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PENENTUAN KARAKTERISTIK FAKTOR PERISAI DIRI
DAN NISBAH CADMIUM PROBE SILINDER
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ABSTRAK

PEYENTUAN KARAKTERISTIK FAKTOR PERISAI DIRI DAN NISBAH CADMIUM PROBE SlUNDER.
Penentuan faktor perisai diri termal. epitermal don total serta nisbah cadmium telah dilakukan secara
pengukuran don perhitungan. Pengukuran faktor perisai diri dilakukan dengan membagi aktivitas probe
biasa dengan. aktivitas probe alloy-AI. Karena tidak dimi/ikinya probe berbahan alloy-AI. maka faktor
perisai diri ditentukan dengan ektropolasi parabolik aktivitas hingga pada jejari 0 cm sebagai pembagi
akli\'itas-aktivitas probe. Secara tear/tis. fak/or perisai diri ditentukan dengan menyelesaikan secOl'a
numerik persamaan integral dua dimensi menggunakan metoda Romberg. Untuk penyederhanaan dalam
perhitungan, diasumsikan bahwa neutron mengalami tumbukan tunggal serta neutron bersifat
monoenergetik don terdistribusi secorD isotropik. Untuk kasus probe silinder emas, hasil perhitungan
cukup dekat dengan hasil pengukuran dengan perbedaan relatif untuk ak/ivitas, nisbah cadmium don
faklor perisai diri bare masing-masing kurang dari 11,5%, 3.5% don 1,5%, Dengan demikian. program
perhitungan dapat digunakan dalam perhitungan probe-probe dari bahan yang lain, Berdasarkan
kelergalllungannya terhadap jejari, bahan probe si/inder yang terbuat dari tembaga merupakan bahan
yang paling baik karakterislikfaktor perisai diri dan nisbah cadmiumnya.

ABSTRACT

CHARACTERISTIC DETERMINAT/O,V OF SELF SHIELDING FACTOR A/'W CADMIUM RATIO OF
C>LI/','DRICALPROBE Determination of thermal. epithermal and total self shielding factor and cadmium
ralio of cylindrical probe has been done by measurement and calculation. Self shielding factor can be
delemined by dividing probe activity to AI-alloy probe activity. Due to the lack of cylidrical probe made of
AI-alloy. self shielding factor can be determined by parabolic extrapolation of measured activities to 0 cm
radius 10divide those activilies. Theoreticaly. self shieldingfactor can be determined by making numerical
sollllion of two dimensional integral equations using Romberg method. To simplify, the calculation is
based on single collision theory with the assumption of monoenergetic neutron and isoiropic distribution.
For gold cylindrical probe. Ihe calculation results are quite close to the measurement one with Ihe relative
discrepancyfor aclivi/ies. cadmillm ratio and self shielding factor of bare probe are less then 11.5%.3,5%
and 1.5% respectively. The program can be IIsedfor the calculation of other kinds of cylindrical probes.
Due to dependency to radius, cylidrical probe made of copper has the best characteristic of self shielding
faclor and cadmillm ratio.

PENDAHULUAN

Deteh.1or (probe) yang berbentuk sHinder
(kawat) biasanya digunak~n untuk mengukur

profit (distribusi) kearah aksial dari tluks neutron di
dalam teras reaktor. Penggunaan probe ini
menunjukkan basil yang cukup balk tingkat
ketelitiannya disamping mudah melakukannya, clan
relatif murah. Kelemahan utamanya adalah adanya
penyerapan neutron oleh tiap-tiap lapisan atom
bahan probe sehingga aktivitas yang terukur
menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.I,2)
Faktor koreksi aktivitas karena adanya penyerapan

neutron oleh lapisan-lapisan bahan probe tersebut
dikenal dengan istilah faktor perisai diri. Pacta
prakteknya, pengukuran faktor perisai diri probe
silinder dan detektor keping tidak berbeda, yaitu
aktivitas probe dibagi dengan aktivitas probe alloy-
AI yang berkadar sekitar 1%. Pactaprobe alloy yang
berkadar t%, pengaruh serapan lapisan bahan probe
dapat diabaikan sehingga faktor koreksi perisai
dirinya mendekati harga I t ,2,3). Namun dalam
perhitungannya, faktor perisai diri probe silinder
berbeda clan sedikit lebih rumit dibanding dengan
detektor keping.
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Pada penelitian ini dibuat program berbahasa
fortran untuk menentukan faktor perisai did probe
silinder. Program ini diperlukan karen~ probe
silinder b,myuk digllnakan, sedangkan bahan probe
yangberupaalloy-AI sulitdiperoleh.Oisampingitu,
dengan program ini penentuan faktor perisai diri
berbagai jenis probe dapat dilakukan dengan lebih
mudah clanmurah. Pacta Makalah terdahulu4) telah
dibahas tentang penyelesaian persamaan integral
faktor perisai diri dengan pendekatan fungsi Bessel,
namun ditemui beberapa kesulitan, seperti
perhitungannya hanya untuk jejari probe yang
terbatas clan belum dapat menghitung dengan
adanya pembungkus Cd. Pacta makalah ini,
kesulitan tersebut telah diatasi clan untuk

