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ÖZET

Kullanımda olan nükleer yakıt üretim tekniklerinin zor ve pahalı olması nedeniyle, 1974
yılından sonra yeni üretim teknikleri geliştirilmeye başlanmıştır. Bunların arasında en önemlisi
ve üzerinde en çok çalışılanı ise laserle izotop ayırımıdır (LIS). Henüz ticari olarak işletime
sokulmamış olmasına rağmen, difüzyon ve nozzle tekniğine göre daha basit ve ucuzdur. Bu
çalışmada Laser Uyarmalı Rezonans Floresans (LIRF) tekniği konusunda daha önce ODTÜ
Fizik Bölümü'nde geliştirilen sistemin, U2"'5 zenginleştirilmesine olanak verebilmesi için, bu
amaca göre yeniden uyarlanması üzerine çalışılmıştır. Bu çerçevede vakum odacıkları için ek
bir tasarım yapılmıştır. LIRF için gerçekleştirilen atomik demet sisteminde K (potasyum)
buharlaştırılmış ve atomik demet üretim ve kolimasyon parametreleri ölçülmüştür. Tek
uyarmalı floresans deneyleri üzerinde durulmuş, laser frekans ve şiddet kararlılığını sağlamak
için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Mevcut laserlerle uyumluluğu açısından gelecek vaad eden
bazı çizgiler kabul edilerek komple sistem tasarımı yapılmıştır.

ABSTRACT

Since the conventional nuclear fuel production techniques were expensive and hard to
implement, starting from 1974 new production techniques had been developed. Among them,
the laser isotope separation (LIS) was the most important one that a substantial amount of
work have been paid on it. Although it hasn't been commercially applied to industry yet, it is
much simpler and cheaper compared with nozzie and diffusion techniques. The system based
on the laser induced flourescence (LIRF) technique, developed in the Physics Department of
METU, was planned to be modified for the use of U235 enrichment. In the frame of work the
vacuum chambers were redesigned. In the atomic beam system implemented with LIRF, K
(potasium) is evaporated, atomic beam and calibration parameters were measured, single
induced flourescence experiments were performed and the focus was made on the frequency
and intensity stability of lasers. As to compatibility with the available lasers, with the
constraints on some promising spectrum lines a complete system was elaborately designed.
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GİRİŞ

1970'li yıllardan sonra dye laserlerin geliştirilmesine paralel olarak, tek atom üzerinde
yapılan spektroskopik çalışmalar hız kazanmış ve hassas (1-lOkHz) deneysel sonuçlar elde
edilmiştir. Ender bulunan bazı izotopların yarı kararlı seviyelerinde çalışma yapmak için Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü, Laser ve Atomik Demet Laboratuarı'nda, atomların
laser uyarmalı rezonans-floresans tekniği ile manyetik rezonanslarının tesbiti için bir
spektrömetre tasarımı ve yapımı gerçekleştirilmiştir (Şekil 1, 2). LLRF spektrometresinde,
Şekil. 3'de görülebileceği gibi, demet halinde üretilen atomlar, Eı seviyesinden tercihli
(selective) olarak bir laser yardırriryla E2 seviyesine uyarılmakta ve ani bir geçiş ile Eı'e geri
dönmektedir. Bu sırada ortaya çıkan floresans ışıma foto-çoğaltıcı tüp ile uygun bir kayıt
sistemine gönderilmekte ve incelenebilmektedir. Geniş bir spektruma ayarlanabilen bir laser ve
radyotrekans ile E2 seviyesi civarındaki tüm çizgileri hassas olarak taramak mümkün olup,
laser-radyofrekans çift rezonans sistemiyle yapılan bir deney Şekil 4'te verilmiştir [1].

