD-600 dan TLD-700 sangat ideal untuk digunakan di me-
dan radiasi campuran, khususnya daerah disekitar reaktor dimana terdapat radi-
asi y dan netron lambat, seperti yang dilakukan dalam pcrcobaan ini. Untuk eva-
luasi data yang diperoleh dari percobaan ini, maka dalam hal ini perlu dikalibra-
sikannya dosimeter-dosimeter yang digunakan terhadap sumber-sumber standar.
Disini telah digunakan sumber standar Am-Be untuk netron lambat, sedangkan
untuk radiasi 7 digunakan sumber standar Co—60. Pada bab-bab berikut ini akan
dibahas prosedur perccbaan yang dilakukan dan evaluasi data yang diperoleh.

II. PROSEDUR PERCOBAAN DAN HASIL-HASILNYA.

Sejumlah 30 pasang dosimeter-dosimeter TLD—600 dan TLD—700 berben-
tuK batang halus sesudah diberi pemanasan (pre-irradiation annealing), 29 pasang
diantaranya disimpan. dibeberapa tempat tertentu didalam Ruang Reaktor (Reac-
tor Hall) Pusat Reaktor Bandung, sedang yang sepasang Iagi disimpan di tempat
lain sebagai referensi tingkat latar belakang. Masing-masing dosimeter tersebut di-
beri nomor urut dari 1 s/d 30, sedang penempatannya di Ruang Reaktor bisa di-
iihat pada gambar 1 s/d 5. Pemasangan dilakukan pada tanggaJ. 10 Juni 1974 jam
14.30 dan pengambilannya pada tanggal 19 Juii 1974 jam 10.30.
Pembacaan masing-masing dosimeter dilakukan pada 23 Juli 1974 dengan meng-
gunakan alat pembaca termoluminesensi (TL—Reader) merk EBERLINE TLR—5
dan hasilnya bisa dilihat pada Tabel II.
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Nomor

pasang-

AH
Oil*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

label II. Hasil pembacaan untuk masmg-masing dosimeter.

TLD-700

Nomor
dosi-

meter

201
206
211
216
223
228
202
207
232

' 217
224
229
203
208
213
218
225
230
204
209
214

. —
251
222
226
227
205
221
210
252

Pemb. 1

215
308

15344
14146
16574
17413
4416
3296
677

17294
236

10398
519
143

18762
16587
4636
2668
4052
5168
108
—
628
246
493
307
5198
408
771
17

Pemb. 2

4
6

I4'6
121
106
141
37
34
7

166
4
62
12
5

165
67
25
17
42
86
5
—
20
4
6
5
36
7
9
8

Net

211
302

15148
14025
16468
17272
4379
3262
670

17128
232

10336
507
138

18597
16520
4611
2651
4010
5082
103
—
608
242
487
302
5162
401
762
9

TLD-600

Nomor
dosi-
meter

101
106
111
116
121
126
102
107
112
117

s 122
127
103
108
113
118
123
128
104
109
114
—
129
120
124
125
105
119
110
130

Pemb.l

464
83

3105
3475
4254
3367
1054
1185
290

3515
309
2050
113
40

3485
4060
1139
1044
1093
664
35
—
158
93
158
93

1186
107
192
10

Pemb.2

17
5
19
12
49
12
9
20
8
11
10
10
6
5
9
11
8
68
7
14
6
—
7
5
4
5
7
5
5
4

Net.

447
78

3286
3463
4205
3355
1045
1165
282

3504
299
2040
107
35

3476
4049
1131
976
1086
650
29
—
151
88
154
88

1179
102
187
6

II Keterangan
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dosimeter-dosimeter dengan nomor pasangan 22 telah hilang
ketika dikumpulkan kembali.
dosimeter-dosimeter dengan nomor pasangan 30 adalah untuk
referensi tingkat latar belakang.
seluruh dosimeter sebelum disimpan di Ruang Reaktor telah
dipanaskan terlebih dulu pada 400°C selama 1 jam, kemudian
didinginkan dan akhirnya dipanaskan. lagi pada 80°C selama
24 jam.



PROSEDUR KALIBRASI

a. Kalibrasi terhadap radiasi—7

Disini digunakan sumber standar Cobait-60; beberapa buah dosimeter
baik TLD— 600 maupun TLD—700 diberi radiasi dengan dosis terteniu, yaitu
sebesar 4935 mili—Roentgen. Setelab itu masing-masing dibaca dengan TL—
Reader dan akhirnya dapat ditentukan faktor kalibrasinya daiam satuan mR/
hitungan. Hasil kalibrasi terhadap radiasi 7 ini bisa dilihat pada Tabel III di-
bawah.

Tabel III. Hasil kalibrasi untuk masing-masing dosimeter
terhadap radiasi 7

No. dos.

201
202
203
204
206

Pemb. 1

1866
1924
1914
1913
1835

TLD-700

Pemb. 2

29
16
14
14
12

Net

1837
1908
1900
1899
1823

No. dos.

102
103
104
105

TLD-

Pemb. 1

445
442
491
476

-600

Pemb. 2

20
5
5
5

Net

425
437
486
471

b. Kalibrasi terhadap netron lambat :

Untuk mendapatkan sumber standar ini tiigunakan sumber standar Am-Be
(100 mCi) yang dimasukkan kedalam suatu siiinder parafin dengan diameter kira-
kira 20 cm. Pengukuran terhadap fluks netron lambat yang keluar telah dilaku-
kan sebelumnya dengan metoda pengaktipan keping dan hasilnya adalah 127 n/
cm —detik. Harga ini ekivalen dengan laju dosis sebesar 0,474 mrem/jam. Dosi-
meter-dosimeter yang akan dikalibrasikan diletakkan didinding luar parafin ter-
se but untuk selama waktu 10 hari. Mengingat sumber Am-Be ini juga meman-
carkan sinar—7, maka masing-masing dosimeter tersebut mendapat dosis penyi-
naran netron lambat sebesar 113,73 mrem ditambah dengan dosis radiasi 7
yang besarnya dapat ditentukan kemudian. Tabel IV dan V menunjukkan ha-
sil kalibrasi beberapa dosimeter TLD-700 dan TLD-600, serta hasil pembaca-
an untuk dosimeter-dosimeter yang tidak diiradiasi untuk referensi tingkat later
belakang.

Tabel IV. Hasil kalibrasi untuk masing-masing dosimeter
terhadap netror. lambat ± 7

TLD-700

No., dos

205
?97
208
2)0

Pemb. 1

1136
1110
1149
1099

Pemb. 2

20
15
13
15

Net

1116
1095
1136
1084

TLD-600

No. dos.

106
107
108
109
110

Pemb. 1

440
500
441
419
507

Pemb. 2

8
9
8

12
9

Net

432
491
433
407
498
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Tabel V. Hasil pembacaan untuk dosimeter-uosimeter
yang tidak diradiasi

No.dos.

216
217
218
225
213

Pemb. 1

9
9
7
8

21 "

Pemb. 2

rf
t
4
3
5

15

Net

5
5
4
3
6

No. dos.

116
117
118
125
113

Pemb. 1

6
7
6
6

42

Pemb. 2

4
3
5
4

35

Net

2
4
1
2
7

1!

c. Pener.tuan faktor kalibrasi:

Dari Tabei-tabel III dan V dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

(i).Untuk TLD-700 : Net pembacaan rata-rata = 1873,4 (TabeJ 111)
Latar belakang = 4,6 ( „ V )

Seli'sih 1868,8

Karena dosis penyinaran 7 adaiah sebesar 4935 mR, maka faktor kalibrasi
TLD-700 = 4935/1868,8 = 2,64 mR/hitungan.
Sedangkan faktor kepekaannya= 1/2,64 = 0,379 hitungan/mR.

(ii) Untuk TLD-600: Net pembacaan rata-rata = 454,75 (Tabel III)
Latar belakang = 3,2 ( ,, V )

Jadi faktor kalibrasi = 4935/451,55
Dan faktor kepekaannya = 1/10.VJ

Selisih = 451,55

= 10.93 mR/hitungan.
= 0.0915 hitungan/mR.

Dapat dilihat dari sini bahwa 1LD—700 kira-kira empat kali lebih peka terhadap
sinar 7 daripada TLD—600. Sedang penentuan faltor kalibrasi TLD-600 terhadap
netron lambat adaiah sebagai berikut:

Mula-mula ditentukan sistim penyinaran 7 akibat sumber Am-Be yang diguna-
kan. Dari Tabel-tabel IVdan V untuk TLD-700 dapat ditentukan net pem-
bacaan rala-rata dikurangi dengan latar belakang, diperoleh 1103,15. Mengingat
faktor kalibrasi dosimeter TLD-700 ini terhadap radiasi 7 adaiah 2,64 mR/
hitungan maka dosis 7 yang berasal dari sumber netron adaiah sebesar 2912,32
mR. Dan mengingat pula bahwa faktor kalibrasi dosimeter TLD—600 terha-
dap radiasi 7 adaiah 0.0915 mR/hitungan, maka pembacaan yang disebabkan
oleh radiasi 7 tersebut adaiah 266,47. Sedang net pembacaan rata-rata sesu-
dah dikurangi latar belakang (total untuk radiasi 7 dan netron lambat) = 449.
Beratti pembacaan yang disebabkan oleh netron saja adaiah 449 — 266,47 =
182,53. Dosis radiasi akibat netron lambat dari sumber standar adaiah 113,73
mrem, jadi akhirnya dapat ditentukan faktor kalibrasinya = 113,73 mrem/'
182,53 hitungan = 0,623 mrem/hitungan.

Berdasarkan hasil-hasil kalibrasi tersebut diatas maka hasil pemetaan dl
Ruang Reaktor dengan menggunakan dosimeter LiF ini dapat dilihat pada
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Tabel VI berikut. Khususnya pasangan dosimeter-dosimeter dengan nomor 1,
3 dan 20 tidak disertakan hasiinya mengingat bcrdasarkan percobaan lain dosi-
meter-dosimeter dengan nqmor 101 (TLD-600), 209 dan 211 (TLD-700) yang
terdapat didalamnya, memberikan hasil yang jauh menyimpar.g dibandingkan
dengan dosjmeter-dosimster lainnya. Terlihat pada Tabel VII ini bahwa me-
dan radiasi yang disebabkan oleh natron lambat terdapat pada bagian Utara
Ruang Reaktor. Meskipun demikian daerah ini cukup aman ditinjau dari segi
keselamatan terhadap radiasi, mengingat laju dosisnya cukup rendah, jauh* diba-
wah harga 2,5 mrem/jam. Sedang untuk radiasi 7, laju dosis yang agak tinggi
terdapat hampir disekeliling bangunan Reaktor, hal mana sangat perlu diperhati-
kan oleh para karyawan yang bertugas di daerah ini.

Tabel VI. Hasil pemetaan radiasi di Ruang Reaktor dengan menggunakan
dosimeter termoluminesensi LiF.

Nomer pasangan *)

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
23
24
25
26 .
27
28
29

Dosis 7 (mR):

773,52
37002,24
43475,52
45574,32
11536,80
8587,92
1745,04

45194,16
588,72

27263,28
1314,72
340,56

49072,32
4^325,04
12149,28
6974,88

10562,64
248,16

1581,36
615,12

1261,92
773,52

13603,92
1034,88
1987,92

Dosis n-lambat (mrem):

0,76
42,56

137,70
0
0

232,55
72,49

0
149,00

0
0
0
0

49,08
8,31

206,74 .
70,73

0
0

16,21
20,27

7,00
0
0,82
0 II

(*): letak dari masing-masing pasangan dosimeter dapai dilihat pada gambar
1 s/d 5.
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III. KESIMPULAN.
Berdasarkan hasil sementara yang diperoleh dari percobaan ini sudah dapal

ditarik beberapa kesimpulan, antara lain penggunaan dosimeter termolumlnesensi di-
masa mendatang mempunyai prospek yang cukup baik. Penyempurnaan dalam pene-
litian masih terus diharapkan untuk ipendapatkan hasil-hasil yang lebih baik lagi. Da-
lam tahun program 1975/1976 ini dosimeter termolurniiiesensi sudah bisa diharapkan
penggunaannya secara rutin dengan spcsra bw-angsur-ang*ur menggantikan dosime-
ter film untuk monitoring. Selain itu juga ditakukan penelitian tentang kemungkin-
an dapat digunakannya bahan-bahan lokal sebagai dosimeter termoluminesensi.
Untuk dapat mekksanakan program tersebut dengan baik, maka perlu pengadaan
sarana yang memadai, dalam hubungan ini telah diusahakan pembelian sebuah
TL-Analyzer dan sumber standar netron Ani-Be yang lebih besar ( 5Ci) dalam
waktu dekat. :

DAFTAR PUSTAKA.

1. H. KIFLI. Pengkajian dosis netron thermal dengan menggunakan detektor film
Gamma dalam Holder Berfilter Cd dan Sn buatan lokal, Pusat Reaktor
Atom Bandung (1973).

2. M. OBERHOFER. Lecture notes on the|Thermoluminescence Dosimetiy,
Pusat Reaktor Atom Bandung, Bandung (1973)

3. J.R. CAMERON, N J S U N T H A R A L I N G A M , and G.N. KENNY. Thermolumines-
cence Dosimetry, University of Wisconsin (1968).
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D I S K U S I :

H. ISMUNTOJO :

Dalam cara kalibrasi dengan neutron disebutkan bahwa besarnya fluks diluar
paraffin adalah 127 neutron/cm2/detik, Bagaimana caranya pengukuran ini di-
lakukan karena 'cami dari dinas raaktor mengalami kesukaran dalam pengukur-
an fluks neutron orde 104. Kami ingin tahu bagaimana caranya fluks orde se-
ratus dapat diukur.

ARIFIN S. KUSTIONO :

Pensraan dilakukan oleh rekan saya Sdr. Arjuna, saya hanya mengambil hasil-
nya. (Dalam daftar pustaka ada judul publikasi Sdr. Arjuna). Hasil ini tentu
perlu diselidiki lebih lanjut, jadi untuk sementara saya mengambil hasil yang
sudah diperoleh Sdr. Arjuna.

SOFYAN YATIM :

- Dalam TLD Lithium Flouride aktivator jenis impurities apa yang terdapat
dalam dosimeter teisebut ?

- Apakah fading dari dosimeter ini telah saudara selidiki ?

ARIFIN S. KUSTIONO :

— Li F yang kita peroleh aktivatornya adalah Magnesium (Mg).
— Fadingnya sudah diselidiki dalam percobaan lain

NY. HENDARYAH SUTANTO :

Dalam percobaan, faktor fading tidak diperhitungkan karena dalam 30 hari
ternyata fadingnya hanya 10% sehingga dianggap dapat diabaikan.

ARIFIN S. KUSTIONO :

Hasil yang diperoleh ini adalah hasil sementara. Yang penting dari hasil ini
adalah bahwa TLD tersebut dapat digunakan untuk monitoring irradiasi cam-
puran yang secara kwalitatif sudah kelihatan hasilnya. Hasil ini tentu akan da-
pat diperbaiki dengan penelitian lebih lanjut.

RIDWAN :

Apakah Tritium tidak memberikan suatu intensitas lain terhadap TLD reader
karena ia mempunyai sinar fi dan selalu terikat dab"1 kristal itu sendiri de-
ngan demikian memberikan pembacaan yang lebih tinggi meskipun energy tri-
tium itu sendiri rendah ?

ARIFIN S. KUSTIONO :

Menurut pendapat saya hal tersebut tak menjadi soal karena TLD ini adalah
dosimeter yang relatip dan bukan absolut. Jadi kalau kita melakukan kalibra-
si terhadap netron yang sudah kita ketahui maka kondisi kalibrasi dengan kon-
disi dilapangan dibuat sama.

A. BAKAR RAMAIN :

Didalam pengukuran yang dilakukan dalam "reaktor hall" apakah tidak ter-
pikir oleh pembicara mengenai "fast neutron" ? Bagaimana mengukur fast
neutron ini ?
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ARIFIN S. KUSTIONO :

Fast neutron bisa langsung diketahui dengan alat yang kita miliki (neutron
rate-meter) jadi secara langsung kita bisa mengetahui dosis radiasi akibat fast
neutron dan tak perlu pakai TLD. Dan juga menurut literatur-literatur yang
saya baca TLD ini tak mempunyai response terhadap fast neutron.

II
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'NETRON GENERATOR SEBAGAI TITIK SUMBER
NETRON CEPAT DAN PENGGUNAANNYA".

Djajusmsn, Ismono S.
Puslit P*. Juma'at, BATAN.