menyelesaikan persamaan integral tersebut
digunakan metoda integrasi Romberg dua
dimensi5). Oi dalam perhitungan diasumsikan
bahwa neutron mengalami tumbukan tunggal clan
neutron bersifat monoenergetik clan terdistribusi
seeara isotropik. Asumsi-asumsi tersebut diterapkan
untuk menyederhanakan permasalahan sehingga
perumusan di dalam perhitungannya menjadi lebih
sederhana. Akan tetapi asumsi-asumsi tersebut
masih dapat diterima, sebagai eontoh yaitu neutron
mengalami hanya sekali tumbukan untuk
mengadakan reaksi aktivasi karena tampang tintang
hamburan Au relatif keeil dibanding dengan
tampang lintang aktivasinya (aa,Au=98,5 barn clan
as,Au=9,3 barn)]). Asumsi bahwa neutron bersifat
monoenergetik diterapkan dengan membagi
tampang lintang ke dalam 620 kelompok energi6),
sehingga neutron memiliki energi yang sarna
didalam liar-liar kelompok itu. Akibat dari asumsi
ini adalah persamaan pada liar kelompok tidak
berupa fungsi energi. Sedangkan asumsi neutron
bersifat isotropik (karena dimensi probe eukup
keeil, maksimum jejari 0,5 em clan panjang 1 em)
yaitu neutron terdistribusike segala arab dengan
keboleh-jadian yang sama sehingga tluks neutron
tidak merupakan fungsi ruang.

Hasil perhitungan telah diverifikasi terhadap
basil pengukuran probe yang terbuat dari emus yang
menunjukkan perbedaan relatif yang eukup dekat
(kurang dari 11,5%) sehingga penggunaan program
ini dapat dilakukan untuk menentukan faktor perisai
diri jenis probe yang lain. Oengan program ini juga
dapat ditentukan karakteristik faktor perisai diri
berbagai jenis probe silinder sebagai fungsi jejari
probe. Pacta makalah ini ditentukan faktor periasi
diri termal, epiterlllal clan total serta nisbah
cadmium berbagai jenis probe dengan jejari 0,00 I
em hingga 0,5 em.

TEOR!

Probe silinder yang dimasukkan ke dalam
medium neutron (di teras reaktor) akan mengalami
reaksi inti dengan neutron. Pada permukaan probe,
neutron yang bersifat isotropik datang membentuk
sudut terhadap sumbu x clanmembentuksudut
terhadap sumbu y. Sumbu x tegak lurus clan
memotong sumbu silinder sedangkan sumbu y
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Gambar 1. Lintasan neutron di dalam probe
sl/inder

tegak lurus terhadap sumbu clanmenyinggung kulit
silinder (Gambar I). Jika neutron tersebut tidak
terserap di dalam media probe yang berjejari r,
maka neutron mempunyai lintasan sepanjang I (3,
<j»=2reos3 /(I-sin23 eos2<j» sebelumkeluar dari
media probe. Oalam teori tumbukan tunggal, liar
tumbukan merupakan suatu tangkapan neutron
dengan keboleh-jadian neutron terserap di dalam

media probe silinder sebesar 1- eLaf(.9.~), maka
besamya aktivitas per em probe adalah: 1.2)

" 2~
L-"", <1>

J J(
') 1(99)

)
. ( I )

A=21!' rr. 41!'u u I-e-' cos~ sm9d9drp

Pacta persamaan (I) di alas terdapatbesaran2m
yang merupakan luas permukaan kutit silinder yang
panjangnya 1 em. Oengan memisahkan faktor
keboleh-jadian serapan neutron. besamya aktivitas
probe silinder terbuka pacta persamaan (I) dapat
ditulis sebagai :

L'l(1 rp (~ )
Ak(lWa/= n:r~ 2 x" ~ar

(2)

dengan

"

xu(L"r)=..!..~n(l-e-L"I{3"')COS9 sin9d9drp (3)1!' ""
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Pactapersamaan (3) di atas terlihat bahwa xo(2:.r)
adalah keboleh-jadian serapan neutron yang
terdistribusi secara isotropis pada probe silinder
yang panjangnya tak hingga (karena nrtj>/2adalah
jumlah neutron yang datang per detik pacta I cm
probe silinder).