Yakıt teknolojisindeki gelişmeler gözönüne alındığında özellikle laser i!e izotop ayırmanın
üzerinde çok çalışılan bir konu olması ve mevcut donanım üzerinde yapılacak birtakım
düzeltme ve eklemelerle uranyum zenginleştirme işleminin de yapılabileceği geniş amaçlı bir
spektrometreye dönüştürülebilmesi, fazla bir mali yük getirmemektedir. Şekil l'de görülen
spektrometrede belli değişikliklerle uranyum zenginleştirme işleminin yapılabileceği de
gösterilmek istenmiştir.

Düşük yatırım ve işletme maliyeti, az enerji kullanımı gibi avantajları gözönüne alınarak
gelişmiş bir çok ülkede ticari olarak kullanılması için çalışmalar hızla sürdürülmektedir.
ABD'de AVLIS projesi olarak isimlendirilen ve Lawrence Livermore Laboratuarlarında
sürdürülen çalışmaların birinci aşamasında (1987-1992) temel spektroskopik veriler elde
edilmiş ve%5 z0nginleştirme ile 12 kg SWU/y ayırma gücüne ulaşılmıştır. Bu çalışmanın ikinci
aşamasında ise (1993 yılında başlatılmıştır), ayırma işleminin daha ekonomik olması için
buharlaştırma, foto reaksiyonlar ve iyon ayırma için sistematik olarak veri toplanmış olup, iyon
ayırma işlemi iki katına çıkartılmıştır [2].
Atomik demet spektrometresinin tasarımı genelde ölçülecek atomik değerlere ve diğer
ihtiyaçlara göre değişmektedir. Atomik demet üretimi, uyarıcı sistemin tesbiti ve ölçme
bölümleri bu sistemin üç ana grubunu oluşturmaktadır. LIS tekniği, ağır elementlerin
izotoplarının aynı konfigürasyonlarda farklı çizgi göstermeleri, çok küçük de olsa kaymalarının,
frekans açısından keskinleştirilmiş laserlerle ölçülebilmesi işlemine dayanmaktadır.

İZOTOP KAYMASI

İzotop kayması hafif elementlerde çekirdeğin sonlu kütlesi, ağır elementlerde ise, çekirdeğin
hacmi nedeniyle oluşur. Bu olay en iyi şekilde H atomunun spektrumunun bütün çizgilerinde
görülür. Örneğin; Balmer serisinin ikinci çizgisinde, H ile ağır H'nin 1:1 karışımında görülür,
yard, Hp1 - Hp2 = 1.78 u.m'dir. Bu olay, basit bir çekirdek hareket etkisi olarak açıklanabilir,
vdalga numaralı bir çizgi için, A\ aralığı (iki izotopun iki çizgisi için);

_ m M,-Mt _
Av» K . — v

* mp M,M2

olur. Bu etki, artan atomik kütle numaralan içinl/M2 ile orantılı olarak azalır.
Ağır elementlerde nükleer hacim etkisi olarak açıklanan izotop kaymalarının ağır elementlerde
Molibden'den başlayıp, peryodik tablonun sonuna kadar artarak gittiği gözlemlenir. İzotop
kayması, geçişlerden oluşan spektral çizgilerde gözlenir veya en dış yörüngedeki 1 s veya 2s
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elektron dağılımı terimindedir. Multiplet teriminin içindeki izotop pozisyonları, kütleye bağlı
etkilerin tersinedir. Yani'en hafif izotop en aşağıda yer alır (eğer s elektronsuz terimlerin yeri
tayin edilirse izotop kayması yoktur) ve izotopik multiplet seviye aralıkları eş uzaklıklı değildir.
İzotop kayması, azalan atom numaralarıyla birlikte azalır (Z=40, M=80'e ulaşıncaya kadar).
Basit nükleer hareket etkisinin bu bölgedeki değeri çok küçüktür. Pauli bu olayı, çekirdeğin
sonlu genişlemesinin bir sonucu olan, Coulomb alanının nükleer elektrik alanından ayrılması
olarak açıklamıştır (Şekil 5). Bu şekildeki düz çizgiler, kütle numarası M olan çekirdeğin yük
yoğunluğunu, eqn, gösterir. Kesikli çizgiler ise, kütlesi M+SM olan izotopik çekirdeğin yük
yoğunluğunu gösterir ki, yarıçapı 5ro kadar fazla, atom numarası, Z, aynıdır. Aşağı bölgedeki
eğriler, potansiyeli gösterir (r>r<) için potansiyel Coulomb potansiyelidir).
Çekirdeğin içindeki potansiyel ise iki çekirdek için farklıdır. Çünkü, Coulomb alanından doğan
sapma, merkezden değişik uzaklıklarda başlar. Bir elementin değişik izotoplarındaki, değişik
yörüngelerindeki elektronları, çekirdeğe birbirinden farklı kuvvetlerle bağlıdır (en hafif izotop
en ağırından daha kuvvetle bağlıdır). Bundan dolayı izotop kayması, izotopik nükleer
potansiyellerin farkından oluşur (izotopik çekirdeğin yükdağılımları arasındaki farkından).