PENDAHULUAN:
Telah kita ketahui bahwa sejak buberapa tahun yang lalu penggunaan netron
generator tegangan rendah (100 - 400 kV) dengan arus ion yang tinggi telah ba-
nyak penggunaannya sebagai titik sumber netron cepat. Alat ini relatip tidak ma-
hat, serta dapat menghasilkan netron cepat dengan fluk yang cukup tinggi dan su-
dah barang tentu bahwa hal ini bergantung pada macam reaksi inti yang dipakai
sebagai sumber netron cepat. Reaksi inti T(d,n)4He dan D(d,n)3He banyak diper-
gunakan sebagai sumber netron cepat karena mempunyai beberapa sifat fisis yang
menguntungkan. Untuk maksud-maksud penelician, netron generator tegangan ren-
dah telah banyak dipakai pada Universitas-universitas, pusat-pusat penelitian, ru-
mah sakit dan industri-industri [1,2]. Selain reaksi-reaksi tersebut diatas dapat ju-
ga dipergunakan reaksi-reaksi inti 7Li (p.n) 7Be, T(p,n)3He, 12C(d,n) l3N yang ke-
semuanya menghasilkan netron cepat dengan energi yang relatip tunggal.

1!

FASILITAS.

Netron Generator tegangan rendah pada Puslit Ps. Jum'at merupakan salah satu
tipe dari ekselerator-ekselerator tegangan rendah dengan karakteristm :

Tipe

Karakteristik Nominal Ge-
nerator tegangan tinggi

Sesatan tegangan tinggi

Kuat arus ion
(dengan sumber ion RF)

Kadar ion-ion beratom tunggal

Garis tengah ion

Operasi denyut

30

Tegangan

Kuat arus

Operasi
kontinu

Operasi
denyut

Panjang
denynt

Kecepatan
denyut

Waktu naik
peluruhan

Duty cycle

kV

mA

mA

mA

%

mm

uS

ppS

uS

%

J 25 Tunzini — Sames

150

7

2,5

2,5
80

10 - 30

10 - 8000

10 - 10000

2

50
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Pemakaian tenaga listrik

Pendingin

Pompa vacuum

iegangan

Frekwensi

Tenaga

Air

Dffusi mi-
myak

V

c/s

kVA

gall/min

torr

3 phase 110 - 220V
atau
220 - 380 V
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(4 -S) x I 0 " 6

Penggunaan netron generator ini meliputi bidang-bidang :

Difusi netron, reaksi inti, produksi isotop, analisa pengaktipan, moderator atau
pelindung, sub-critical assembly, netron radiografi, dll.

Reaksi inti yang dipergunakan sebagai titik sumber netron cepat dalam hal ini
adalah reaksi inti D(d,n)3He dan T(d,n)4He.

Beberapa sifat yang penting dari reaksi D(d,i)'He dan T(d,n)4He.

Netron cepat energi tunggal, yang dipancarkan pada suatu arah tertentu, dapat
kita peroleh dari reaksi-reaksi inti :

2H(d,n)3He Q = 3,268 Mev (1)
3H(d,n)4He 17.588 Mev (2)

yang mempunyai beberapa sifat yang menguntungkan untuk energi deutron
Ed <4 .45 Mev dan Ed < 3.71 Mev masing-masing untuk reaksi (1) dan (2).
Energi netron cepat yang dipancarkan oleh kedua reaksi tersebut diatas bergan-
tung pada sudut hamburan dan energi deutron 13 j , sehingga untuk Ed^ 20G kev
terdapat pancaran energi netron 13.4 Mev - 14.8 Mev dan 2 Mev-3 Mev ma-
sing-masing untuk reaksi (2) dan (1).

Penampang lintang reaksi (1) sebagai fungsi dari energi deutron naik secara mo-
noton, sedangkan untuk reaksi (2) terdapat resonansi pada energi deutron 107
kev - 110 kev [1,3].
Untuk Ed = '09 kev penampang lintang deferensial dari reaksi (2) pada arah
sumbu d o = 400JHil da:i 30 iHL untuk reaksi (1) sehingga yield (debit) ne-

df2(0) sr sr
tron cepat untuk energi deutron sampai beberapa ratus kev bagi reaksi (2) akan
lebih tinggi dari pada reaksi (2).
Untuk 100 kev < E d < 400 kev pada sudut hamburan antara 93° - 103°, se-
satan energi netron akan mempunyai harga i«-nmum untuk kedua reaksi inti
tersebut diatas baik untuk sasaran yang tebal ataupun yang tipis.

PELINDUNG NETRON CEPAT ,

Netron Generator sebagai titik sumber netron cepat diletakkan dalam ruangan
dengan ukuran 8m x 7.5m x 3m yang be Ending concrete dengan tebal 120 cm
dan atap concrete dengan tebal 40 cm.
Sumber netron selama radiasi diberi pelindung parafin dengan tebal 40 - 50cm
untuk menurunkan efek hamburan balik netTr n cepat oleh dinding ruangan dan
background didalam dan diluar ruangan.
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Pengukuran background dilakukan pada beberapa titik didalam dan diluar ruang-
an, begitu pula didalam ruangan operator (lihat gambar 2).
Untuk titik sumber netron cepat dari sasaran tritium yang baru dipasang dan
tanpa pelindung parafin disekelilingnya, akan terdapat background netron cepat
yang cukup tinggi pada pintu ruangan netron generator sebesar 60 - 70 n cm
s~', dan sinar gamma sebesar 0.3S rem/jam, untuk kuat arus ion 800 uA. De-
ngan menggunakan pelindung parafin 40 cm - 50 am disekeliling titik sumber
netron maka background netron cepat dimuka pintu turun dengan faktor 4 ka-
li lebih rendah, sedangkan background sinar gamma kurang dari 0.1 m rem'inm
(lihat lampiran).

FLUK NETRON CEPAT

Pengukuran fluk netron cepat dari reaksi D(d,n)3He dan T(d,n)4He pada
arah sumbu sinar deutron diutamakan untuk keperluan analisa pengaktipan.
Pengukuran dilakukan dengan menggunakan foil standard aluminum dan f.emba-
ga masing untuk reaksi D(d,n) He dan T(d,n) He. Pengukuran dengan mengguna-
kan film kodak tipe A juga dikerjakan.
Aluminum foil dengan masa 190 rag/cm2 — 500 mg/cm2 dimasukkan kedalam
1.6 cc kapsul plastik, diradiasi dalam waktu 20 menit dengan waktu peluruhan
1 menit dan waktu hitungan 20 menit; sedangkan masa foil tembaga yang dipa-
kai 181 mg/cm2 dan diradiasi dalam waktu 5 menit [4,5]. Sampel-sampel yang
akan diradiasi dilempar ketempat radiasi dimuka titik sumber neutron, melalui
pneumatic transfer system dengan tekanan udara kering 7 atm. Ge(Li) detektor,
efisiensi 1,28% (kalibrasi dengan sumber standard sinar gamma Na-22, 10.40uCi
IAEA) dipergunakan untuk hitungan sampel-sampel yang telah diradiasi, dimana
sampel diletakkan 1 cm diatas permukaan detektor.Perubahan fluk sebagai fungsi
dari jarak dan kuat arus juga diukur (lihat grafik 1—3). Untuk kuat arus 800 fiA,
140 kVA, kita peroleh fluk netron cepat 4.10 x 108r> cm 2s ' untuk reaksi
T(d,n) He bagi sasaran yang baru dipasang (6.63 Ci) dan 8.3 x 105n cm~2s 1

bagi reaksi D(d,n)3He, dengan ketelitian rata-rata 5%. Hasil ini agak kasar oleh ka-
rena sukar untuk mendapatkan arus ion yang tetap selama radiasi.

1!
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Grafik 1. Fluk netron cepat sebagai fungsi dari jarak terhadap titik sumber netron.
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Gr afik 2. Fluk netron cepat sebagai fungsi dari kuat arus.
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Grafik 3. Fluk netron cepat reakii D-IV sebagai fungsi dartwaktu
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PENUTUP

Hasil-hasil yang kami sajikan tersebut diatas masih perlu kita lengkapi dan diper-
baiki terutama :

1. Pengukuran fluk netron «epat untuk sudut-sudut hamburan 0 ^ 0 ^ 180
perlu dilakukan untuk mpngetahui ketidak isotropan titik sumber netron cepat
yang dipergunakan.

7. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai background netron cepat,
netron termal ataupun sinar gamrrja perlu dipasang monitor untuk ketiga nut-
cam radiasi tersebut didalam ruanyan netron generator.
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p. 3 - 21, Progress in Fast Neutron Physics by Phillips, Risser, Marion.
Published for William Marsh Rice University by the University of Chica-
go Press, 19o3.

4. "MODERN TRENDS IN ACTIVATION ANALYSIS", Proceedings of the
1968 international Conference held at the National Bureau standards
Gaithersburg, Maryland, October 7 - 1 1 (1968). Voi II. James R De
Voc, editor, Philip D La Fleur, Assistant Editor.
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PENGUKURAN TINGKAT RADIASI.

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan : Kodak Neutron Monitoring
Film tipe A, Kodak Personal Monitoring Film tipe 2 dan TLD-700 untuk ba-
gian dalam ruangan, sedangkan penggunaan Survey Meter Neutron Victoreen
Model 488A dan Survey Meter Gamma Victoreen Model 490 Thyac III untuk
diluar ruangan.

Tempat kedudukan monitor dapat dilihat pada gambar 2
Background untu'' i = 800 juA, 140 KVA, sasaran Tritium.

TANPA PELINDUNG

No. Ke-
dudukan

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Kec. Dosis
Netron cepat

3.300 Rem/h
1.440 „

1.440 „

2.100 „

1.260 „
0.450 „

11.25 uRem/h
11.25
11.25

11.25

11.25
225.0

56.0
22,50
22.50
11.25 „
11.25 „
45.0

PARAFIN

Kec. Dosis
Gamma.

0.525 Rem/h
0.450 „

0.450 „
0.330 „

0.345 „
0.300 „

DENGAN PELINDUNG PARAFIN

Kec.

(40 cm

Dosis
Netron cepat

0.420
0.450

1.080

0.450

0.450
0.300

Rem/h

„

0.060 mRlem/h 3.70uRem/h
0.060 „
0.060 „

0.060 „
0.060 „
0.350 „

0.060 „
0.060 „
0.060 „
0.060 „

0.060 „
0.090 „

3.70
5.60

5.60

7.60
56.0

11.25
5.60
5.60
3.70

3.70
11.25

i t

„
99

99

99

„
f t

>J

J J

» )

it

)

Kec. Dosis
Gamma

0.300 Rem/h
0.330 „

0.540 „
0.480 „

0.540 „
0.300 ,,

0.C6 mRem/h
0.060 „
0.060 „

0.07 „

0.07
0.10 „

0.07 „

0.06
0.06
0.06 „

0.06
0.04 „

II
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MSKUSI:

R.P.H. ISMUNTOYO:

Waktu 20 menit ontok meiadii i Al tenebut denaan alma apa 4k benpa akfr
pitas Aluminium i»n«ii iadian ?

JAYUSMAN:

Kami ambit dan daftar
Femakana aktqpitas beium kami lakukan.
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FLUKS NEUTRON CEPAT PADA STIF TRIGA MARK II

Oleh :

Iyos Subki *)

Ny. Ariinah Kusnowo **)

1(

I. EENDAHULUAN

Pengukuran fluks neutron cepat dilakukan didalam fasilitas irradiasi yang di-
sebut Standard Triga Irradiation Facility (STIF).

Untuk pengukuran digunakan detektor ambang, yaitu detektor (biasanya
keping logam) yang bereaksi dengan neutron cepat diatas suatu energi ter-
tentu. Keping yang dapat digunakan antara lain :
S, Al, Ti, Rh, In dan Ni. Dengan alasan bahwa produk aktipitas tidak menyu-
litkan pencacahan serta waktu paruh cukup panjang, kita pilih keping Ni untuk
pengukuran.

Penyinaran dilakukan dengan meletakkan keping pada ujung tabung irradia-
si (container) yang biasa digunakan untuk melakukan penelitian biologi di STIF,
dan keping ditutup dengan kadmium setebal lmm. untuk memperkecil efek
neutron lambat,

Dalam mencacah keping yang aktip digunakan beberapa standar untuk kali-
brasi, kemudian ditarik hubungan energi dengan efisiensi. Dengan mendinginkan
keping aktip selama dua hari, kita cukup mendapatkan produk Co58 yang be-
bas dari produk-produk yang lain. Kemudian pfcrhitungan fluks dilakukan
berdasar pencacahan Co58 pada puncak energi 0,8 Mew.

Untuk dapat membandingkan harga pengukuran fluks yang dilakukan di
P.R.A.B. dengan perhitungan hal yang sama, yang dilakukan oleh H. Czock
dari Laboratory Seibersdorf, Austria, yang menggunakan penampang reaksi se-
besar a = 28 mb dalam perhitungannya. Hasil H.Czock adalah : 5,5 x 10
cm2-detik.

Hasil pengukuran yang dilakukan dalam kertas karya ini adalah :

= 6.87 x 109 . n

10 n/

^cepat
cm .sec.

II. DETEKTOR AMBANG.

Beberapa bahan dapat bereaksi dengan neutran cepal yang punya energi
diatas suatu batas energi tertentu. Batas energi mi disebut "energi ambang".
Bahan tersebut diberi nama detektor ambang. Jadi dengan detektor ini bisa
diukur fluks neutron diatas energi ambang tersebut. Dengan kata lain, kita
bisa mengukur fluks neutron cepat dengan menggunakan detektor tadi.

Tabel 1 dibawah ini menunjukkan macam dan sifat-sifat detektor ambang
bila bereaksi dengan neutron cepat.

*) Dlnas Reaktor PRAB, Kepala.

•) Dinas Reaktor PRAB. Staff.

43



Tabel

Elemen

P

S

Ni

Fe

Al

Fe

Mg

Inti Target
% abudance

P31 (100%)

S32 (95%)

Ni58 (68%)

FeS4 (5,82%)

Al27 (100%)

Fe (91,6%)

Mg24(78,8%)

Hasil reaksi
(T!/2)

Si31 (157 min)

P (14,2 hari)

Co5 8 (72 hari)

Mn5 V 9 0 hari)

Mg27(9.393min)

Mn (154,5 min

Ma24( 14,97 jam

ET/Mev

0,716

0,954

-

1,89

2,95

4,9

Ee f f (Mev)

3,0

3,2

3,45

3,75

5,30

7,70

8,00

Radiasi
yang diemHkan

0~

0-

7,(Ec), 0*

7. (BO

y,0~

7,0-

y,0~

Hasil samping
[Energi ambang (Mev); 1Vi\

P 3 0 (12,7,2,6 menit)
Al20 (2,0; 2,3 menit)
Al29 (13,6; 6,6 menit)
P 3 2 (termis ; 142 hari)

P 3 3 (8,7; 2,5 hari)
Si31 (1,32; 157 menit)
S3 S (tennis; 87 hari)

NiS7 (12,0; 36 jam)
Co61 (0,5; 1,65 jam)
Nis6(termis; 2,56 jam)

Cr s l ( - ; 27, 8 hari)
Mns6(2,95; 154, 5 menit)

Al28 (termis; 2,3 menit)
Na24(3,26; 14,97 jam)

Cr s l ( - ;27,8hari)
Mns4( - ; 290 hari)

-

, = threshold energy = energi ambang.



Sehingga kita baca :

a. Luas gambar yang dibatasi oleh kurva (3) dan sumbu E sama dengan ke-
cepatan reaksi yang ditimbulkan oleh neutron diatas energi E-.

b. Luas gambar yang dibatasi kur'a (1), garis EeffNe, dan sumbu E - kece-
patan reaksi yang ditimbulk^n neutron diatas energi E r~ dengan penam-
pang reaksi sebesar aQ (konwtan).

Penentuan E « adalah sedemikian hingga penampang reaksi menjadi tetap (a ) di-
atas energi E ^ dan menjadi nol dibawah energi tersebut. Dengan kata lain, neutron
tidak memberikan kontribusinya pada reaksi, dibawah energi E ,~ Pada gambar per-
nyataan ini dilukiskan demikian sehingga kita harus mendapatkan bahwa luas daerah
(B) = luas daerah (A).
Secara matematis pernyataan ini diltulis sebagai berikut :

/a(E)ME)dE
o

N(E)dE (1)
eff

Dan bila kita gunakan definisi:

(2)

/ N ( E ) d E

Maka (1) bisa ditulis sebagai:
oo oo

/a(E)N(E)dE = c
°Eff

= a /N(E)dE (3)

Dimana N(E)dE adalah distribusi netron yang keluar dari hasil fissi, disebut juga se-
bagai spektrum fissi.

II
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IV. DETEKTOR AMBANG NiS8

Dalam alam Ni kita kenal mempunyai % kelimpahan dengan perincian se-
bagai berikut :

N i 5 8

6 8 %

Ni'.60 Ni° Nie

3.7

Ni1

l.C

.64

I 1 Bila kita sinari logam tersebut denjjan neutron maka reaksi-reaksi yang terjadi
adalah :

Ni58

Ni58

Ni60

Ni62

Ni64

Reaksi

(n,p) Co58

(n,7) Ni s 9

(n,pl Co60

(n//) Ni63

fn,7) Ni65

TVi

72 hari
8 x 104 tahun

5,2 tahun
92 tahun

,56 jam

Sinar

P
1

yang dipancarkan

7

sinar X

7
( < 80 kev )
: 0,368 (4,5%)

1,15 (16%)
1,48 (25%)

1!

