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Organic scintillator is one of the widely used materials in neutron measurement as they
have good timing properties and a high hydrogen content. Calibration of the detector
system is an important part of the experimental study for interpretation of the results. As
the neutron uncharged, the pulse from the detector is not directly used to determine
neutron kinetic energy but the detection threshold for recoil charged particles (p,d,D etc)
has to be known in order to calculate the neutron detection efficiency. In this work
calibration procedure of a NE213 detector array used in neutron measurements at
Maxlab (Lund,Sweden ), is described.This includes both pulse height and neutron flight
time which is important in neutron energy determinations.
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Açılımı Bor ile Nötron Yakalama Terapisi olan BNCT (Boron Neutron Capture Theory)
kansere karşı geliştirilen iki aşamalı etkili bir silahtır. Alışılagelmiş radyasyon tedavisine
ciddi bir alternatif olan BNCT dünyaca ünlü pek çok bilimsel merkezde çalışılmakta ve
önemli gelişmeler gün geçtikçe rapor edilmektedir.
BNCT; IOB izotoplarının kanserli hücre çekirdekleri içerisine gönderilerek termal
nötronlar ile bombardıman edilmesiyle kanserli hücre çekirdeği içerisinde IOB (n, a) 7Li
fısyon reaksiyonunun gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan alfa-parçacıklarının doğrusal
enerji transferi (LET) ile sadece hasta hücre çekirdeğinin DNA' sının tahrip edilmesi
esasına dayanmaktadır.
Bu çalışmada BNCT yöntemi ve bu yöntemde termal nötronlarla gerçekleştirilen IOB un
nötron yakalama reaksiyonuna ait tesir kesiti hesaplamalarına ilişkin bir araştırma
sunulmaktadır.
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Bu çalışmada, Cern'de LHC hızlandırıcısı üzerinde kurulmakta olan CMS deneyindeki
İleri Hadron Kalorimetre'sinin (HF) enerjinin çözünürlüğü ve lineerliği incelenmiştir.
HF dedektörü, CMS deneyinin uç kısmında bulunmaktadır. 3< r| < 5 rapitite aralığındaki
(çok küçük açılardaki) saçılmaları incelemek amacıyla kurulmuştur. İçerisinde kuartz
kablolar ve demir soğurucular bulunmaktadır.
Dedektöre gelen ışın, kuartz kablolar içerisinde Çerenkov sinyaline dönüşmektedir. Bu
sinyal, fotoçoğaltıcılar tarafından yükseltilir. Ve elde edilen veriler, Veri Dönüşüm
Merkezi'nde (DAQ) toplanır.
Hızlandırılan demetlerin her etkileşmesi, bir "run numarası" ile adlandırılır. Bu
çalışmada, 2003 Temmuz ayında alınan 7929,7934,7936,7938,7940 run numaralı veriler
kullanılmıştır. Bu veriler 50, 100, 150, 200, 300 GeV enerjili Pion demetleri ile elde
edilmiştir.
Enerji çözünürlüğü ve lineerliği, dedektörün güvenirliğinin test edilmesi açısından
önemlidir.
Ölçülen enerjinin, giren enerjiye oranı " 1 " civarında olursa dedektörün enerjisi; lineerdir.
Enerjisi lineer olmayan dedektörlerde giren enerji ile ölçtüğümüz enerji arasında büyük
farklılıklar vardır.
Gelen enerji ile üretilen sinyal sayısı orantılıdır. Bu orandaki dalgalanmalar, enerjinin