LASER İLE İZOTOP AYIRIMI

Laser ile izotopların ayırılması moleküler ve atomik olmak üzere iki ayrı yoldan
yapılmaktadır. Moleküler yöntemde UF6 gibi uranyumun gaz bileşikleri kullanılmaktadır. Gaz
süpersonik hızlarda nozzle'dan fırlatıldıktan sonra U235, 9 ve 16 jim dalgaboyiarında
uyarılmakta ve iyonlaştırmaktadır. Fakat bu amaç için kullanılan ve özellikle 16 u.m
civarındaki laserlerin (CF4, HF gibi) ticari olarak pahalıdır. Ayrıca görünmeyen dalgaboyiarında
çalışma gerektirdiğinden dedeksiyonlan, ayarlanmaları, çizgi genişliklerinin kontrolü ve frekans
stabilizasyonu çok zordur. Yukarıda kısaca belirtilen nedenlerden ve görünür dalgaboylanndaki
laserlerin çok çeşitli ve ucuz olması, nedeniyle bu çalışmada, atomik yol tercih edilmiştir.
Atomik yöntemde ilk amaç, 2000°K'den daha yüksek bir sıcaklıkta katı halden buhar haline
geçen serbest atomlar elde etmektir (ısı ile %27'si 650 cm"1 uyarılmaktadır), şekil 6, [3].
Yüksek sıcakhlarda uranyumu buharlaştırabilecek bir fırın yapmanın pratik bir çözüm olmaması
nedeniyle, buharlaştırma amacıyla elektron tabancasının (electron gun) kullanımı tercih edilen
bir yoldur.

Uranyum yaklaşık olarak 300.000 adet çizgisi olan karışık bir spektruma sahiptir. Toplam
92 elektrona sahip U'da, 86 elektron kapalı kabukta bulunur ve geriye kalan altı elektron da
taban durumundadır (5D6d7s2). Bu çalışmada önerilen metod, iki fotonlu uyarma-iyonizasyon
işlemi olup, ilk defa Lawrence Livermore daha sonra da AVCO Everett Araştırma
Laboratuarlarında uygulanmıştır [4]. Birinci foton (birinci laser) taban durumundaki U 2 3 5

atomunu tercihli olarak ara seviyelerden birine uyarmakta ve ikinci foton (ikinci laser) ise U2 3 5 'i
iyonize ederek iyon analizörüne göndermektedir. Bu metod için seçilen örnek seviyenin
diyagramı Şekil 6'da verilmiştir. Ayırma işleminin en önemli iki kısmı, laserler ve onları kontrol
eden gruplardır. Bu amaçla kullanılan laserlerde, U'da hangi ara seviye seçilirse seçilsin, uyarıcı
veya iyonlaştırıcı laserlerden birisinin optik çıkışı UV veya UV'ye yakın olması gerekmektedir.
Ayrıca laserlerin çıkış dalgaboyu 0.001 Angstrom mertebesinede kontrol edilebilmelidir.
Günümüz optik teknolojisi laser kullanıcılarına bu imkanı sağlamaktadır. Sistemde kullanılması
düşünülen laserler; Ar/Dye (frekans katlamalı-FD) veya Ar/Ring-Dye laser grubu kullanılması
düşünülmüştür(Şekil 2). Bu sayede yaklaşık 3000 Angström'den 1 um'a kadar olan geniş bir
spektrum taranabilmektedir.