Terlihat bahwa Ni65 bisa kita hilangkan dengan menunggu saat pencacahan
hingga 25 jam, selain itu Ni64 rendah kelimpahannya Gangguan Co60 da pat
dihindarkan mengingat rendahnya penampang reaksi dan rendahnya fluks ne-
utron. Tetapi untuk waktu penyinaran yang iama gangguan Co60 ini akan
terlihat. Sedang gangguan dari Nis9da" Ni63 bisa dihindari karena hanya si-
nar X dan 0 dengan energi rendah saia yang dipancarkan. Selain itu, untuk
memberi kesempatan C o 5 8 m sebagai hasil reaksi Ni58 meluruh, kita harus
mendinginkan keping yang aktip itu beberapa waktu sesuai dengan waktu pa-
ruh yang 9 jam besarnya itu. Effek dari Co60 dan C o s 8 m baru terlihat nyata
jika fluks netron cepat melebihi 5 x 101 2.n/cm2—det.

Gangguan lain yang perlu diperhatikan adalah pengaruh netron termis ter-
hadap C o s 8 m maupun Co58.
Keduanya punya penampang reaksi sebesar :

Co58 - 1650 barn

Co 5 8 m - 170.000 barn.

Ini merupakan gangguan yang tidak baik bila kita lakukan pengukuran dengan
menggunakan Ni58 ditempat yang mempunyai fluks neutron termis cukup ting-
gi, misalnya dalam teras reaktor.
Sifat-sifat baik yang lain dari keping Ni s 8 adalah :

* Waktu paruh cukup lama (.72 hari )

* bisa dibuat dalam segala bentuk

* titik cair cukup tinggi (1452°C)

46



* proses kimia tak perlu diiakukan terhadap hasil irradiasi. mengingat
sifat-sifat reaksi yang tertulis disana.

Untuk memberi gambaran besarnya harga "effective threshold energy" kita
sertakan data-data dari beberapa peneliti.

a. 5.0 Mev (Uthe 1957)

b. 3,45 Mev (Beckurts 1964)

c. 3.30 Mev (Keiji Kanda)

Penampang reaksi yang digunakan dalam percobaan ini adalah 111 mb, ber-
dasarkan rekomen danri IAEA [5],

V. PENCACAHAN

Diiakukan didalam pencacahan sintilasi 800 saluran DIDAC-800.
Kalibrasi diiakukan dengan menggunakan su.. er-sumber : (Iutertechique)

Mn-54; Na-22 dan Ba-133

Masing-masing mempunyai enorgi y sebesar :

Mn-54 : 0,835 Mev.

Na-22 : 0,511 Mev

Ba-33 : 1,275 dan 0,356 Mev

Gambar 1 menunjukkan bagaimana eff< --nsi berubah terhadap energi pada
pencacah ini. Sumber diletakkan 5,50 cm dari detektor.
Ukuran detektor sintilasi : 2 x 2".

Gambar 2 menunjukkan skema peluruhan dari Co58 sebagai hasil reaksi
Ni58(n,p) Co58.

Gambar 3 adalah bentuk spektrum sinar y dari Co58 sebagai hasil reaksi
Ni s8 (n,p) CoS8 yang terlihat pada pencacah sintilasi.

VI.HASIL-HASIL DAN KESIMPULAN

Hasil-hasil pengukuran
rikut :

Keping No.

1
2
3
4
c

6

fluks neutron cepat

mg/cm

49,15
48,03
40,88
42,22
49,16
52,62

di STIF

-©
.

7,10
6,47
6,94
6,21
6,78
7,87

ditabelkan sebagai be-

{ • —

cm det.

X

X

X
X

X

X

109

109

109

109

109

109

Fluks rata-rata memberikan : 6,87 x 109n/cm2-det. pada daya reaktor
1000 kw.
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lnterkalibrasi telah dilakukan dengan mengirimkan keping yangtelah disinari
di STIF Tr iga Mark II Bandung, kepada Laboratorium Seibersdorf, Austria.
Perhitungan oleh H. Czo^k mendapatkan fluks cepat sebesar :

5,5 x 1010

cm det.

Hasil ini 8 kali lebih besar dari iiasil pengukuran yang kami lakukan.
Sebab-sebabnya adalah :

1). Czock menggunakan penampang 28 mb untuk Ni, sedangkan kami meng-
gunakan 111 mb sesuai dengan anjuran IAEA dan sesuai pula dengan li-
teratur yang ada.

2). Czock menggunakan "moderated spectrum", sedangkan seharusnya diam-
bil spekirum fissi untuk neutron dalam STIF, Perbedaan data ini dapat
menimbulkan perbedaan 8 sampai 10 kali dalam hasil akhir.

VII. DAFTAR PUSTAKA

1. K.H. 3ECKURTS and K. WIRTZ : Neutron Physics, Springer Verlag
(1964)

2. T.Q. PASSELL, and R.L. HEATH : Cross section of the threshold re-
action for fission neutron : Nickel as fast flux monitor Nuclear
Science and Engineering 10,(1961). 308 - 315.

3. T.Q. PASSELL, : The use of Nickel-58 and Iron 54 as integrators of
fast neutron flux. Neutron Dosimetry, volume 1. 1963, 501.

4. KEIJI KANDA, TSUTOMO NAJYO, KATSUHEI KABAYASHI, YOSHI-
RO NAGAKOMO, and HSURO KIMURA. Measurement of neutron flux

and spektrum at Irradiation fasilities of Kyoto University, volume2,
1969, 18

DEFINISI & SIMBOL.

1. TV4

2. a

3 " E n
4. an,f

5. a0

6. ET

7. E

8. <p
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eff

waktu paruh (hari, jam, detik, tahun).
waktu yang dibutuhkan untuk meluruhkan separuh dari
bahan radioaktip tersebut.

penampang reaksi (barn, cm2)

kemungkinan terjadinya reaksi, tergantung pada energi.

energi neutron (Mev, ev)

penampang reaksi (n,p).
penampang reaksi yang besarnya tak tergantung pada energi
neutron.

energi ambang (Mev)
energi neutron dimana mulai terjadi reaksi ambang.

energi ambang effektip (Mev).

fluks neutron ( n )
cm2, det.

jumlah neutron persatuan luas yang melalui detektor per
detik.
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GAMBAR 1. KURVA ENERGI vs EFFISIENSI DIDAC = 800 SALURAN.



0.08 (10.6 fie)
9.0

71.3 hari

26 Fe
J3+ 0.006 %

GAMBAR 2. SKEMA PELURUHAN Co s 8

(Dikutip dari label Of Isotopes Lederer, Hollander, Pearlman).
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DISKUSI:

PENANYA:

Berapa waktu hams ditunggu untuk mencacah radiasi Co58 setelah diradiasi/
diaktipkan dengan neutron cepat ?

IYOS R. SUBKI :

Kiia-kira dapat ditunggu selama 1 hari.
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PENGUKURAN FLUKS NEUTRON DENGAN
METHODA CAMPBELL.

Oleh :

Bakri Arbie •) ; Zaenuddin Daud *); RPH. Ismuntoyo •) .

II

PENDAHULUAN.

Pada setiap reaktor senantiasa diperlukan pengukuran flux netron de-
ngan cukup teliti dan kontinu selebar 10 dekade, yang mana diperlukan un-
tuk mengetahui daya reaktor dan juga untuk faktor keamanan reaktor.

Detektor nuklir akan memberikan pulsa untuk setiap reaksi dengan netron
dan banyaknya reaksi netron adalah berbanding lurus dengan flux netron pada
detektor.
Cara yang paling sederhana adalah menghitung banyaknya pulsa per satuan
waktu dan apabila pulsa per satuan waktu sudah sedemikian tingginya sehingga
alat tak sanggup lagi memisahkan tiap pulsa maka. dipakai cara mengukur arus
rata-rata.
Usaha untuk memperbaiki pengukuran flux bertujuan untuk :

- memperlebar daerah pengukuran (dekade)

— menghindarkan efek kebocoran arus dc pada temperatur tinggi.

- mendapatkan diskriminasi yang baik terhadap sinar gamma.

— lebih ekonomis.

Met ode konvensionil lazimnya menggunakan teknik pencacahan pada daya
rendah (start up channel) dan pada daya menengah serta daya penuh digunakan
pengukuran arus rata-rata.
Pada teknik pencacahan, daya berbanding lurus dengan banyaknya pulsa (N) se-
dangkan amplituda dari pulsa berbanding lurus dengan energi dari partikel yang
terdeteksi.
Batas terendah ditentukan oleh batas statistik untuk pencacahan pulsa yang
random (10 pps) sedangkan batas atas ditentukan oleh resolving time, sebagai
contoh untuk t = 50 ns akan kehilangan 10% pada 2 x 106 pps. Penggunaan
pada reaktor untuk daya rendah, lebar pengukuran mencapai 5 dekade pada
flux sinar gamma sebesar 107 R/Hr.
Pada pengukuran arus rata-rata, daya leaktor berbanding Jurus dengan banyaknya
pulsa x muatan rata-rata tiap pulsa (de response = N x Q ).
Penggunaan pada reaktor dengan menggunakan kamar ionisasi terkompensir
(CIC) untuk daya menengah dan dengan kamar ionisasi biasa untuk tingkat da-
ya.

Cara konvensionil diatas tidak saja membutuhkan 2 atau 3 detektor untuk
mencakup seluruh daerah pengukuran, tap; juga mempunyai kekurangan yakni
kurang sempurnanya diskriminasi terhadap sinar gamma dan adanya kemung-
kinan kebocoran arus dc.
Suatu metoda yang secara konsepsionil baru yang berdasarkan sifat pulsa yang

*) Dinas Reaktor PRAB.
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terjadi secara random diharapkan bisa memenuhi tujuan-tujuan diatas.
Teori Campbell menyatakan bahwa nilai rata-rata dari arus yang berasal

dari sumber yang random adalah berbanding lurus dengan jumlah rata-rata dari
pulsa dan tinggi pulsa.
Juga dinyatakan bahwa variasinya adalah berbanding lurus dengan jumlah rata-
rata dari pulsa kwadrat dari tinggi pulsa. Oleh karena sifat variasi yang berban-
ding lurus dengan kwadrat tinggi pulsa, maka sifat ini dimanfaatkan untuk mem-
bedakan pulsa yang berbeda tingginya, sebagai contoh untuk pulsa dari netron
dan gamma yang berbanding I : ^e^mma = 10 : 1 setelah dikwadratkan men-
jadi I2 : I2 = 100 : 1, yang berarti dari 10% gamma menjadi 1%.

Xara pengukuran yang akan diuraikan adalah pengukuran daya reaktor
sebesar 10 dekade dengan satu detektor berposisi tetap yang sekaligus dirang-
kaikan dengan rangkaian pencacah untuk 5 dekade pertama dan rangkaian Camp-
bell untuk 5 dekade berikutnya. Cara ini mula-mula dikembangkan oleh Tren-
holme & Keefe dan Popper, Lipinski & Herrer masing-masing dari ANL. Saat ini
kita baru mencapai tahap pembuatan rangkaian Campbell serta pengujian-penguji-
annya baik dengan test oscilator dan reaktor TRIGA PRAB, yang mana merupa-
kan tahap pertarr.a kearah prototype lengkap yang diharapkan selesai dalam pe-
riode 75/76 ini.

METODA CAMPBELL.

a. Hubungan matematis.
Menurut Gwinn dan Trenholme persamaan matematis untuk pengukuran

rata-rata dan kwadrat rata-rata adalah sebagai berikut :

-de = nq / h(t) dt = E(t)
o

dan

rians)

dim ana

ms
= E ? m s = ] E ( t ) - E(t)[= a2 (va-

n
q
h(t)
Ems

= harga rata-rata output dari sistim, volt

• pulsa rata-rata/set,waktu, pulsa/det.

• muatan rata-rata/pulsa, coulombs/pulsa

• response dari rangkaian terhadap pulsa tunggal
E harga rata-rata kwadrat tegangan output dari sistim,

Volt
q2 • harga rata-rata kwadrat dari muatan/pulsa.

(coulomb/pulsa)2

Persamaan 1 menyatakan output rata-rata dari signal yakni pengukuran seca-
ra konvensionil.
Persamaan 2 menyatakan pengukuran menurut Campbell.
Diatas terlihat lagi suatu keuntungan dari metoda ini dimana untuk m deka-
de dari flux netron dicatat oleh E dalam m/2 dekade.

b. Rangkaian sederhana Campbell:
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h X
Q 4

H.V.

a. — detektor
b. - blocking capasitor
c. — amplifier
d. - rangkaian squaring
e. - integrator dengan time constant T

L

E l

E 2

E 3

E 4

E5

o-

E 3

E 4

E 4

/UA/
E ; ( t )

= k4 [ E3(t) 1

= E4 = harga

E i

E2(t) ]

2

rata-rata

E l

Ipl

E 4 «

t)= signal yang berfluktuasi

- hanya harga rata-rata

(t) - E,1
= harga RMS dari E2(t)

harga rata-rata kwadrat E (t).

Keterangan.

1. Arus output dari detektor adalah arus searah yang berfluktuasi

2. Fluktuasi ini mempunyai harga rms; akar dari rata-rata kwadrat deviasi dari
harga rata-rata.

3. Kwadrat dari harga rms; harga rata-rata kwadrat berbanding lurus dengan
flux neutron.

4. Komponen dc dari arus diblok oleh kapasitor dan komponen yang berfluk-
tuasi dilewatkan dan diperkuat oleh c. Rangkaian d mengkwadratkan kom-
ponen yang berfluktuasi yang kemudian dilalukan melalui integrator untuk
mendapatkan harga rata-rata kwadrat.
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PERENCANAAN

Rangkaian Pencacah.

Signal detektor sete]ah preamplifier dilalukan ek rangkaian pulse shaping,
fast fulse amplifier, fast discriminator diode pump dan logarithmic dc amplifier.
Rangkaian ini direncanakan untuk pengukuran mulai dari 1 pps hingga 5 x 105

PPS.

Rangkaian Campbell.

Direncanakan untuk pengukuran mulai dari 5 x 104 pps hingga 1 x 1010

pps, yang berarti terdapat overlap 1 dekade antara teknik pencacahan dan me-
thoda Campbell.

Preamp.

Fission

Chamber

Change

sensitive

Amp.

Emitter

Follo-

wer.

H.V.

fast
disc.

I Diode
Pump.

-I Log.
D.C. -o

Amp.
Log Count
Rate l - 1 0 s

Pps.

jRangkaian Campbell

OSC.

BTP7
AmpM-

fier.

•f Wide
| Rangt.

Rect.

Log

D.C.

Amp.

Period

Amp.

6

Trip-

Circuit

Pirlod - 50 h +

Rangt
Swiehe
n.c.
Amp.

<-

Squar-
D.C.
AmD.

Dip
Circuit

0
Llnaar Ltvtl

1 0 4 - 1 0 l 0 p p i
BLOK DIAGRAM SISTIM PENGUKURAN NETRON SELEBAR 10 DECADE.
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BLOK DIAGRAM SISTIM PENGUKURAN NETRON SELEBAR 10 DEKADE.

Signal dari detektor dihubungkan ke charge sensitive amplifier yang mem-
punyai fungsi untuk memperkecil pengaruh kapasitas input dan merubah pulsa-
pulsa arus menjadi pulsa-pulsa tegangan. Dari preamplifier signal dilakukan se-
cara paralel ke rangkaian Pencacah dan Campbell. Signal yang menuju rangkai-
an Campbell diperkuat oleh bandpass amplifier yang kemudian disearahkan oleh
wide range rectifier dan dari sini secara paralel dilakukan ke dc log N amplifier
dan range selected amplifier.

Output dari log N amplifier dirangkaikan ke kanal period/trip circuit. Out-
put dari range selected amplifier dirangkaikan ke squaring function generator
yang kemudian diukur oleh linear meter.

PENGUJIAN,

Dengan menggunakan fission counter/chamber Westinghouse type 8073
pengujian dilakukan pada reaktor TRIGA dengan merubah-rubah daya dari 1
Watt hingga 1 MW. Sebagai pegangan digunakan penunjukkan Log. recorder
yang mendapat signal dari CIC, kanal daya yang mendapat signal Uncoiapen-
sated IC dan output dari rectifier. Maksud percobaan adalah untuk melihat
liniaritas dari sistim terhadap perubahan daya reaktor, sekaligus bisa memban-
dingkan dengan response dari sistim yang menggunakan cara pengukuran arus
rata-rata. Selama percobaan diusahakan meniadakan pengaruh shdowing effect
control rod. Dengan test oscilator untuk simulasi output dari bandpass ampli-
fier pada wide range rectifier dimasukkan tegangan dari 2 mV rms hingga 2 V
dalam batas frekwensi 1 hingga'8 kc. Maksud percobaan untuk melihat lineari-
tas dari sistim terhadap perubahan tegangan rms dan frekwensi.

KESIMPULAN.