çözünürlüğünü belirler. Ve enerji çözünürlüğü,ortalama enerjideki sapmalar^O ve
ortalama enerji;E olmak şöyle bulunur;
a/E = a/(E)Vl + b/E + c
Formülde yer alan a; Birincil parçacıkların dalgalanmasını, b; Gürültü terimini ve c;
kalorimetrenin yapım kusurlarını temsil eden katsayılardır.
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Doğal radyasyon, insan tarafından alınan toplam çevresel dozun en önemli bileşenidir.
Bu çalışmanın amacı K. Menderes havzasındaki doğal radyasyonu ana hatları ile ortaya
koymak ve doğal background radyasyonuna maruz kalma ile meydana gelebilecek
radyolojik riski değerlendirmektir. Doğal radyasyon genellikle kozmik ve karasal
radyasyon olarak sınıflandırılır. Karasal radyasyon primordial radyoniikJidlerden
kaynaklanmaktadır. Primordial radyonüklidler arasında en önemli ve etkin olanları U-
238, Th-232 ve bunların bozunma ürünleri ile K-40'tır. U-238, Th-232 ve K-40 için
ortalama aktivite konsantrasyonları, 105 noktadan alınan toprak örneklerinin gama
spektrometrik analizi ile elde edilmiş ve doz değerleri hesaplanarak bölgeya ait doz
dağılımı oluşturulmuştur.
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Deforme çekirdeklerin en önemli özelliklerinden biri elipsoidal şeklinde olmalarından
dolayı büyük kuadropol momenti ihtiva etmeleridir. Bu çekirdeklerin incelenmesinde ve
biçimlerinin tespitinde /?2 deformasyon parametresi değerinin tam olarak bilinmesi çok

önemlidir. Çekirdekte düzgün yük dağılımına karşı gelen Q o kuadropol momenti ile

deformasyon parametresi arasındaki bağıntı aşağıdaki formülle ifade edilmektedir.

La?2/a?0

2/?2(l + 0.36/72 +0.0227 fii) (1)

Burada Z çekirdekdeki proton sayısı, RQ= l.2A]n fin ise çekirdek yarıçapıdır.

Çekirdek birleşik modelinde /?2 deformasyon parametresinin deneysel değerlerinin

tespitinde bir kaide olarak (1) ifadesinde fil « 1 yaklaşımı kullanılarak f}\ terimi
ihmal edilerek

formülü elde edilir. Fakat iyi deforme çekirdeklerde deformasyon parametresinin (2)
formülüyle hesaplanmış değerleri deneysel yöntemlerle elde edilmiş değerlerden fazla

olduklarından dolayı uyuşmamaktadır. Bu çalışmada (1) ifadesinde/?! terimi gözönüne

alınarak diğer terimlerin kuadrapol momentine katkısı % 0.2'den küçük olduğundan

dolayı ihmal edilmiştir ve bu yaklaşım altında J32 deformasyon parametresi için

aşağıdaki formül elde edilmiştir.

-
H1

( 3 )

0,72
(1) formülünde/?^ teriminin ihmal edilmesinden dolayı deformasyon parametresi

gerçek değerinden %10 fazla bir değer verdiği bulunmuştur.
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Nükleer seviye yoğunluğu bilgisi, reaktör fiziğinde, astrofizikte ve ağır iyon çarpışma
çalışmalarında istatistiksel hesaplamaların yapılması için gereklidir. Nükleer enerji
seviye yoğunluğu hem parçacığın anlaşılması hem de çeşitli reaksiyonlarda gamma ışını
yayınlanması için önemli bir fiziksel niceliktir.Uyarılma enerjisi ile birlikte nükleer
seviye yoğunluğunun değişiminin tanımlanmasında, seviye yoğunluk parametre terimleri
tanımlanır. Bu parametre tek-parçacık modelindeki kabuk etkisine bağlı olarak uyarılma
enerji ile birlikte değişir. Tek-A' lı deforme çekirdeklerin genel yapısı, kabuk model
potansiyelinden hesaplanan tek-parçacık durumları üzerine inşa edilen dönme bantları
ile karakterize edilir ve deforme olmuş potansiyeldeki enerji düzeyleri yörüngenin
uzaysal yönelimine bağlıdır. Bu çalışmamızda, bazı Yb -izotopik nadir-toprak
çekirdeklerinin enerji spektrumlarından yararlanarak enerji seviye yoğunluk
parametreleri belirlenmiştir. Elde edilen enerji seviye yoğunluk parametrelerinin detaylı
bant analizleri yapılarak, deneysel sonuçlarla karşılaştırılmış ve özellikle tek-/T lı büyük
deforme potansiyele sahip çekirdeklerin parametrelerinin belirlenmesinde sadece tek bir
bandın etkili olamayacağı sonucuna varılmıştır.
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