Uranyumun spektroskopisiyle ilgili bilgiler oldukça sınırlı olup, uyarılmış seviye olarak
örneğin Şekil 6'daki gibi muhtelif çizgiler kullanılmaktadır. Ancak bu çizgilerin çoğunun yaşam
süreleri oldukça kısa olduğundan ayırma işlemi hızlı darbe tekniklerinin kullanılmasını
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gerektirmektedir. İyonizasyondan önce yapılacak laser indüklemeli flc resans (laser induced
flourescence) deneyleri uranyumun atomik yapısı hakkında bilgiler veıeeektir.
Ayırma işlemi, foto-iyonizasyondan sonra elektromanyetik alandan geçirilen U23S iyonlannın
ayn bir plaka üzerinde toplanması veya 400 amu'ya kadar ölçü alabilen bir iyon analizörü
(kütle spektrometresi) yardımıyla ölçülecek iyon akımı ile tesbit edilecektir.

SİSTEM TASARIMI ve DENEYLER

Vakum odalan üç ayn parçadan oluşmuştur. Bunlar sırasıyla; elektron bombardıman,
uyarma ve dedeksiyon odalarıdır [5]. U235 ayırma işlemi için. gerekli kısnun tasannu da Şekil
l'de verilmiştir. Yüksek buharlaşma derecesine sahip çeşitli maddeleri buharlaştırmak için
odacığın içine elektron tabancası sistemi kurulmuştur (Şekil 2). Çalışmada kullanılan elektron
tabancası (ESV-6) Leybold Hereaus, elektromanyetik alan ile kontrol, edilen dik demet
nedeniyle yüksek buharlaşma derecelerine çıkılabilir. Elektron tabancası, 40 mm çaplı ve 15
cm3llük hacimli, su soğutmalı ve batar tek potaya sahiptir. Tabancanın güç kaynağı HV-3.2 6-8
kV (Leybold Hereaus) modeldir. Yüksek gerilim bölümünün yantsıra güç kaynağı, x ve y
sapmaları ve salınımlan için elektron optik demet kontrol sistemine de sahiptir.

Değişik amaçlar için iki değişik tip dedektör kullanılır. Bunlardan îasanrnı ve yapımı
tarafımızdan gerçekleştirilen Langmuir-Taylor yüzey iyonizasyon dedektörü Şekil 7'de
görülmektedir. Bu dedektör, pompa odasına (pumping chamber) gönderilen (toplayıcı yarıktan
sonra) atomik demet profilini belirlemek amacıyla kullanılır. Dedektörü test etmek için de
potasyum buhar demeti kullanılmıştır. Yaklaşık, 160 um çapındaki tungsten tel 60 mA'iik bir
doğru akımla 200 °C'ye kadar ısıtılmaktadır. Potasyumun buharlaştırılmasmdan sonra 4.3
eV'luk iyonlaşma potansiyeli ile atomlar tungsten tele çarptırılır. Telin iş potansiyeli 4.5 eV
olduğundan, potasyumun vatans elektronu tungstene.geçer ve. potasyum atomu pozitif iyon
haline gelir. Bu iyorrda, tungsten teli çevreleyen negatif yüklü bakır silindire doğru 9 V'luk bir
gerilim aracılığıyla ivmelendiriierek gider. Bakır silindirde, oluşan pozitif akım ise, bir
eiektrometre yardımıyla ölçülür. Aynca sisteme,, floresansı ölçmek için hassas bir fotoçoğaltıcı
tüp de eklenmiştir (Pacific Instruments, 5-103 faton/sn).