Pengujian dengan menggunakan test ocilator memperlihatkan hasil yang
memungkinkan untuk memperbaiki rangkaian elektronika yang ternyata belum
memenuhi syarat (komponen dibeli dari dalam negeri), lihat grafik, sedangkan
pengujian dengan reaktor TRIGA belum memberikan hasil yang memuaskan.
Ini disebabkan pada pengujian dengan reaktor masih digunakan pre-amplifier
dari console seliingga belum mendapatkan amplituda dan frekwensi yang sesuai
untuk rangkaian Campbell.
Kesalahan lain ialah gain operational amplifier yang ternyata tidak sesuai de-
ngan karakteristik yang sebenarnya (ko.nponen dibeli dari dalam negeri).

Dengan data-data yang telah diamati dalam waktu yang relatif singkat ini
ada manfaatnya untuk dilanjutkan.
Pengujian-pengujian selanjutnya meliputi :

— Pengujian pada reaktor TRIGA dengan charge preamplifier dan band-
pass yang sesuai dengan rangkaian Campbell.

- Pengujian dan kalibrasi untuk penyesuaian penggabungan response dari
rangkaian Pencacah dan rangkaian Campbell.

Pengujian pada temperatur yang berbeda-beda dari detektor dan kabel.
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D I S K U S I :

ARIFIW S. KUSTIONO

Apakah sudah ada pemikiran untuk mendapatkan komponen-komponen
yang karakteristik & reliability-nya (ex luar negeri misalnya) sesuai de-
ngan yang diperlukan guna mendapatkan hasil yang lebih baik ?

BAKRI ARBIE :

Pemesanan komponen-komponen yang ketelitiannya tinggi memang sudah
dilaksanakan, tetapi tahap s'ekarang kita masih pada tahap mencari/me-
nguasai teknik Campbell. Kalau sudah dikuasai baru diarahkan pp.da ke-
telitian lebih tinggi dari sistim dengan menggunakan komponen yang re-
liability-nya tinggi.

A. PURWANTO :

Segi ekonomi ini penting agar anggaran riset dapat disetujui BAPPENAS
Investment :
- tenaga yang telah/akan dikeluarkan ?
- material/bahan-bahan ?
- reliability/testing/kalibrasi
Output :
- berapa jumlah peralatan yang akan dibaat dan berapa harganya ?
- skill bertambah ?

BAKRI ARBIE :

Sebenamya sesuai tugas lembaga kami, maka tekanannya adalah untuk
menguasai know how yang sasarannya dalam jangka panjang bisa ekono-
mis.
Mengenai investment bisa dievaluasi setelah selesai prototipe-nya.
Selanjutnya harap lihat komentar Sdr. M. Ridwan, Puslit Pasar Jum'at,
BATAN.

M. RIDWAN :
Komentar :

Atas pertanyaan Sdr. dari ELNUSA , dalam segitiga Alat, Faktor, "Know-
how" perlu juga diperhitungkan, teratama untuk negara berkembang kalau
tidak kita tidak bisa bikin apa-apa dan selamanya jadi konsumen terus.
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INDEK EPITERMIS PADA SISTIM
DIDALAM REAKTOR MOATA

Oleh :

Ny- Arlinah Kusnowo *); Iyos Subki **)

I. PENDAHULUAN.

Spektrum dari suatu netron yang ter-termalisasikan dengan sempuma dapat
dimisalkan terdiri dari distribusi Maxwell pada energi rendah, dan daerah-j- pada
energi yang tihggi serta kedi'anya dihiibungkan oleh suatu fungsi pehyambung.

Perelitian dilakukan untuk mengukur harga r \ / J L menggunakan fasilitas P'
pada reakter MOATA. T o

Seperti telah diketahui bahwa besaran "r" sangat perlu untuk diukur oleh karena ia
berubah dengan bentuk spektrum reaktor.
Keping-keping pengaktipan yang digunakan adalah emas, mangan, indium dan tung-
sten.

Hasil-hasil pencacahan keping-keping tersebut dalam keadaan telanjang serta
tertutup cadmium digunakan untuk menghitung harga pembanding cadmium, ke-
mudian dari harga pembanding cadmium, kita mendapatkan dari perhitungan rV-2-—

To
untuk masing-masing keping yaitu :

Keping

Emas
Indium
Mangan
Tungsten

f To

0,0593
0,0539
0,0523
0,0436 .

II. SPEKTRUM DARI NEUTRON TER-TERMALISASIKAN DENGAN BAIK

Menurut Wescott, untuk neutron yang ter-termalisasikan dengan sempurna
spektrumnya akan terdiri dari :

t. Daerah Maxwell (thermis)
1 (epithermis)

Spektrum tersebut dapat dituliskan sebagai :

2. Daerah _ 1 _
E

nM (1)
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dimana :

VM

E

|3

= kecepa tan rata-rata didaerah Maxwell

rr-. = k T = energi paling mungk in didaerah Maxwell pada suhu T.

menghubungkan besaran-besaran kerapatan neutron epitermis (n )
dengan kecepatan neutron termis (iiw). °

= fungsi "cut off"

dimana : = 0 untuk E < ju k T

= 1 untuk E > ix k T

Persamsan (1) dapat dituliskan dalam bentuk lain yaitu :

n(v) = nM vx. [... ,— exp - (-I-)2 + — J L rM M 2 v ' V2
vT vT

Atau untuk distribusi Maxwell, berarti :

4n

] •

n(v) = M

7T
exp - A ] ...

• (2)

.(3)

III. FLUKS NEUTRON DAN PENAMPANG REAKSI EFEKTIP

Fluks neutron secara praktis didefinisikan sebagai :
Kecepatan reaksi untuk detektor yang punya penampang reaksi —1— dan harga
penampang reaksi itu sendiri pada 2200/m/sec adalah satu.
Sehingga untuk detektor J - kecepatan reaksinya adalah :

"7" = / a(v) v n(v) dv.

/ oo v0 n (v) dv.
o

oo vQ n.

dimana ao adalah harga penampang reaksi pada 2200 m/sec.
Maka fluks dapat ditulis sebagai :

ao

(4)

11
Biasanya (5) disebut sebi^ai fluks konvensionil.

— Penampang reaksi efektip.
Dalam hal ini didefinisikan sehubungan dengan kecepatan reaksi detektor
bila dihadapkan kepada spektrurn yang sebenarnya.
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DEFINISI

Penampang reaksi efektip adalah penampang reaksi yang bila dipakai dengan
fluks konvensionil, memberikan kecepatan reaksi yang sama seperti halnya
bila berhadapan dengan spektrum yang sebenarnya 0 (E).

Dituliskan sebagai •.

0 s Kecepatan reaksi pada spektrum 0 (E)

n v,0

dE

(6)

dE
v

Dan oleh Wescott, telah digambarkan bahwar a dapat dituliskan sebagai :

o = a0 ( g + rs ) . . . (7)

dimana :
g = perbandingan kecepatan reaksi pada daerah Maxwell (suhu T) ter-

hadap kecepatan reaksi pada 2200 m/sec. (jadi tergantung pada
suhu neutron).

r = menunjukkan berapa besar kecepatan neutron epitennis dan sangat
tergantung pada bentuk spektrum.

s = menunjukkan berapa besar penyimpangan penampang reaksi untuk
detektor ~~^~ didaerah epitermis. Besaran ini sedikitnya bergantung
pada bentuk spektrum .

Dalam bentuk yang mengandung r maka distribusi kerapatan neutron dapat di-
tulis sebagai :

n(v) = exp - - br
rvT
v2

dimana :

b = 4

IV PEMBANDING CADMIUM (Red)

Salah tatu cara mengukur r adalah pertama-tama mengukur R . kemudian
mengadakan perhitungan untuk r. Oleh karena harga r tergantung besarnya suhu
netron maka adalah lebih nienguntungkan bila kita menghitung harga r \/£^
ja yang bebas dari harga suhu netron. Harga pembanding cadmium dapat
lis sebagai :

R
cd

g + Rs. Gr
• (9)

[ So-F Gr + g (_ i_ - W)]
K
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Sehingga

Gth (10)

- W )

dimana :

F = atenuasi oleh cadmium

GiJx = faktor gangguan flux

Gr = faktor self shielding

W = koreksi yang disebabkan karena pengaktipan neutron dari energi
dibawah "cadmium cut-off)".

V. PARAMETER-PARAMETER, PENYINARAN DAN PENCACAHAN KEPING.

1. Parameter-parameter keping, yang ditetapkan dibawah ini diambil dari publi-
kasi Australian Atomic Energy Commission no. TM 191/AAEC. Pengarang-
pengarangnya adalah : J.W. Connolly, A. Rose dan T. Wall.

Tabel 1.

Keping

A u 1 9 7

I n 1 1 5

Mn5 5

(baru)

1566
3083

10,0
376

(baru)

98,8
189 ± 2
13,2 ± 0,2
40 ± 5

So

17,0 ± 0,5
18,5 ± 0,5
0,70 ± 0,06

10,7 ± 1,0

Tabel 2

Keping

A u 1 9 7

I n 1 1 5

Mn5S

rng/Cm2

1,74
1,58

48,13
15,03

Gi

0,867
0,835
0,690
0,930

Gth

1,00
1,00
0,99
1,00

2. Penyinaran keping dilakukan disistim P' dari reaktor Moata.
Untuk menghindari koreksi terhadap waktu penyinaran, tiap-tiap keping disi-
nari dengan waktu yang sama. Dalam hal i!mana keying yang bertutup Cad-
mium disinari dengan daya yang berbeda maka monitor harus digunakan.

Pencacahan dilakukan dengan menggunakan detektor sintilasi 2" x 2"
NaJ yang dihubungkan dengan multichannel/multiscalier dari l n 0 saluran.
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Bentuk peluruhan radioaktipitas yang terjadi diperiksa untuk meyakinkan ti-
dak adanya produk-produk lain yang terjadi. Pada gambar 1 s/d 4 ditunjuk-
kan spektrum dari keping yang telanjang maupun dengan penutup Cadmium.

VI. HASIL-HASIL.

Dibawah ini ditabelkan hasil-hasil pengukuran pembanding cadmium (R .)

Tabel 3

Keping

In1 1 5

W 1 S 6

Au1 9 7

Mn5S

Rapat permukaan
(mg/Cm2)

1,58
48,13

1,74
15,03

Red

2,372
4,010
2,100

17,120

Tabel 4

Keping

In 1 1 5

\yl86

Au1 9 7

Mn55

Rapat permukaan
(mg/Cm2)

1,55

0,05
245

1,67
50,00

0,05
13,5

Red

2,536

2,538
S.495

2,359
4,114

17,55
19,22

Tebal penutup'cadmium yang digunakan adalah 0,015 inchi. Untuk kete-
balan cadmium itu, Jan berkas yang isotropis maka menurut Wescott dan Tittle
diperoleh harga K dan F sebagai berikut :

K • 1,9913
Tabel S.

II Keping

\ u 1 9 7

in 1 1 5

^186

Mnss

Rapat permuka.m
mg/Cm2

1,74
1,58

48,13
15,03

F

1
0,93
1
1
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I

Faktor W dihitung dari persamaan :

So

g

K2

Harga EC(j dapat dihitung dari Ec(j ==-=7 sedangkan Er dan Vy diambil dari
BNL 325 sebagai berikut : '

Tabel 6.

Keping

Au
In
W
Mn

Er ( ev )

4,906
1,457

18,800
377

Vy (ev)

0,125
0,075
0,261

22,850

Akhirnya dengan menggunakan semua besaran-besaran diatas, perhitungan
harga indeks epitermis menghasilkan tabel dibawah ini :

Tabel 7.

Keping

A u 1 9 7

I n 1 1 5

M n 5 5

Rapat permit kaan

(mg/crrr;

1,74

1,58

48,13

15,03

G
r

0,867

0,835

0,690

0,930

G t h

1,00

1,00

0,99

1.00

1

K

0,502

0,502

0,502

0,502

W

0,137

0,629

0,377

0,001

F

1

0,93

1

1

R .
cd

2,10

2,372

4,01

17,12

To

0,0593

0,0539

0,0436

0,0524

VII PEMBAHASAN.

Kita melihat bahwa hasil yang diperoleh berbeda untuk tiap-tiap keping.
Hal demikian tidak kita harapkan bilamana dugaan bahwa didaerah epitermis
spektrumnya berbentuk - g ~ itu benar adanya. Hasil-hasil diatas agak sulit di-
evaluasi oleh karena berubahnya harga r \ / T tidak sesuai dengan berubahnya

To
energi resonansi. Suatu pengukuran yang lebih banyak dibutuhkan untuk lebih
meyakini hasil yang diperoleh. Oleh karena waktu yang sempit hasil-ha'sil diatas
baru diperoleh dengan dua kali pengukuran untuk masing-masing keping). Ahir-
nya ucapan .terima kasih di sampaikan kepada : W Gemmel, T.Wall, A. Rose
dan seluruh staff Moata yang telah membantu dan memberi kesempatan pada
kami untuk penelitian tersebut.
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RADIO AKTIF LEVEL DETECTOR

Z . Santoso
Puslit. Ps. Jumat, BATAN.-

Alat ini adalah suatu alat monitor yang akan memberikan alarm bila level
maximum dari counting rate telah dicapai.
Ber rnya batas ini dapat kita ubah-ubah (lihat keterangan dibawah). Prinsip be-
kerjanya dapat dilihat pada block diagram dibawah ini :

Datactoi
Amplifier

Q.

Wave
shaper

Diod*
pump

Compa-
Bator

UA709

Reference

Electronic

Switch

Alarm Osilator

Pada alat ini kita gunakan detector G.M. buatan PHILLIPS dengan operaung
voltage 750 . Sebagai amplifier digunakan transistor
Ql (lihat bagan elektronisnya), Q2 dan Q3 adalah transistor untuk vulse-former,
dalam hal ini ia bekerja sebagai mono stable multi vibrator C4, Dl, D2 C5 dan
RIO bekerja sebagai diode pump, UA 709 bekerja sebagai comparator, Q4 dan
Q5 bekerja sebagai elektronic switch, sedangkan Q6 adalah U.J.T. yang bekerja
sebagai osilator. Cara bekerjanya alat ini dijelaskan sebagai berikut :
Pulsa negatif yang berasal dari aetector G.M. seltelah melalui Q diperkuat oleh
transistor Ql, output dari Ql diambil pada colectornya adalah pulsa positif. Pulsa
ini dikopel kebase dari transistor Q3 yang akan menyebabkan Q3 cul-off (Q3
normally on). Sehingga pada colector Q3 timbul pulsa negatif dengan lebar pu'.sa
T =5 105US tinggi pulsa 5V. Pulsa ini akarr mengisi kondensator C4 dengan pola-
ritet seperti yang ditunjuk dalam gambar. Pada saat Q3 on, maka C4 akan mele-
paskan muatan untuk mengisi C5 (C4 < « C5).
Tegangan pada C5 ditentukan oleh rumus : | !R£i£PU§7AJ<AA!f^

Dimana : n = banyaknya pulsa pendetik.

V = ialah tinggi pulsa pada colectoi Q3.
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1

Sebagai syarat agar diode pump ini bekerja dengan baik ialah

T > 5 R^ C4

Dimana R ialah lahanan colector emitter dan Q3 pada saat 1a on (ini biasanya
kecil harganya ordenya dalam puluhan ohm sampai ratusan ohm saja).
VA ini dihandingk.ni ilengan VB, jadi legangan dititik (2) dihanding dengan te-
gangan dititik tiga (3) dari UA709. Bila VA lebih besar daripada VB maka te-
gangan pada titik ifij dari L'A 709 mendekati + 9V, maka transistor Q4 akan on,
sehingga Q5 juga akan on. Bila QS on maka kondensator C'X akan diisi, sehingga
osilator Q6 akan bekeija jadi pada Bl dari Q6 akan timbul pulsa-pulsa dengan
frekwensi kira-kira 1250 Hert.
Pulsa ini dapat kua gunakan untuk mengerjakan alarm, misalnya dengan loud-
speaker dsb. Bila legjngan VB lebih besar dari VA maka output dari UA709
pada titik (6) akan mendekati no), sehingga transistor 0 4 akan off, karena tran-
sistor Q4 off maka base dari Q5 mendapat tegangan mendekati +9V, sehingga Q5
juga off dengan demikian C8 tak dapal diisi sthingga Q6 tidak bekerja. Dalam
mendesign rangkaian ini, digunakan can* scbagai berikut, mula-mula kita gunakan
perhitungan secara u-oiitis, dengan menggunak^n data-data transistor dan operati-
onal amplifier UA Viij? yang ada pada handbook, hasil ini yang akan menuntun
kita dalam memilih hesarnya komponen-komponen yang dipakai, kemudian di-
adakan trial-and error untuk mendapatkan data-data* komponen yang tepat sehing-
ga rangkaian keseluruhan dapal bekerja dengan baik. Dengan cara diperolehlah
dasar komponen-komponen diatas, disamping hesarnya komponen yang diberikan
(dianjurkan) oleh pabriknya, misalnya Cb C7 dan R14 kebesaran ini dianjurkan
oleh pabrik. Agar tulisan ini tidak terlalu panjang, maka kami merasa tidak perlu
memasukkan perhitungan-perhitungan yang sebenarnya sangat mudah dan telah
terdapat dalam setiap buku-buku transistor atau operational amplifier. Sebagai
akhir kata saran-saran dari pembaca sangat kami harapkan.

II
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OJ.

DAFTAR KOMPONEN-KOMPONEN.

Rl

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

RIO

Rl l

R12

R13

R14

R15

R16

R17

R18

R19

R20

R21

10 Kft
100 Kft

10 Kft

= 330 ft
= 1 K ft (atau 800 ft).

27 Kft

C\

C2

C3

C4

C5

C6

IS Kft(asal< 45Kft)
1.5 Kft
1 Kft atau 800ft)

300 Kft

5 Kft

10 Kft

5 Kft
1.5 K ft
500 K ft

= 39 Kft

18 Kft

= 8.2 Kft
33 K ft

= 10 K ft
» 220 ft

CS

C9

Ql

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

IC

Dl

D2

D3

Tr

= 2.5 KPF (IKV) = 2.5 UF (IKV).
= 33OPF

= 33 OPF

= 0.005 UF
= 0.1 UF
= 2.2 UF

C7= 0.2 UF
= 0.1 UF
= 33 OPF

= BC107
= 2 S3 171

= 2 SB 171

= 2 N 171

= 2 N 2905
= 2 N 2646

= UA 709 (atau UA 741).

= sekarang (diode 100 UA keatas).

= sekarang (diode 100 UA keatas).
= IN 914 (Switching diode).

ansfonner yang digunakan ialah IF Rac
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PEMBUATAN "MEGARAI INDIKATOR'

Nazly Hilmy

Pusat Penelitian Ps. Jumai. BATAN

Abstrak.

Talari d>iakukdn percobaan psmbuatan "Meoaroi Indikator" dengan jalan membuat la-

plsan tipis diatas kertas dari suatu emulsi yang rnengcindung Poly Vinyl Chlorida dan suatu

indikator asam - basa. Didapat fuatu indikator yang mangsdakan pvubahan warna kunins

manjadi merah pada dosis sekitar 2 x 10 rad

Baberapa macam uji talah dilaKukan ssperti :

— daya tahan ternadap sinar Ultra Violet

— daya simpan sebelum dan tatalah disinari.

— dava simpan ernuisi.

dengan hasil yang cukup baik secara visual. Sedangkan uii ulang tingkat perubahan warna
belurft memberikan hasil rnemuasksn.

PENDAHULUAN.

Daiam menuni.ing penelitian Radiosterilisasi alat-alat kedokteran dan sedia-
an f-'arniasi, BanguiMII diperlukan suatu indikator dosis yang mengadakan perubah-
an warna yang jelu- pada dosis disekitar sterilisasi yaitu 2.5 10A rad.
indikator ini selain J.ipdt digunakan sebagai semi kwantitatif dosimeter, juga di-
gunakan sehagai in.i.kjtor pada penyimpanan, untuk membedakan bahan-bahan
yang te!ah disienlkan dengan yang belum.
Perkataan "Meganu Indikator", berasal dari Hongaria, yaitu suatu patent dari
indikator dosis yang hcruhah warna pada dosis disekitar 2,5 x 106 rad (]).
Prinsip dari indikator dosis ini sama seperti kertas indikator pH, dimana Hcl yang
dibebaskan olsh Poly Vinyl Chlorida yang diradiasi, menyebabkan perubahan warna
indikator asam basa (2,3).

Sumber radiasi yang digunakan adalah Co-60 Gamma cell 220. Kecepatan
dosis terserap ditentukan dengan Fricke dosimeter.

TATA KEFUA DAN PERALATAR

Kepada 100 ml larutan 10%. Polj Vinyl Chlorida dalam ethy! - methylke-
ton(K.M.K), ditamhalikan 10 ml air dan emulgator secukupnya, sehingga terbentuk
suatu emulsi dengun pertolongan pengocokan. Indikator ditambahkan kedalam
emulsi yang sudah terbentuk. Dari emulsi ini dibaat suatu lapisan tipis diatas
kertas, lalu dikeringkan diudara terbuka. Pada lapisan yang sudah kering, diberi-
kan suaui lamsan pelindung terhadap sinar Ultra Violet (4).

Zat-zat kimia yang dipakai ialah yang berkwalitas teknis sedangkan untuk
Poly Vinyl Chlorida digunakan yang berbentuk :Tanula buatan Jepang.
Dilakukan beberapa macam vji •>. raadap indikator ini seperti :

Uji sinar Ultra Violet, dengan jalan menjemur indikator dibawah sinar ma-
tahari selama 7 hari, tiap harinya .J.ijf*mur selama 4 jam, dari jam 8.00 — 12.00
Pagi.

Uji perubahan warna kaiena penynn, jnan dilaHukan dengan menyimpan in-
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dikator ditempat terbuka selama 20 bulan. Sebagai pembanding dipakai indicator
yang disimpan ditempat gelap dan tenutup.

Uji ulang intensitas warna (reproducibility), dilakukan dengan jalan raem-
bandingkan warna-warna indikator dari beberapa ,,batch" pada dosis-dosis terten-
tu.

Uji terhadap daya simpan emulsi dilakukan dengan memperhatikan ketahanan
dan pecahnya emulsi pada penyimpanan 10 C.

HASIL DAN PEMBICARAAN

Perubahan intensitas warna v.s. dosis radia-d dapat dilihat pada gam bar 1. Pada
kurva dapat dilihat bahwa dosis dibawah I06 rad, belum terlihat perubahan warna
yang jelas secera visuel. Perubahan warna baru dapat diikuti antara dosis 106 rad sam-
pai kira-kira 8 x 106rad, dimana setelah dosis 8 x 106 rad perubahan warna tidaklah
sebanding dengan perubahan dosis. Pada 2,5 x 106 rad perubahan warna secara visuel ,
sudah cukup jelas terlihat.
Gambar 2. memperlihatkan kurva perubahan intensitas warna karena pengaruh sinar
ultraviolet dari cahaya matahari. I'ernyata setelah 5 hari penyinaran perubahan warna
sudah jenuh.
Warna dari indikator yang belum diradiasi dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan ter-
utama kalau disimpan ditempat yang terang dan terbuka. Hal ini dapat dilihat pada
gambar 3. dimana orange merupakan perubahan warna maximum yang dicapai, sete-
lah penyimpanan lebih kurang 15 bulan.
Penyimpanan didalam gelap dan tertutup tidak memberikan perubahan warna
yang berarti.

Intensitas warna indikator yang telah diradiasi juga akan menurun karena
faktor penyimpanan, hal ini dapat dilihat pada gambar 4. Faktor penyebab ke-
mungkman sekali ialah menguapnya air dari emulsi indikator.
Gambar 5 memperlihatkan perbedaan intensitas warna dari beberapa "batch"
Hal ini mungkin disebabkan oleh : beium stabil dan sempurna emulsi yang ter-[
bentuk, tebal lapisan pada kertas yang belum merata, serta beberapa macam fak-
tor-faktor teknis yang belum dapat diatasi.

Emulsi pada penyimpanan ditempat yang gelap pada suhu 10 C, cukup
stabil sampai 1 tahun.

KES1MPULAN :

Sebagai indikator dosis untuk penyimpanan, indikator ini sudah dapat di-
pakai, tetapi untuk dipakai sebagai semi Kwantitatif dosimeter, haruslah diadakan
beberapa macam perbaikan terutama pada emulsi dan teknik membuat lapisan tipis
pada kertas.

UCAPAN TERIMA KASIH.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara
Drs. F. Suhadi dan Dr s. Sofyan Yatim dari Pusat Penelitian Pasar Jumat atas
saran-saran yang diberikan.
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D i S K U S 1

SOEKARNO :

Biia kita lihat dari slide yang djperlihatkan maka bahan yang tidak di-
radiasi mengalami perubahan warna dan bentuk. Mohon dijelaskan.

NY. NAZLY :
Perubahan warna disebabkan oleh Hcl yang dibebaskan P.V.C. yang di-
radiasi bereaksi dengan indikaior asam-uasa.
Perubahan bentuk karena radiasi tidak dapat dilihat secara visuel.

ROESTAMSYAH :

Karena pada penelitian ini Saudara gunakan PVC, apakah sudah pernah
dilakukan karakterisasi dan polimer yang sc-derhana saudara gunakan, mi-
salnya penenluan berat molekul, impurities yang ada dsb. ?

Saran :
Penentuan berat molekul dapat duentukan dengan cara sederhana
misalkan penentuan "Intrinsic Viscositynya"

NY. NAZLY :

Dalam penelilian ini kami baru menggunakan- satu macam P.V.C. yang
dibeli dari perusahaan tertentu dengan karakteristik tertentu. Saran Sa-
udara teniang pemeriksaan P.V.C. merupakan saran yang baik dan akan
kami perhatikan.

ANHAR JUNUS :

1. Bagaimana procedure teknisnya dari cara radioscerilisasi dengan indika-
tor-indikator yang saudara kemukakan.

2. Apakah ada post-sterility test terhadap barang-barang yang sudah di-
lrradiasi ?

3. Indikator apa yang saudara pakai untuk penelitian seperti tercantum
dalam hai 2 baris 3. ?

4. Tanpa mehhat keadaan-keadaan di luar Negeri, apakah tidak dapat di-
lakukan tetap uji kembali walaupun sudah dilakukan preliminary-test ?

NY. NAZLY :

1. Indikator dilempelkan pada peti-peti alat tepat sebelum di radiasi. Hal
ini perlu uniuk melihat keseragaman dosis yang diterima, dan juga un-
tuk bukti bahwa alat-alat sudah disterilkan.

2. Post-sterility test tidak perlu ada, asal dilakukan perhitungan kontami-
nisi awal yang teratur.

3. Inu kator yang dipakai suatu zat warna ozo.

4. Melakukan ,,post-sterility test" tidak ada salahnya, tetapi ini akan me-
nambah ongkos produksi dan akan menaikkan harga barang.

NY. ENDANG SUPRAPTO :

1. Effek sterilisasi ini terhadap Spora ?

2. Effek sterilisasi nuklir terhadap zat-zat yang secara konvensional diper-
lakukan aseptis.
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NY. NAZLY

1. Beberapa macam Spora dari mikroorgunisme tahan terhadap radiasi si-
nar 7 atau elektron yang dipercepat. letapi pada dosis 2.5 x 106 rad.
dengan jumlah 10' spora/ml umumnya semua spora sudah mati. Yang
perlu diusuhakan ialah jumlah kontamMasi awal mikroorganisme pada
barang-barang yang akan distenlkan hurus serendah mungkin.

2 Dari beberapa macam zat yang secara konvensional diperlakukan aseptis
(karena tidak tahan pemanasan) ada y;.ng rusak oleh radiasi, tetapi ada
puia yang mempunyai masa depan yang baik untuk diterilkan dengan
radiasi sinai 7 atau cara-cara Iain.

SYAIFUL :

- Indikatornya apa?, apakah tidak ada warna lain ?

Apakah ada pengaruh kerapaian irradLsi terhadap indikator ?

Apakah tidak ada pengaruh kenaikkan. kesalahan karena penyimpanan ?

NY. NAZLY :

!. Indikator yang dipakai ialah suatu zat warna ozo. Ada beberapa ma-
cam indikator yang dapat dipakai tetap susah didapat di Indonesia.

2. Pengaruh kecepatan radiasi mungkin ada. tetapi belum dilakukan pada
penelitian ini.

3. Kalau penyimpanan dilakukan pada kondisi tertentu (gelap dan tertutup),
kesalahan-kesalahan dapat diabaikan.
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PENGUKURAN DOSIS SINAR GAMMA DENGAN
DOSIMETER CHLORBENZEN-ETANOL.

Oleh :

Sutjipto Sudiro

Puslit Pasar Jumat, BATAN.

Abstrak.

Pengukuran dosis sinar- gamma dengan dosimoxer chlorbenzen-ethanol. Telah diselldiki
kemungkinan penggunaan dosimeter chlorbenzen-ethsnol secara rutin untuk mengukur dosis
radlai! sinar-gamma, dengan variasl konsentrasi chlortwnzen 10,20,30 dan 40% (v/v). Telah di-
amati besarnya (Cl ), kurva kalibrasl pada daerah 0,6 - • Mrad. serta ketelitiannva. Besar-
nya G(CI ) ditentukan secara eksperimentil dengan mengkalibrasi kecepatan dosis radiasi de-
ngan dosimeter Frlcke. Slstem inl sangat mudah, sederhana dan ketelitiannya mencapai ku-
rang lebih 4%.

PENDAHULUAN.

Kemungkina*1 penggunaan sistem Josime.er ini secara rutin untuk mengu-
kur dosis sinar gamma daerah multimegarad telah djkemukakan oleh I.Dvornik.
i.1,2]. Seperti diketahui sistem dosimeter inl terdiri dari larutan chlorbenzen
konsentrasi menurut yang dikehendaki, antara 10 - 40% v/v), aquabidest 4%
dan aceton 0,4% dalam ethanol absolut, kemudian dialiri udara. HQ yang ter-
bentuk akibat penyerapan energi radiasi dipakai sebagai dasar untuk menentu-
kan dosis radiasi yang diserapnya. [ 1 ].
Selain berfungsi sebagai pelarut HC1, ethanol ber-sama-sama dengnrt p.crton dan
oksigen dari tidara berfungsi sebagai inhibitor dari reaksi oksidasi bcra'itai [1,2].
Pengaiialisa HQ yang terbentuk dapat dilakukan dengan 2 cara :

a. Titrasi terhadap hydrogen ion, dengan menggunakan larutan standard al-
kali dan ir.'i'ator bromphenolbiru.

b. Titrasi terhadap chlorida ion, dengan mengggunakan larutan standard mer-
curi nitrat dalam alkohol dan indikator diphenil carbazon. [5}.

Karena hanya memorlukan alat-alat yang sederhana pada penganalisaannya, sis-
tem dosimeter ini sangat murah. Dalam penelitian ini diteliti kemungkinan peng-
gunaan dosimeter chlorbenzen-ethanol untuk mengukur dosis radiasi sinar-gamma
secara rutin dengan variasi konsentrasi chlorbenzen 10, 20, 30 dan 40% dalam
ampul terbuka maupun tertutup.
Besarnya G(C1~) ditentukan secara eksperimentil dengan mengkalibrasi kecepatan
dosis radias dengan dosimeter Fricke.

BAHAN DAN PERALATAN.

Chlorbenzen; Ethanol; Aceton; Aquabidest; Mercurinitrat; Asam nitrat;
Natrium chlorida; Diphenyl carbazon.
Semua zat kimia p.a. buatan Merck, kecuali chlorbenzen p.a. buatan U.C.B. Bel-
gia. Irradiator 60Co Gammacell-220 AECL aktifitas pada 21 Maret 1968 sebe-
sar 10.678 Ci.
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Kecepatan dosis dalam Irradiator diukur dengan dengan dosimeter Fricke, harga
G(Fe + 3) = 15.6 dan analisa Fe+ 3 dilakukan secaia spektrofotometris pada 305
nm. Koefisien tetapan molar larutan Fe terukur adalah 2240
Tabung dosimeter: ampul pyrex bentuk dan ukuran seperti pada gambar 1.

f
i

Garis tengah luar 15 mm.

Garis tengah dalam 14 mm.

Tinggi (t) • 45 mm.

Gambar 1.
Tabung Dosimeter

TATA KERJA

1!

Tabung dosimeter.

Ampul-ampul sebelum digunakan dibersihkan sebagai berikut:
— diisi dengan larutan Kalium bichromat dalam asam sulfat dan dibiarkan 1 malam.

— dicuci dan dibilas dengan aquabidest.

— diisi dengan aquabidest dan dimasukkan kedalam gelas piala yang juga berisi aqua-
bidest, dipanaskan sampai aquabidest mendidih.

— dikeringkan dan dipanaskan selama 2 jam pada suhu 150 C.

— diradiasi 1 Mrari.

— ampul-ampul kemudian diisi dengan Irutan dosimeter sebanyak 5 ml, dan ditutup
dengan melelehk.in ujungnya. Pada waktu menutup ampul, larutan dosimeter per-
lu didinginkan dengan air es, untuk menghindarkan adanya penguraian dan peng-
uapan.

Pembuatan larutan standard mercuri nitrat dalam alkohol:
Membuat larutan Ug(NO,)2 kira-kira 1 atau 0.1 N dalam 0.04 N HNO— Untuk men-
cegah terjadinya hydrolysa, pembuatannya menambahkan HNO, dalam keadaan pe-
kat pada Hg(NO^)2, kemudian diencerkan dengan aquadest secukupnya. Larutan
tersebut diambil sebanyak menurut konsentrasi yang dikehendaki ditambah 40 m>.
IN HNO3, ditamhah aquadest sampai volume 100 ml. Akhirnya ditambah alkohol
96% sampa volume 1 liter. Untuk standartifikasi, diambil 1 ml. NaCl atau HC1
yang telah diketahui normalitasnya dalam alkohol 90%, diasamkan dengan 1 ml.
0,4n HNO,,-kemudian dititrasi dengan larutan mercuri nitrat dengan indikator
diphenyl carbazon, sampai warna oranye pucat.
Larutanmercuri nitrat hams distandart setiap kali akan dipakai [5]. Penentuan
chloridSon dalam larutan dosimeter : 1 ml. larutan dosimeter diasamkan dengan
indikator diphenyi carbazon, sampai oranye pucat.
Periu dilakukan juga titrasi dari larutan dosimeter yang tidak diradiasi. [5].
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HASIL-HASIL.