Spekrometrede kullanılan Ar*, dyelaserteri ve demet kontrol sistemleri titreşimden
etkilenmeyen bir optik masaya monte edilmiştir. Dye laser sistemi, 8 ana laser çizgisine sahip 5
Watt'lik bir Ar-iyon (Ar*) laser ile pompalanmaktan". Ar-iyoa laserdeki çizgilerden 514 nm
olanı dye laserin pompalanması için en ideal olaradır ve pompalama sonucunda dye laserden
60-80 nm arasında ayarlanabilir optik çıkış elde edilin Btt nedenle sabk çıkış frekansına sahip
laserlere kıyasla dye Iaserler dalgaboylanmn ayarianabilirtiği bakımından avantajlıdırlar- Birkaç
çeşit boya (dye) kullanılmasıyla ve frekans katlaması üe elektromanyetik spektrumun. görünür
bölgesinin hemen hemen tamamını kapsayacak laser çıkışı elde etmek mümkündür. Çalışmada
boya olarak emisyon spektrumu 540-610 nm arasında olan RfiCr kullanılmıştır. Bu optik çıkış
değeri ise buharîaştırlan uranyumun tercihli ofarak uyarılması amacına çok uygundur (Şekil 6);
Deneyde kullanılan dye laser üç aynalı durgun dalga konfigürasyonlu (standing wave
configuration) olup, Ar* laserin çıkış gücünü çevirme verimi yaklaşık %20 olarak tesbit
edilmiştir. Laserin çıkış.dalgaboyumın çizgi genişliği tercihli bir uyarılmanın (selective
excitation) yapılabilmesi amacıyla, uyanlacak ortamın ince çizgi yapısına uygun olmalıdır.
Yüksek çözünürlüklü floresans spektrometresi aracılığıyla enerji yarılmalarının ölçülebilmesi
için, laser ışığının kip (mode) frekansı 20. GHz civarında sürekli olarak değiştirilebilmefidir.
Atomik geçişlerin sağlanabilmesi amacıyla, optik filtreler, kalın ve ince etalonlar
kullanılmaktadır.

Diğer taraftan, atomlardaki ardışık rezonasans floresans oraalannın tesbit edilmesi için
geri besleme sinyali gönderen bir sistemin de olmasıyla dye laserin çıkış frekansı ve şiddeti
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sabitlenmelidir. Ayrıca, atomların rezonans değerlerinin tesbiti ve karşılaştırılabilmesi için, bu
atomların ince yapı yarılmaları, laser ile taranmalıdır. Mevcut sistem ile yeniden düzenlenmesi
düşünülen laser ve laser kontrol sistemleri Şekil 2'de verilmiştir.

DEMET ÜRETİMİ VE SPEKTROMETRENİN TESTİ

Bir LIRF veya LIS sisteminin performansı üretilen atomik demetin özelliklerine bağlıdır.
Yapılan sistemde yaklaşık 30 dakikada, pompa ve sondanın bulunduğu ortam 5x10'5 torr,
buharlaştırma odacığı ise 2xlO"5 torr'luk bir basınca indirilebilmektedir. Atomik demet
üretebilmek amacıyla, az miktarda potasyum buharlaştılmıştır. Odacığın içindeki ortalama
serbest çarpışma yolu (collision mean free path) cm cinsinden,

X = 7.32 lxl O"20

pa

olup, burada; T= Mutlak sıcaklık (°K), p'= Kaynak basıncı (torr) ve a p<,ıasyum= 580x10"16 cm2