Berat jenis larutan dosimeter diukur pada 28 C. Hasil perhitungan tertera pada
tabel 1.

Tabel 1.

Konsentrasi CB. pada larutan
dosimeter CB. — ethanol.

10%
20%
30%
40%

Berat jenis larutan dosimeter
CB. - ethanol pada 28°C.

0,828
0,864
0,891
0,922

Daftar berat jenis larutan dosimeter CB. - ethanol pada 28°C. dengan variasi kon-
sentrasi CB.

Daftar harga G(C1~) larutan dosimeter CB. - ethanol, dengan variasi konsentrasi
CB., dalam ampul terbuka dan tertutup tertera pada tabel 2.

Tabel 2.

Konsentrasi CB.
dosimeter CB. —

10%
20%
30%
40%

dalam
ethanol

Harga G(CD
ampul terbuka.

4.47 ±
4.83 ±
4.88 ±
4.93 ±

0.08
0.05
0.07
0.08

Harg£
ampul

4.53 :
5.04 :
5.20 :
5.28 i

»G(Cl')
tertutup.

t 0.05
b 0.07
t 0.07
t 0.09

Daftar harga G(C1 ) larutan dosimeter CB. - ethanol, dengan variasi konsentrasi
CB., dalam ampul terbuka dan ampul tertutup.

Kurva kalibrasi antara dosis dengan konsentr&si HCI.

Kurva kalibrasi antara dosis yang diserap dengan konsentrasi HCI dari ma-
sing-masing variasi konsentrasi chlorbenzen pada ampul terbuka maupun tertutup
dapat dilihat pada gambar 2 - 3 . Daerah dosis yang diteliti antara 0,6 - 8 Mrad.

Perbandingan pengukuran dosis dosimeter chlorbenzen - ethanol dengan dosime-
ter Fricke.

Perbandingan dosis terukur pada dosimeter chlorbenzen - ethanol dengan dosi-
meter Fricke untuk masing-masing variasi konsentrasi chlorbenzen pada ampul
terbuka maupun tertutup dapat dilihat pada tabel 3 - 1 0 .
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Tabel 3.

Dosis terukur (Mrad)
chlorbenzen - ethanol

0,581
1,462
3.367
4.527
5.578
5.934
6.310
7.014
8.619

Dosis (Kir.d) irunurut
Tncke

0,576
1.440
3.330
4.500
5.580
5.940
6.480
7.180
8.836

Deviasi
(%)

0,87
1.53
1.11
0.60
0.04
0.10
^.62
2.31
2.52

Perbandingan pengukuran dosis radiasi oleh dosimeter chlorbenzen — ethanol
(CB = 10%, ampul terbuka). dengan dosimeter Fricke.

Tabel 4.

Dosis terukur (Mrad)
chlorbenzen — ethanol

0.584
0.710
1.870
2.548
3.990
5.646
6.977
7.912

Dosis (Mrad) menuryt
Fricke

0.573
0.704
1.843
2.554
4.032
5.644
7.020
8.064

Deviasi
( % )

1.92
0.85
1.50
0.25
1.05
0.36
0.61
1.89

Perbandingan pengukuran dosis radiasi oleh dosimeter chlorbenzen-ethanol (CB=
= 20%, ampul terbuka) dengan dosimeter Fricke.

Tabel 5.

II

Dosis terukur (Mrad)
chlorbenzen — ethanol

0.615
1.348
:.O7O

4.420
4.070
5.786
6.813
8.240

Dosis (Mrad) menurut
Fricke

0.598
1.352
3.040
4.360
4.140
5.766
6 942
8.380

Deviasi
(%)

2.84
0.23
0.96
0.94
1.69
0.35
1.86
1.64
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PERPUSTAKAAN

BATAN

Perbandingan pengukuran dosis radiasi oleh dosimeter chlorbenzen-ethanol (CB=
30%, ampul terbuka), dengan dosimeter Fricke.

Tabel 6.

Doiis terukur (Mrad)
chlorbenzen - ethanol

0.604
1.759
2.548
4.161
5.847
5.980
6.470
8.043

Dosis (Mrad) menurut
Fricke

0.596
1.714
2.552
4.056
5.695
6.003
6.612
8.112

Deviasi
(%)

1.34
1.99
0.16
2.52
2.69
0.38
2.14
0.86

Pcrbandingan pengukuran dosis radiasi oleh dosimeter chlorbenzen - ethano].
(CB = 40%, ampul terbuka) dengan dosimeter Fricke.

Tar.el 7.

Dosis terukur (Mrad)
chlorbenzen - ethanol

0.567
2.060
3.147
4.773
6.008
6.139
6.618
8.105

Dosis (Mrad) menuurt
Fricke

0.570
2.043
3.098
4.763
6.006
6.030
6.700
8.197

Deviasi
(%)

0.53
0.83
1.58
0.21
0.03
1.79
1.22
1J.2

Perbandingan pengukuran oleh radiasi ooeh dosimeter chlorbenzen—ethanol (CB=
10%, ampul tertutup), dengan dosimeter Fricke.

Tabel 8.

II

Dosis terukur (Mrad)
chlorbenzen - ethanbl

J.563
1.401
1.442
2.711
4.471
5.551
6.730
8.823

Dosis (Mrad) menurut
Fricke

0.376
1.381
1.492
2.700
4.390
5.520
6.761
8.699

Deviasi
(%)

2.25
1.45
2.49
0.45
1.79
0.45
0.41
1.13
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Perbandingan pengukuran dosis radiasi oleh dosimeter chlorbenzen - ethanol.
(CB. = 20%, ampul tertutup), dengan dosimeter Fricke.

Tahel 9.

Dosis terukur (Mrad)
chlorbenzen - ethanol

0.576
0.684
1.458
2.938
4.167
5.345
5.481
8.652

Dosis (Mrad) menurut
Fricke

0.582
0.682
1.445
2.890
4.097
5.398
5.456
8.780

Deviasi
(%).

1.03
0.11
0.90
1.66
1.71
0.98
0.46
1.46

Perbandingan pengukuran dosis radiasi oleh dosimeter chiorbenze — ethanol.
(CB = 30%, ampul tertutup) dengan dosimeter Fricke.

Tabel 10.

II

Dosis terukur (Mrad)
chlorbenzen - ethanol

0.575
0.861
1.002
2.953
5.067
6.473
6.830
7.748
8.674

Dosis (Mrad) menurut
Fricke

0.588
0.860
1.020
2.907
4.981
6.324
6.794
7.701
8.884

Deviasi
(%)

2.21
0.15
1.76
1 58
1.69
2.38
0.53
0.61
2.36

Perbandingan pengukuran dosis radiasi oleh dosimeter chlorbenzen — ethanol
(CB. = 40%; ampul tertutup) dengan dosimeter Fricke.

PEMBAHAS IN DAN KESIMPULAN.

Seperti telah dikatakan bahwa HC1 yang terbentuk dapat ditentukan seca-
ra titrasi alkalimetri dan mercurimetri. Penganalisaan secaia mercurimetri mem-
punyai keuntungan lebih mudah diamati perubanan warnanya.
Kerugiannya lanitan standard mercuri nitrat tidak stabil, sehingga setiapkali akan
dipakai harus distandard lebih dahulu.
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Variasi Ronsentrasi chlorbenzen 10, 20, 30 dan 40% dalam ampul terbuka mau-
pun tertutup memenuhi persaratan untuk digunakan sebagai larutan dosimeter
kimia. Sistim dosimeter ini murah, karena hanya memerlukan alat-alat yang se-
derhana, daerah pengukuran dosis cukup luas, ketelitian ± 4%.
Keuntungan memakai ampul tertutup, kita dapat menunda penganalisaan HC1,
karena HG yarig berbentuk dalam larutan dosimeter stabil sampai 7 hari dalam
penyimpanan. (1).
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Gambar 2. Kurva k->librasi antara dosis terhadap konscntra.si HO
pada dosimeter Chlorbenzen ethanol - dalam ampul terbuka, de-
ngan variasi konscntrasi chlorbenzen.
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Gambar 3. Kurva kalibrasi antara dosis terhadap HCl pada
dosimeter Chlorbenzen ethanol, dalam ampul tertutup, de-
ngan variasi konsentrasi chlorbenzen.



D I S K U S I :

RPH. ISMUNTOYO :

!. Apa kelebihar. dosimeter Chlobenzeneethanol terhadap dosimeter
Ficke ?

2. Mengapa deviasinya hams dibandingkan terhadap dosimeter Fricke ?

SUCIPTO SUDIRO :

1. Kelebihan dosimeter chlorbenzeneethanol terhadap dosimeter Fricke

1. penganalisaan sederhana sehingga cepat — biaya murah.

2. Tidak begitu dipengaruhi impurities

3. Daerah dosisnya berbeda.
2. Perhitungan G(C1") untuk tiap variasi larutan dosimeter ditentukan

secara eksperimen dengan mengkalibrasi kecepatan dosis radiasi ter-
hadap dosimeter Fricke

•JAZLY :
Saya ingin menanyakan posisi dosimeter waktu meradiasi chamber dan
bagaimana membandingkan dengan dosimeter Fricke apakah posisinya
sama ?

S, SUDIRO :
Posisi dosimeter pada waktu meradiasi tiap kali meradiasi selalu sana
yaitu tepat ditengah chamber.

NAZLY :

Apakah pekerjaan membandingkan dengan dosimeter Fricke dilakukan
sekali saja atau sering kali rnengingat pengukuran ini adalah kwantita-
tif san irradiator kekuatannya selaiu turun ± 1% tiap bulannya.

S. SUDIRO :

Irradiator Co-60 di Ps. Jum'at selalu di check dengan dosimeter Fric-
ke setiap bulan.

NAZLY :
Apakah pekerjaan meradiasi dosimeter dilakukan terns menerus atau
berhenti-berhenti mengingat irradiator Ps Jum'at banyak pemakaiannya?
Kalau berhenti-berhenti apakah tidak ada perbedaan hasil yang dipero-
leh ?

S. SUDIRO:

Radiasi dilakukan malam hari terus meneius sampai dosis yang diingin-
kan dicapai. Kalau dilakukan sscara berhenti-berhenti saja kira akan
ada perbedaan hasil yang diperoleh.
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SISTIM FLUX NETRON JANGKAU LEBAR.

Sukarno; Widodo Priyodiprojo

Pusat Panelitian Tenaga Atom Gama.

BATAIVI

AbJtrak.

Dibicarakan sltim-slstim ukur flue natron dalam reaktor pada barbagal taraf flux dengan
tujuan memperluas kemampuan daya ukur suatu macam dataktor. Ditlnjau panerapannya di In-
donesia dari sistlm-sistim yang ada yang dianggap paling satuai. Kesulitan dan keuntungsn dari
maslng-mssing sistim dikemukakan pula.

I. PENDAHULUAN.

Keperluan pe~gu'airan flux netron pada suatu kanal dalam reaktor dari
taraf rendah (sumber) sampai taraf daya penuti biasanya bervariasi dari 6 sara-
pai 8 decade. Seluruh daerah itu tidak bisa dicakup haiiya memakai sebuah de-
tektor ionization chamber atau sebuah fission counter saja, mengingat suatu ioni-
zation chamber biasanya hanya bisa mencapai daya ukur sampai 5 atau 6 deca-
de sedangkan untuk fission counter hanya bisa memisahkan terhadap netron
pada taraf daya rendah yang berarti kemampuan pendeteksian terhadap netron
akan terbatas.

Ada tiga macam sistim ukur flux netron jangkau lebar yang biasa cipakai
yaitu sistim ukur analog jangkau lebar (wide iange analog counting system), sis-
tim ukur digital jangkau lebar (wide range digital counting system) dan sistim
ukur Campbell jangkau lebar (wide range counting Campbling system). Masing-
masing sistim berdasarkan prinsip operasi yang berbeda dan mempunyai segi-segi
keuntungan dan kerugian sendiri-sendiri baik dalam performance, keandalan dan
kekompleks-an serta biayanya.

Dari masing-masing sistim akan dibicarakan secaia singkat dan akhirnya akan
dipilih salah satu diantara ketiga sistim tersebut yang paling sesuai untuk dite-
rapkan dinegara kita mengingat kondisi, kemampuan tenaga ahli serta pertimbang-
an-pertimbangan lain bila sistim ukur itu akan didesign dan dibuat sendiri.

H.-MACAM-MACAM SISTIM UKUR FLUX NETRON JANGKAU LEBAR.

ILL Sistim Ukur Analog Jangkau Lebar.

Sistim ukur analog merupakan suatu sistim yang untuk pertama kali dike-
mukakan pada pengukuran seluruh taraf flux netron didalam reaktor. Pin-'
sip umum dari operasinya dilukiskan pada gambar - 1, dimana diperguna-
kan ! jatu detektor fission counter yang posisinya dapat diubah dengan
suatu sistim servo-mekanis untuk memperluas kemampuan daya ukurnya.
Apabila signal yang sebanding dengan logaritma dari atenuasi flux netron
pada suatu posisi detektor ditambahkan pada signal yang sebanding dengan
cepat cacah detektor, maka akan diperoleh logaritma dari daya reaktor; se-
dangkan derivatnya akan menunjukkan perioda dari reaktor. Dengan jalan
mengubah posisi dari detektor maka seluruh daerah dari taraf sumber sam-
pai ketaraf daya penuh akan dapat dilakukan pengukuran flux netronnya.
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Gambar 1. Blok diagram ukur Analog jangka U'bar.



II.

Detektor digerakkan didalam medium shielding yang menghasilkan atenuasi
netron yang mendekati suatu fungsi eksponen pada posisi seluruh decade.
Jadi hasil pencacahan pada posisi detektor sesuai dengan/mendekati loga-
ritma dari flux netron. Sebagai medium shielding biasanya dipakai air dan
gerakan yang diperlukan sekitar I sampai 2 meter. Unruk pengecekan signal
dari suatu detektor agar supaya tepat, dapat dipergunakan suatu generator
fungsi analog, sehingga dengan demikian ketepatan terhadap logaritma ate-
nuasi flux netron terhadap posisi detektor dapat dicapai (6 decade dalam
daerah counting rate dari 1 sampai 104 cacah per-detik dan 6 decade se-
lebihnya oleh akibat gerakan dari detekior). Biasanya daerah cepat cacah
dibatasi oleh sesuatu indikator tingkat preset dan besar tipiknya adalah 104

• cacah per-detik, sehingga cacah total didapat dengan jalan menambahkan
hasil cacah akibat perubahan detektor pada harga tingkat preset tipikai.

II.2. Sistim Ukur Digit Jangkau Lebar.
Pada sistim pengukuran ini dipakai dua atau lebih detektor netron

yang mempunyai sensitivitas berbeda, yaag ditaruh pada posisi yang sama
dan sebuah detektor yang bersensitivjtas sama dengan salah satu darinya
pada posisi yang lain dengan tujuan untnk memperluas daya ukur. Suatu
unit kecil digital computer yang diprogrcm khusus (hard wired program)
dipakai untuk mengetahui hasil pencacahannya. Sebagai contoh untuk ope-
rasi dan lokasi dari detektornya dapat dilihat pada gambar-2., dimana pada
contoh ini dipakai 3 bu-h detektor. Kedaa buah detektor dianfaranya de-
ngan sensitivitas berbeda pada lokasi yang sama, akan mencacah netron ta-
raf rendah. Detektor yang kedua mempunyai sensitivitas sekitar 1/100 kali
dari detektor yang pertama.
Sedangkan detektor yang ketiga mempunyai sensitivitas yang sama dengan
detektor yang kedua, tetapi ditaruh pada flux netron yang besarnya kira-
kira 1/100 kali lebih kecil dari lokasi kedua detektor pertama dan kedua.
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Hasil pembacaan pada sistim digital dapat langsung dilihat taraf dayanya,
disebabkan oleh karena sil'iat digital dari sistim. Kecepatan perubahan ta-
raf daya suatu reaktor ditunjukkan oleh indikasi perioda reaktor. Informa-
si tingkat daya ditentukan dengan suatu perhitungan berdasarkan data aku-
mulasi pulsa persatuan waktu dan detekior tertentu. Kecepatan perubah-
an pulsa didupat dengan memakai dua taraf pengukuran yang dilakukan
pada suatu interval waktu. Perhitungan dikerjakan dengan jalan mengurang-
kan kedua hasi- taraf pengukuran dan harga perbedaan tersebut dibagi de-
ngan hasii kali dari taraf netron rafa-rata dari interval waktu pengukuran.