[6]. Bu değer hava için, oda sıcaklığında, buharlaştırma odacığında 3xlO'5 torr'luk bir basınç
değerinde X=1500 cm, diğer odacıklar için ise 5x10"5 torr için X= 600 cm olarak hesaplanmıştır.
Potasyumun buharlaştınlmasından sonra buharlaştırma odacığındaki 3xl0"3 torr'luk bir basınçta
\=\-2 cm olarak tesbit edilmiştir. Langmuir-Taylor dedektörünün ısıtılan teli toplayıcı yarık
boyunca tarama hareketi (scanning) yaptırılarak, atomik demetin kalınlığı ve demet profili tesbit
edilmiştir (Şekil 8). Teorik olarak demet şiddeti;

1 = 1.118x1022 ̂ p-M- atom/sn
£'0\AT

ve burada, p'= Kaynak basıncı (mm Hg), A= Atom numarası, As= Yarığın alanı (cm2), A<,=
Dedektörün alanı (cm2), lo= kaynak yarığı ile dedektör arası uzaklık olup, saçılmadan dolayı
olan azalma (attenuation) gözönüne alınmamıştır. Bu çalışmada, 1=5.6x10" atom/s olarak
hesaplanmıştır. Dedektöre gelen atomun iyonizasyon potansiyeline I;, dedektör metalinin iş
fonksiyonuna da <j> dersek, pozitif iyonların nötral atomlara oranı,

olarak ifade edilir [6]. Bu oran potasyum ve tungsten için yaklaşık olarak 1 'e eşittir. Bu
durumda şiddetin akıma çevirilmesiyle deneysel verilenlerle uyumlu olarak 10"7 A değeri elde
edilmiştir (Şekil 8). Demetin trapezoidal karakteri ise, tümüyle engellenmemiş kaynak
kullanılmamasının bir sonucu olup, bu da dedektörden alınan verilerle açıklanabilir. Diğer
taraftan kaynak kısmen engellenmiş ise engellenme miktarı dedektörün pozisyonu ile lineer
olarak değişir. Sekil 8'den de görüldüğü üzere, gerçek profil ile hesaplanan trapezoid özellikle
uç kısımlarda bir uyum içeresinde değildir. Bununla birlikte, dedektör telinin sonsuz incelikte
olmaması nedeniyle demet şekli, yarıkların kenarlarında dedektörün pozisyonundan
etkilenebilir. Bunun yanısıra, K atomlarının pompa odasında hava ile çarpışmaları da demet
profilinde geometrik bir genişleme etkisine sahiptir. Atomların toplayıcı slit kenarlarındaki
kırınımı (diffraction) ve demet şiddetindeki değişmeler de uyumsuzluğun sonucudur
Trapezoidal şeklin tüm genişliği, gerçek demet genişliği ile hemen hemen aynıdır. Burada
dedektör teli, kaynak ve yarıklar aynı hat üzerindededir (Şekil 9). Termal denge durumunda
parçacıklar Maxwell tipi hız dağılımına sahiptir ve Doppler etkisi nedeniyle meydana gelen
spektral çizginin yarı yükseklik genişlemesi,
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2a>,( 2kT\'2
AcoD=—- 2 I n - — = 7.16x10"

c V M J

dir. Burada, M= Parçacığın kütle ağırlığı, A= Atomik ağırlık, T= Sıcaklık'tır.
Şekil 9 da görülen atomik demetin toplama oranı b/d de, Doppler genişlemesinde etkilidir. Eğer
bu değer (b/d), 8.5xlO"3,yarık genişliği ve yarıklar arası uzaklığın uygun değerlerde alınması
durumunda Doppler genişlemesi, Doppler genişlemesi etkisinin olmadığı deneydeki değerle
aynıdır.