II. 3. Sistim Ukur Campbell Jangkau Lebar.

Sistim Campbell merupakan cara baru dalam pengukuran flux netron.
Dasar pengukurannya adalah pengaruh n<iise pada detektor netron. Didalam
sistim ukur konvensionil besarnya rerponse searah (D.C.) berbanding lang-
sung dengan hasil kali dari cepat pulsa (°*>ulse rate) n dan muatan rara-
rata tiap pulsa (mean charge per pulse) q, sedangkan dalam sistim Camp-
bell besarnya response rms (A.C.) sebancing dengan akar pangkat dua dari
hasil kali cepat pulsa dan muatan rata-rata tiap pulsa. Jadi apabila fluktu-
asi signal dipakai untuk pengukuran flux netron dalam pengaruh sinar gam-
ma, maka improvisasi yang akan diperoleh dagat mencapai orde sekitar 103

nya dalam memisahkan gamma terhadap signal searahnya. Improvisasi ter-
sebut ditunjukkan oleh hubungan :

n N qN n N

dimana index N menunjukkan netron dan index y menunjukkan gamma.
Besarnya faktor rcduksi improvisasi adalah qN / q atau sekitar 10"1 untuk
fission counter.

Dengan bantuan suatu rangkaian elektronik maka sistim ukur konvensi-
: nil dapat dikombinasikan dengan Campbell untuk mencapai daya ukur sam-
pai 10 decade dengan hanya mempergunakan sebuah fission chamber saja.
Diagram blok rangkaian sistim ukur ini dapat dilihat pada gambar-3.
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Cepat rata-rata signal dari suatu detektor radiasi terdiri atas sekumpulan arus
dengan distribusi amplitudo dan distribuii gangguan tertentu. Berdasarkan
teori noise, maka persamaan untuk harga rata-rata dan harga rata-rata kwadrat
dari suatu sistim ukur menjadi:

dan

dc nq/~h(t )dt
o

(2)

ms
= E2

rms
= nq/!h(t)]2dt.

o
(3)

dimana: Edc
n
h(t)

ms
rms

,2

harga rata-rata dan output suatu sistim, dalam volt,
cepat rata-rata, da)am pulsa/detik.
fungsi ur.tuk menentukan response dari rangkaian ke-
pulsa tunggal.

harga rata-rata dar. tegangan output suatu sistim
akar dari harga rata-rata kwadrat output suatu sis*im,
dalam volt.
harga rata-rata kwadrat dari muatan pulsa, daiam
(Coulomb/pulsa)2-

Persamaan (2) menunjukkan harga rata-rata dari output signal sistim ukur se-
arah konvensionil, sedangkan persamaan (3) menunjukkan harga rata-rata kwa-
drat d?*i output signal sistim Campbell. Akan tetapi output yang ditunjukkan
oleh persamaan (3) diatas adalah komponen A.C.nya dan ini menyebabkan
harga rata-ratanya berkurang dengan dipakainya kopling kapasitor (pe/iguat
A.C) atau pemilihan fungsi h(t) yang menyebabkan E . = 0. Persamaan ma-
tematik kwadrat sistim adalah :

(4)

II

Daya ukur dari sistim konvensionil tertentu kemampuannya yaitu pada taraf
daya rendah, sedangkan untuk taraf daya yang lebih tinggi akan terukur oleh
sistim Campbell. Jadi hasil pengukuran flux natron seluruh taraf reaktor akan
diperoleh dengan jalan menambahkan hasil ukur dari sistim cepat cacah kon-
vensionil dengan hasil ukur dari sistim Campbell.

HI. PERBANDINGAN ANTARA SISTIM-SISTJM UKUR JANGKAU LEBAR.

Dalam memperbandingkan ketiga macam sistim ukur flux netron yang telah di-
bicarakan dimuka, perlu dipertimbangkan adanya segi-segi performance, keandalan
dan kekomplx-an serta biaya yang diperlukan. Biasanya dalam mendesign suatu alat
instrumentasi nuklir dititik beratkan pada sistim elektronikanya dengan mengandal-
kan performance dari detektor yang dipakaL Tentu saja hasilnya akan memuaskan bila
performance detektor itu baik. Akan tetapi performance detektor belum tentu baik,
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akibat pengaruh radiasi luar misalnya, maka perlu pula dilakukan pengecekan terhadap
detektorny i sendiri tcrutama perlu diperhatikan sensitivitas detektor dalam lokasi
medan radiasi pengukuran. Sistim ukur analog jangkau lebar, dimaksudkan untuk
mendapatkan cepat cacah yang konstan dilakukan dengan jalan merubah posisi de-
tektor dengan adanya perubahan kenaikan flux netron dan gamma sesuai dengan da-
ya dari reaktor. Akan tetapi lain halnya untuk sistim ukur digital, dimana lokasi
counter netron dengan sensitivitas yang berbeda pada perangkat yang sama tidaklah
diinginkan. Hal ini berarti bila pada kondisi itu dilakukan pengukuran dengan sistim
digital, maka hasil yang akan diperoleh tidak sesuai dengan hasil sebenarnya. Sedang-
kan untuk sistim ukur Campbell detektor ditaruh pada posisi yang tetap, akibatnya
performance dari hasil pengukurannya kurang baik bila dibandingkari dengan sistim
ukur analog. Dtpandang dari segi performance, maka sistim ukur analog! ah yac» Da-
ling baik.

Harga tingkat keandalan dari ketiga sistim ukur dimuka, secara kasar dapat di-
katakan bahwa sistim ukur analog adalah termasuk sistim yang baik herhubung sis-
tim itu sudah mulai dipakai sejak tahun enam puiuhan secara intensip; yang menurut
pengalaman menunjukkan tingkat keandalan yang tinggL Akan tetapi pada umumnya
untuk mencapai tingkat keandalan yang tinggi dUam sistim ukur jangkau lebar tidak-
lah susah, a pa bila kanal itu hanya dipakai untuk pengukuran reaktor-start-up baik se-
cara manual maupun otomatik. Dengan perkataan lain bila sistim itu disertai suatu
sistim proteksi maka tingkat keandalan yang tinggi tidaklah mutlak perlu, karena
bisa ditolerir dengan jalan mengatur sistim pengamanan tertentu.

Dari ketiga sistim diatas yang paling komplex jelas terletak pada sistim digit,
disebabkan oleh dipakainya tiga buah detektor sckaligus dalam suatu kanal ukur yang
masing-masing mempunyai sensitivitas sendiri-sendirL
Juga oleh karena pada sistim ini diperlukan suatu cross-over atau switch level dari satu
counter ke counter yang lain, yang dengan sendirinya tidak mudah untuk diperasikan
pada keadaan reaktor itu bekerja. Sedangkan i ntuk kedua sistim lainnya juga ada per-
soalan yang hampir sama untuk dihadapi, tetapi tidak sekompiex pada sistim digital.

Biaya yang diperlukan untuk masing-masing unit sistim ukur jangkau lebar ter-
lihat mudah untuk dibandingkan. Pada sistim ukur digital dipakai suatu unit digital
computer dan beberapa detektor, berarti biayanya akan menjadi lebih mahal diban-
dingkan dengan kedua sistim yang lain. Untuk sistim ukur analog juga memerlukan
biaya yang agak mahal pula, yaitu karena pada sistim itu dipakai suatu sistim servp
mekanis guna menggerakkan detektor. Akan tetapi rangkaian elektronik yang dipakai
disini lebih sederhana, berarti masih lebih murah dari sistim digital, Tampak disini
bahwa yang paling sederhana adalah sistim ukur Campbell karena hanya dipakai sebuah
detektor yang letaknya tidak perlu diubah, yang berarti tidak perlu suatu sistim servo
mekanis, sedangkan untuk rangkaian yang telah establish.

Dalam memilih suatu sistim yang akan dipakai perlu diperhatikan ketentuan-
ketentuan diatas. Untuk kondisi di Indonesia pada hemat kami ketentuan terakhir-
lah (biaya) yang paling berpengaruh, sedangkan untuk ketentuan lain tidak begitu su-
kar untuk dUadapi. Untuk segi performance dan keandalan dapat diatasi dengan
jalan design instrumentasi dan perawatan yang baik sedangkan untuk kekomplex-an
dapat dihadapi dengan memptrtinggi tingkat know-how dari operator yang menger-
jakan. Jadi dengan berbagai pertimbangan diatas akan lebih baik, mudah dan ekonomis
apabila dipilih suatu sistim ukur Campbell serta disamping itu secara tidak langsung
tingkat know how kita akan meningkat berhubung sistim tenebut merupakan suatu
sistim yang belum lama inulai dipergunakan.
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IV. KESIMPULAN.

Dari ketiga sistim ukur flux netron jangkau lebar yang telah dibicarakan di-
muka dapat diamhil kesimpulan bahwa kesemuanya baik bila ditinjau secara kese-
luruhan. Segi performance dan keandaian didominir oleh sistim ukur analog, tetapi
kekurangan segi icrsebut pada sistim lainnya dapat diperbaiki. Apabila kesemua
peralatan yang dipakai pada Kitim itu kondisinya baik, maka didalam operasi ti-
dak akan mengalami kesulitf n; akan tetapi apabfla timbul kerusakan atau kema-
cetan maka sistim servo akan lebih sulii mengatasinya dibandingkan dengan sistim
elektronik.

Kebaikan dan keburuxan dari ketiga sistim ukur tersebut dapat dikstakan
hampir sama secara keseluruhan, karena kesukaran disatu pihak akan dapat dito-
lerir oleh pihak yang lain. Begitu pula dalam hal memaintenance dan kemungkin-
an terjadinya kerusakan juga dapat dikatakan hampir mirip, karena menurut peug-
alaman dan kenyataan tidak ada saiupun alat bekerja dengan sempurna apalagi bi-
la sistim itu didesign dan dibuat sendiri. Oleh karena itu mengingat pertimbangan
biaya yang tentu saja akan menyangkut kekomplex-an dari peralatan sistlm, maka
untuk kondisi di Indonesia akan lebih baik bila dipilih suatu sistim yang paling mu-
rah dan sesederhana mungkin dalam artian pertimbangan yang lain juga dapat diper-
hatikan. Jadi mengingat hal-hal tersebut, sistim ukur Campbell adalah salah satu
kemungkinan dari ketiga sistim yang haras dipilih.
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D I S K U S I

IJOS :

Mengenai komponennya apakah mudah terdapat dalam negeri dan kete-
litiannya bagaimana ?

SUKARNO:

Mengenai komponennya, kami melihat kepada negara-negara yang telah
menggunakannya. Di Perancis dipakai penguat awal peka muatan tetapi
kemudian beralih ke sistim penguat awal peka arus. Di Inggris dipakai
penguat awal peka arus. Di Jerman Barat masih dipakai komponen kon-
vensionil. Di Amerika Serikat dipakai penguat awal peka arus.
Kita menyiapkan penguat awal peka arus, tetapi dalam literatur dikata-
kan komponennya hams mempunyai toleransi sekitar 1%. Ini sukar di-
peroleh dalam negeri.

IJOS :

Berapakah kecepatan response menurut design Saud.ara ? Umpamanya
diberikan pulsa reaktor dengan perioda 100 mikro second, apakah ma-
sih bisa mengikuti atau tidak ?

SUKARNO :

Bisa, karena dipersiapkan dalam frekwensi respons nano second.

« • * * * * * * * *
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PROTOTYPE I ALAT PENCACAH RADIASI
SINAR GAMMA BUATAN PRAB.

Oleh :

Tiutju R. Liusman ' ) ; K.S. R A O 2 )

Djudju Suryadi •'); Didi Gayani. 4 )

Alat ini merupakan prototype yang pertama yang dibuat oleh PRAB untuk
pencacahan sinar gamma. Alat inipun dap-t digunakan secara umum dalam Nuclear
Counting System yang cocok sekali untuk total "'grazs" counting dan juga untuk
energy spectrometry.

Disini kami hanya akan mengemukakan alat ini secara garis besarnya saja.
sedangkan uraian lengkap yang lebih obyektif alat tersebat akan kami publikasi-
kan setelah alat im di up grade kembali dan diproduksi nanti.
Bagian-bagian pent ing yang menarik dari alat ini adalah :

* Didesign dengan komponent solid state

* Digital Display.

* Variable Present Time Intervals.

* Integral dan Differensial Counting.

* Variable Window Width

* Variable H.V. Supply Regulated.

* Linear Amplifier Variable gain dengan gain yang tinggi.

* Dibuat dalam bentuk yang kompak.

Blok diagram dari alat pencacah radiasi sinar gamma kita ini dapat dilihat pa-
da gam bar dibawah ini

H.V. Supply

Sc imitation
detector

Pre Ampli-
fier

Power Supply

Main Ampli-
fier.

I
SCA Sealer

BLOK-DIAGRAM PROTOTYPE I ALAT PENCACAH
RADIASI SINAR GAMMA

' ) Lab. Elektronika Nuklir PRAB, Teknisi;

) IAEA, Expert Elektronika Nuklir PRAB.

) Lab. Elektronika Nuklir PRAB, takniti

) Lab. Elektronika Nuklir PRAB, teknisi.

Timar
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Tiap-tiap unit dari bloK diagram diatas secara garis be&ar kami terangkan
disini.

1: Power Supply

Power Supply ini didapat dari jala-iala listrlk 110 Volt atau 220 volt
50 HE, dengan mempergunakan sebuah stepdown transformator.. Supply te-
gangan DC yang diperoleh ialah + 5 Volt (1.5A) ini digunakan untuk men-
supply rangkaian TTL pada bagian Single Channel Analyzer (SCA), sealer
dan Tinier serta rangkaian logic control lainnya. Selain itu diperoleh pula
supply tegangan D.C + 12 Vo!t (1,5A) dan - 1 2 Volt (l.A). Tegangan-tegang-
an ini digunakan untuk mensupply Rangkaian operasional Amplifier cepat.
(Fast operational Amplifier) baik itu Integrated Circuit ataupun diskrit yang
terdapat pada : Pre-amplifier, Main amplifier, S.C.A dan High Voltage (H.V).

Disamping itu khusus + 12 Volt digunakan untuk supply tegangan DC
to DC converter pada bagian High Voltage.
Untuk memperoleh reliability atau keandalan yang tinggi dalam pembuatan
power supply ini tidak digunakan komponent diskrit yang banyak melainkan
mempergunakan tiga buah Integrated Circuit temperatur compensated dari
type £*A 723 dengan beberapa komponen externalnya sehingga memperoleh
regulasi yang baik pada tegangan-tegangan dan arus->arus seperti tersebut di-
atas.

2. High Voltage (H.V).

Unit ini adalah DC lugh voltage supply yang diregulir dan variabel dari
0 s/d 2000 Volt.
Idea untuk mendapatkan high voltage ini ialah dengan mempergunakan DC to
DC converter, yang terdiri dari relaxation osilator uni junction transistoi yang
digabungkan dengan bistabil transistor.

Dengan dua buah transistor driver switching yang balans, dan bebannya
lilitan primer dari transformator menchop tegangan DC 12 Volt, sehingga pada
lilitan sekunder transformator itu timbul tegangan induksi, yang lebih besar da-
ri tegangan primernya karena turn ratio lilitan sekunder dibuat lebih banyak
dibandingkan dengan primernya.
Inti dari transformator digunakan ferrit supaya bisa digunakan frequensi yang
agak tinggi sehingga dimensinya bisa keHI karena turn ratio tidak terlalu besar.
Disini digunakan frequensi osilator 10 KC. DC high voltage diperoleh dengan
membuat doubier rectification pada liliian secunder transformator diatas.
Sedangkan regulated output diperoleh dangan jalan memberikan feed back ne-
gatip dari out put HV ini ke bagian DC Amplifier (melalui inverting input)
yang nantinya mengatur tegangan base transistor kontrol yang seri dengan li-
litan primer transformator DC to DC converter di atas. Variable output dila-
kukan dengan adjusting input non inverting dari DC Amplifier ke tegangan
DC tertentu melalui suatu sumber arus konstan.
DC Amplifier tersebut terdiri dari dua tingkat operational Amplifier IC dari
type (l A 741.

3. Scintilation Detector.

Scintiladon Head terdiri dari kristal sodium iodide (Thallium Activated)
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yang optically coupled dengan sebuah tabung photo multiplier.
Bias detector diambil dari unit High Voltage dari alat ini yang bisa disambung-
kan dengan sebuah connector coaxial cable.

Pada Scintilation detector ini. selain crystal transducer tabung photo
multipliernya dimasukkan pula didalamnya ialah unit preamplifier, keseluruh-
annya tertutup rapat dengan tabung aluminium yang dibuat khusus untuk ini.

4. Pre Amplifier.
Pre Amplifier terdiri dari satu tingkat past Amplifier dengan current to

voltage converternya. Rangkaian ini terdiri dari silicon transistor-transistor dis-
krit dengan komponen diskrit lainnya disusun menjadi sebuah operational Am-
plifier yang khusus untuk maksud ini.
Gain dari Preamplifier ini bisa diatur dengan Switch external dengan multipli-
kasi sebesar 0,1 x dan 1 x.
Supply tegangan adalah ± 12 Volt yang dihunungkan langsung dengan sebuah
konektor khus"1; dari LV output pada front pane] instruments Output dari
Preamplifier dapat dihubungkan dengan input main Amplifier pada front pa-
nel dengan konektor kabel coaxial dari lrar.