SONUÇLAR:

Potasyum atomik demeti üretme ve karakteristik ölçme sonuçlanndan da (Şekil 8) anlaşıldığı
gibi, tasarım deneylerle tam bir uyum içindedir. Spektroskopik ölçmeler veya U2 3 5

zenginleştirilmesi için spektrometre demet üretim ve kontrol bölümleri oldukça iyi
çalışmaktadır. Ancak doğal uranyumun buharlaştınlması ve kontrolü için yeni deneylere ihtiyaç
olduğu da açıktır. Uyarma, iyonlaştırma ve gerektiğinde floresans deneyleri yapmak için
tasarlanan yeni vakum odacığını yine yerli imkanlarla yapmak mümkündür. Şekil 1 'de görülen
bu yeni kısmın üzerine bir iyon analizörü koyarak gerçek zamanda ayrıştırılan U2 3 5 miktarı
ölçülebilir. Bunun dışında malzeme toplama plakası üzerindeki sıyrılabilir izotop toplama kısmı
çıkarılıp nötron aktivasyon tekniği ile ölçülerek zenginleştirme miktarı belirlenebilecektir.
Kullanılacak olan U 2 3 ' çizgileri (Şekil 6) mevcut laser sistemine göre seçilmiştir. Daha verimli
çizgilerin tesbit edilmesi durumunda kullanılacak farklı laserlerle yeni ayırma işlemlerinin
yapılması da mümkün olacaktır. İki basamaklı uyarma-iyonizasyon işleminin yanısıra çok
basmaklı uyarma-iyonizasyon deneyleri de yapmak üçüncü, dördüncü bir laser sisteminin
eklenmesiyle mümkündür. Özellikle 2000°K üzerindeki sıcaklıklarda buharlaştırma yapılacağı
gözönüne alınırsa ?*~15.3 ıım'de bulunan seviye %27'lik bir oranla doldurulacaktır [3]. Bu
çizgi il!e ilk uyarılacak seviye arasmabaşka bir laser daha konursa tercihli oranı bir hayli
artacaktır. Son yıllarda yan-iletken laserlerdeki gelişmeler gözönüne alınırsa, küçük boyutları,
yüksek çıkış güçleri ve kontrol kolaylıkları nedeniyle, laser sistemi maliyet olarak yaklaşık 5 kat
daha ucuzlayabilecektir.

KAYNAKLAR:

[I] Aydın, R., Ertmer; W., Johann, U., "Laser-rf double resonance hyperfine structure
measurements of metastable 3d 4sID2 satate of 43Ca", Z. Phys. A., Atoms and Nuclei, 1,
306 (1982).

[2] http://inisjp.tokai.jaeri.go.Jp/ACT95E/8/8-4.HTM
[3] Becker, F. S., Kompa, K. L., "The practical and physical aspects of uranium isotope

separation with lasers", Nuclear Tech., 58, 329-353 (1982).
[4] Tuccio, S. A., Dublin, J. W., Peterson, O. G., Snavley, B. B., "Post Deadline Paper", 8 th

Int. Conf. on Quantum Elct., San Francisco (1974).
[5] Aalaçakır, A., "Design and construction of a laser induced; resonance flourescence

spectrometer and calculation of intermediate coupling constants of Ca I, Ti I, Cr I and Fe
r , Ph. D. Thesis, Middle East Tech. Univ., Phys. Dept, (1991).

[6] Ramsey, F. N., "Molecular Beams", Oxford University Press, Amen House, London
E.C. (1963).

120



Demet Profili
Dedeltoru p PE

LIS için

D e ğ i ş t i r i l e c e k Bolun

Şekil 1. LIRF spektronıetresi ve LIS için tasarlanmış yeni izotop odası.
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Şekil 2. LIRF spektrometresi ve LIS için kullanılması düşünülen laser sistemi.
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Şekil 3. LIRF çalışma prensibi.
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Şekil 5. İki izotopun U2aysal potansiyel ve yük dağılımı. Şekil 4. Kalsiyumun LIRF spektrumu.
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Şekil 6. U ve U için örnek enerji çizgileri.
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Şekil 7. Langmuir-Taylor dedektörü.
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Şekil 8. Kalsiyum atomik demetinin profili.
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Şekil 9. Atomik demet üretmek için kullanılan geometri.