5. Main Amplifier.

Bagian ini merupakan bagian yang paling dalam seluruh sistim.
Bagian ini didesign dari 4 tingkat fast operational Amplifier diskrit dari tran-
sistor silikon, sehingga kita mendapatkan amplifier dengan slew rate dan swing
tegangan yang cukup besar.

Dalam bagian ini juga lengkapi dengan rangkaian pulse shaping (pe<nben-
tukan pulsa) dan pole zero cancellation. Ini s.ingat penting sekali untuk men-
dapatkan gaussian pulse yang ideal sekali dalam counting sistim. Gaussian pulse
dapat didekati dengan membuat time integral ion = time differentiation.
Sedangkan pole zero concellation sangai berguna sekali untuk mempersingkat
time recovery sehingga Amplifier bisa digunakan untuk count rate yang tinggi.
Keempat tingkat fast operational Amplifier dalam bagian ini seperti tersebut
diatas dapat menjamin diperolehnya amplifikasi dengan pulse yang cukup tinggi.
Amplifikasi atau gain ini dapat diatur dari front panel dengan fien gain control
dan course gain kontrol dengan selector : 10 x; 20 x, 50 x; 100 x, 250 x;
500 x.
Dalam percobaan selanjutnya kami akan meningkatkan kwalitas dengan jalan
memperkecil signal to noise ratio, memperbaiki pole zero concelation, mem-
perkecil time integration dan time differentiation dan juga kami akan menyen-
pumakannya sehingga memperoleh amplifier yang lebih baik.

Rrite ia ini perlu sekali untuk menambah reliability dan capability serta
occuracy dalam count rate yang tinggi.

6. Single Channel Analyser (S.C.A).
Sinyal dari main amplifier dibentuk menjadi bentuk pulse standard dalam

SCA ini.
SCA bisa digunakan baik untuk differensial atau window mode dan juga inte-
gral atau normal mode.
Dalam window mode cou&ting hanya dilakukan untuk pulsa-pulsa yang tingginya
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teiietak diantara energy window. Dengan kata lain pulsa-pulsa yang dihitung
hanyalah pulsa-pulsa yang jatuh diantara base line atau Lower Level Discrimi-
nator (L.L.D.) dan Uper Level Discriminator, yaitu sebesar Window Width,
dimana window width ini bisa diatur besarnya dengan window control yang ter-
dapat pada front panel.

Disamping itu integral counting juga bisa dilakukan dengan jalan menen-
tukan posisi mode control pada normal mode dan memutar window control
ke maximum (10 volt). Dalam mode ini pulsa-pulsa dibawah base line (LLD)
akan h;lang di output dan pulsa-pulsa diatas base line akan lolos dan diben-
tuk menjadi pulsa-pulsa standard, oleh bagian akhir SCA. Base line dalam prak-
tek bisa digunakan untuk mengurangi noise dan background.

Kompor.ent yang digunakan untuk bagian SCA ini ialah komponen dis-
krit transistor silikon ditambah operational Amplifier diskriminator IC dari
type //A 710 untuk discriminator dan yarsg lainnya IC SN 74121 untuk pul-
se former dan beberapa IC lainnya.
Penggunaan komponen-komponen ini dimaksudkan untuk menjamin keandal-
an yang tinggi dari SCA.

7. S c a 1 e r .

Yang termasuk sealer disini ialah 6 buah pembagi 10 lengkap dengan
seven segment driver dan seven segment LED digital display, ditambah be-
berapa bagian kontrol lainnya, seperti tombol count, stop dan reset.

Maximum counting dengan sealer ini ditentukan oleh speed IC pembagi
10 yang pertama yaitu hanya disekitar 18 MC saja. Input pulsa dari SCA
yang telah dibentuk menjadi pusa-pulsa standard. Input Sca'ler inelalui rangkai
gating input.
Kerja sealer bisa secara manual atau sekaligus automatis.

Kerja manual bisa dilakukan dengan jalan membuat posisi preset time
dinol sehingga start dan stop dari counting hanya bisa dilakukan oleh opera-
tor.

Kerja automatic dimana Preset time tidak nol tetapi menunjukkan wak-
tu tertentu. Maka lamanya counting ditentukan oleh lamanya preset time.
Disamping itu informasi manual dari operator bisa dilakukan pula secara se-
kaligus bilamana perlu.
Hampir keseluruhan dari bagian sealer ini mempcrgunakan IC baik bagian ma-
upun bagian kontrolnya.

8. T i m e r.

Timer ini digunakan untuk timing dalam counting. Time base preset ti-
mer ialah 1 detik dimana timing ini berasal dari frequensi jala-jala SO HZ se-
telah dibagi SO dengan pembagi S dan 10.
Preset timer da pat diset pada 1, 2 dan S detik dsngan multiflier ~, 1, 10,
100 dan 1000.
Rangkaian pembagi frequensi dalam Timer ini terdiri dari IC SN 7490.
Beberapa experiment yang cocok dengan menggunakan alat ini ialah :

(i). Kalibrasi dan penentuan dari resolusi gamma-ray spektrometry.

(ii). Menentukan photo peak e'ffisiency dari kristal Nal (TI) dengan
dimensi tertentu untuk bermacam-macam energy sinar gamma,

(iii). Mempelajari spektrum lengkap dari gamma emitting nuclides
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seperti CVI37; Co-57: Co-60, Hg-203, 1—131. Zn-65;
Na -22 dan seterusnya dan menentukan photo peak, X—ray
peak, Comton escape peak dll.

(iv), Pengidentification dari isotop yang tidak diketahui dengan re-
lative abudancenya.

(v) Pengukuran besarnya radioaktiviti dari sampel.
(vi) Radiotracer Teknik.

Alat pencacah sinar gamma buatan PRAB ini akan luas sekali penggunaannya
seperti dalam nuclear research, counting room dari Laboratorium Isotop, Nu-
clear Medicine, Nuclear Education di Universitas-universitas-universitas, Perin-
dustrian yang - menggunakan isotop, untuk survey giologi dan geophysic,
hidrologi dsb.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

1!
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D I S K U S I

II

ARIFIN S. KUSTIONO :

Apakah pembuatan prototype dan alai tersebut telah selesai sepenuh-
nya ?

CUCU RAHAYU :

Sebenarnya sudah seiesat sepenuhnya, jadi sudah dibuatkan data-data
spesifikasi dari pengukurannya dan kemudian akan diulangi lagi. Tetapi
karciia kemaren-kemaren ini ada gangguan dari photo multiplier maka
pengukuran tak saya teniskan sambil menunggu perbaikan photomulti-
plier.

ARIFIN S. KUSTIONO :

Tentunya dari prototype alat im akan dibuat alat-alat lain, Berapa alat
kah akan dibuat oleh Laboratorium eiektronika dalam tahun anggaran
1975/1976 ini dan apakah kami dari Fisika Kesehatan dapat menggu-
nakan saiah satu dari alat tsb. ? karena alat tersebut sangat bermanfaat
bagi kami ?

CUCU RAHAYU :

Dalam tahun ini kita akan membuat 20 buafc alat. Tentang pengguna-
annya saya tidak megetahui bagaimana rencana BATAN.

HARDI SIMAJAYA :

Jumlah alat yang direncanakan akan dibuat adalah 10 bukan 20 buah.
Alat-alat tersebut direncanakan dapat dipakai oleh fasilitas-fasilitas BA-
TAN. Tetapi pada waktu ini masih banyak persoalan. Antara lain ialah
sukarnya mendapatkan komponen-komponen yang diperlukan dipasar
bebas. Untuk satu prototype diperlukan seratus jenis komponen dima-
na 50% dari komponen tersebut tak terdapat di pasaran r cbas.

* * * * * * * * * * *
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KEMUNGKINAN PENGGUNAAN CaF2 ALAMIAH DARI
BELITUNG SEBAGAI BAHAN TLD »)

Oleh :

Rustan Rockmantara 2' dan Hendaryah Sutanto 3^

Abstrak.

Kristal-kristal CaF_ alamiah van a terdapat di pulgu Belitung memperlihatkan kestattif-
an sensitivitas dan kurva pancar yang dapat digunakan sabagai dosimeter. Kurva pancar ini
mempunyai tiga buah puncsk jika dibaca dengan alat Eoerline tipe TLR—5. Dengan meng-
ubsh-ubah pengolahan pemanasan didapatkan ksstabiian sensitivitas.

PENDAHULUAN :

Sejak tahun 1967 telah didapatkan orang bahwa ktistal CaF2 alamiah (Flu-
orite) adalah salah satu bahan Thermoluminescenoe yang sangat sensitip yang
digunakan dalam dosimetri radiasi. Namun peristiwa mekanisme terjadinya emi-
si sampai sekarang beJum betul-betul dipahami orang.'

Telah diperlihatkan oleh Merz J.L. dan Pershan P.S. bahwa - rare earth ;
impurity ion-ion dalam kristal CaF_ lattice yang biasanya dalam keadaan triva-
len direduksi sampai bivalen bila duradiari dan ini direoxidasi bila dipanaskan
menjadi trivalen.

RE3 + irradiasi RE2 +

pemanasan

Ini berarti, impurity dari rare earth berfungsi sebagai electron trap tipe
luminescence centres. Karena suhu panc-T (glow peak temperatur) tidak ter-
gantung dari ion-ion impurity tertentu, G.M. Sunta memperkirakan mekanisme
Thermoluminescence mencakup keluarnya holes dari pusat lattice danberekom-
binasi pada daerah rare earth impurity.
Tipe-tipe hole centres dapat dilihat pada tagel 1.

Selain dari itu menurut Schullmann, ion-ion unpurity dari Na+ dan O2"'
dapat menimbulkan colouration dalam kristal CaF_.

PERCOBAAN :

Beberapa persoalan yang tergabung dalam Thermoluminescence Dosimetri
adalah foto sensitivitas, energy dependence, fading dan interferensi dari thermal glow
selama pengukaran. Photomultiplier yang digunakan harus dapat menangkap spek-
tram pancaran dari materi bahan thermoluminescence, untuk kristal CaF^ dalam
daerah 300 - 600 mu.

). Dibiayai ITB (Kerjasama BATAN - ITB).
2>. Dinas FisiKa Kesehatan PRAB Kep.Sek. Pengembangan, Tenaga Bantuan ITB.
3) . Dinas Fisika Kesehatan PRAB, Staf.
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Alat Eberiine t ipeTLR-5 yang digunakan, tidak mempunyai kecepatan pema-
nasan yang linear hingga dalam percobaan mi tidak dapat memberikan sifat-sifat ka-
rakteristik seluruhnya Suhu dari intensitas maksimum kurva pancar dapat ditentukan
dengan menggunakan kurva suhu dari pan-plancet.
In'.ensitas maximum tersebut dicapai kira-kira pada suhu pan-plancet ± 30 , ± 270 ,
± 308 (gb. 1) Sunta mencatat suhu puncak kurva pancar kristal CaF_ alamiah yang
terdapat di India antara suhu kamar dan 550°

Kristal CaF. yang berwarna hampir kelabu dibuat serbuk dengan ukuran
< 7 5 fi dan yang 75 n < b < 180 ju. Pengolahan pemanasan dilakukan pada suhu
500 C selama Vi jam dan 80 selama 24 jam. Kemudian disinari dengan dosis radiasi
daf. 10 mR sampai 3000 mR. Pembacaan dengan alat Eberlinc tipe TLR—5 dilaku-
kan tidak langsung set elan irradiasi, tetapi setelah selang waktu yang cukup lama
untuk mengeliminir i'aktor fading yang sama.
Sensitivitas yang didapat adalah :

I. Pemanasan 500 selama Vi jam :

Dose
radiasi
mR.

10
100

1000
3000

ukuran butir< 75 n

Hit/mg

27.7
22.10

182. 81 1
587.40

Sensitivitas
Hit/mg-mR

2.77
0.22
0.18
0.20

75 ju <ukuran butir < 180 ,u

Hit/mg

26.8
23.27

227.43
528.89

Sensitivitas
Hit/mg-mR

2.68
0.23
0.23
0.18

II. Pemanasan 8 0 selama 24 jam :

Dose
radiasi

mR

10
100

1000
,3000

ukuran butir <75jU

Hit/mg

1.81
22.86
210.72
442

Sensitivitas
Hit/mg-mR

0.18
0.23
0.21
0.15

75 jti <ukuran butir < 180 ju

Hit/mg.

6.86
24.38

180.08
467.46

Sensitivitas
Hit/mg-mR

0.69
0.24
0.18
0.16

Bilaradiasi 10 mR tidak diikut sertakan kita dapatkan sensitivitas rata-rata :

untuk ukuran butir < 75 ft, 0.20 ± 12.5 %

untuk ukuran butir 75 < b < 180 jti, 0.21 ± 1.0%.

Gambar 2 dan 3 memperlihatkan liniaritas dari intensitas thermoluminescence
dengan dosis radiasi.

DISKUSI :

Percobaan dengan menggunakan alat Eberiine tipe TLR-5 yang ada ini
adalah merupakan langkah pertama dalam penelitian karakteristik thermolumini-
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scencc dari kristal CaF^ alamiah dan kristal-kristal aJamiah yang lainnya. Peneliti-
an energy aktivitas tidak dapat dilakukan dengan alat yang tidak diketahui atau
dapat diatur heating ratenya. Dengan dipesannya alat TLD analyser dan rencana
pembuatan TL reader, memberikan kemungkinan penelitian ini dapat diteruskan.

Dibandingkan dengan data-data thermoiuminiscence dari krfctal CaF~ ala-
miah dari India yang telah ditemukan oleh Sunta, kristal CaF. alamiah dari Be-
litung ini memberikan kemungkinan dapat digunakan sebagai alat dosimetri, mes-
kipun didapatkan data bahwa serbuk yang telah dipakai/diiradiasi sebanyak lebih
dari tiga kali memperlihatkan perubahan sensitivitas. Kemungkinan belum dida-
patkan pengolahan pemanasan yang cocok, atau tergantung dari struktiir kristal
dan susunannya.
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GAMBAR-GAMBAR GRAFIK
No. PUB. PRAB. 427 / HP - 57 / 75.

- D=C (a)

D=iOraR(b)

D=3000 mR(c)

330° C

-308

270

Gambar 1. KURVA PANCAR CaF_ pembacaan
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Pengolahan Pemanasan 500° C-Vi, 80° C 24 jam.
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• Serbuk kasar
X Serbuk halus

Gambar 2. dosis



Pengolahan Pemanasan 500°C-%jam.

X
serbuk kasar

serbuk halus
Gam bar 3. D(m.R).



Struktur trap.

TABEL 1.
No. Pub. PRAB. 4277HP-57/75.

N a m a

•

y

Lattice CaF-

Vk centre, FJ ion
terletak sepanjang < 100 >

Modifikasi daTri V. ceutre.
impurity Na+ion.

Modifikasi dari Vfc centre trapped
hole dari interstitial F ~ ion member, tuk
ion F2 mr'ecular sepanjang

arus

1!

y
r

•

•

/

i O

/

• ^ "

9

Modifikasi dari V. centre trapped hole
pada pasangan tetangga interstitial ion F
sepanjang < 1 1 0 >

3 +3 +impurities y3 + dan Lu

V. centre, ion F_ dengan terikat pada
Ca 2 + vacancy.

SubstitusiO2 "impurity.

Ca 2 + OF" Na+ ® y 3 + atauRE3+ o O2 ~ a Ca2 +

vacancy.
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D I S K U S I :

RIKIYANTO TANAMAS :

Saya ingin mengemukakan peiuiangan saya sebagai berikut :
Kalau kita mengeiahui impuntits/zat apa yang mengotori kristal alami-
ah terse hut heium berarti kita inempunyai data yang cukup. Yang pen-
ting untuk luminesensi ini adaldh knstal. bentuk dan kedudukan setiap
atom karena terjadinya luminesensi adalah karena adanya trap elektron
dan sebagainya. Saya kira itu yang paling utama harus diselidiki.
Kita mengetahui kebanyakan TLD itu direncanakan sehingga mempu-
nyai pembagian atrm, kedudukan atorr- yang tetap secara statistik se-
hingga mempunyai nilai yang dapat diulang kembali. Kalau kita ambil
dari alam struktur dari atom-atom itu tidak sistimatis sebagaimana ka-
lau kita membuat secara sintetis. Karena itu saya mempunyai pandang-
an yang agak skeptis tentang bisa tidaknya digunakan Calcium Flourida
alamiah schagai TLD. Sebab nantinya kita tidak akan mempunyai nilai
yang dapat direproduksikan melainkan nilai yang selalu ter-ombang-
ambing j ;mg tidak ada pegangan sama sekali.

ROESTAN ROEKMANTARA :

Terima kasih atas pandangan saudara.
Kami akan berusaha mencari data sebanyak mungkin karena tentu hams
ada jalan pemecahannya karena di India Penggunaan CaF. alamiah su-
dah ditetapkan untuk X—ray maupun untuk ultra violet.
Tetapi mereka mungkin merahasiakan dudukan-dudukan tertentu. Hal
mi merupakan tantangan kepada Saudara-saudara ahli kimia.

* * * • * • * * • •
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