Untuk kasus probe silinder yang ber-jejari
sangat kecil (kawat tipis) maka xo(2:.r)",,2:.r
sehingga besar aktivitas kawat yang tipis (faktor
perisai diri kawat yang sangat tipis dapat dianggap
sarnadengansarti) sebesar:

Atipis = 7tf2 Lac,~ (4)

Faktor perisai diri probe silinder terbuka
adalah aktivitas probe yang mengandung faktor
perisai diri (persamaan (2» dibagi dengan aktivitas
yang tidak mengandung faktor perisai diri
(persamaan (4». Besarnya faktor perisai diri pacta
tiap kelompok energi sebesar:

LoCI (E) rjJ(E)x (L (E)r )
1'Cr L (E) 2 0 a - xo(L.,(E)r)

ghore(E) = ; r2 L (E)rjJ(E) - 2LJE)rOCI

Sedangkan besarnya faktor perisai diri integral
probe silinder terbuka adalah aktivitas total probe

(5)

dibagi dengan aktivitas total probe yang berjejari
sangatkecil (kawat tipis), yaitu :

""

J IOC,(E) ~(E) X (I (E)r)dE1'Cr L (E) 2 n aAkowOl a a

Ghore=~= ""
J 2~ (E)~(E)dE1I{'1.1 1'Cr ~aci
0

Dengan demikian terlihat pacta persamaan (6) di
atas bahwa faktor perisai diri integral juga
bergantung pada spektrum neutron disamping
bergantung pada dimensi clantampang lintang.

Untuk kasus probe silinder yang dibungkus
cadmium yang berjejari luar R (dengan anggapan
bahwa jejari dalam tabling Cd sama dengan jejari

(6)

probe yaitu f), besarnya aktivitas probe di dalam Cd
adalah :

2 Xt(Lar)

A, . =1'Cr ~ ,J, L""waf,epl ~aCI If' 2 ar
dengan keboleh-jadian serapan neutron pada media
probe yang dibungkus dengan cadmium:

(7)

2~

(~ )
1

J '? -L:o('dD(S,f!)
(l

-L:oCd/(S,f!)
)

n' n d n dXI ~ r =- J e -e COSI7Slnl7 17 rp
a 1'COD .

clan panjang lintasan neutron di dalam media cadmium (gambar 1) :

(8)

D( ) = -r cosS +Jr~cos2S+(1-sin2Scos2rp)(R2-r2)
S ,rp 1- sin 2S COS2rp

Dengan menggunakananalogi pada penurunan
persamaanuntuk probe yang terbuka maka dapat
ditentukan besarnya faktor perisai diri probe

(9)

silinder yang terbungkus cadmium untuk tiap
kelompok energi, yaitu :

ISSN 0216.3128 AmirHarnzah.dkk,



212 Bu/cuI
Prosiding Perlemuan don Presentasi I/miah
PPNY-BATAN. Yogyalcorta 23-25 Ap,,11996

gep,(E)= X,(L)E)r)
2Lo(E)r

(10)

Dan faktor perisai diri integral probe yang
terbungkus cadmium adalah:

X

J Lu)E) rp(E)x,(L)E))dEtrr 2: (E) 2(/ u

G'PI = J 2" (E)rrp(E)dEtr r ~U"I

(II)

(/

Penentuan faktor perisai diri termal
dilakukan dengan membagi selisih aktifitas probe
terbuka clan aktivitas probe tertutup Cd terhadap
selisih aktivitas probe tipis terbuka clantertutup Cd.

Secara perhitungan nilai nisbah cadmium
ditentukan dengan membagi basil perhitungan
aktivitas probe terbuka dengan aktivitas probe yang
terbungkus Cd, demikian pula halnya dengan nilai
nisbah cadmium pada tiap kelompok energi
dihitung dengan persamaan :

TAT A KERJA

Pengukuran faktor perisai diri dilakukan
dengan mengiradiasi probe silinder dengan
beberapa ukuran jejari di dalam fasilitas iradiasi
sistem'rabbit' teras RSG-GAS. Setelah diiradiasi,
aktivitas probe yang aktif diukur dengan detektor
HPGe clan sistem peralatan spektrometri gamma
yang telah dikalibrasi. Besar faktor perisai diri total
(probe terbuka) ditentukan dengan membagi
aktivitas probe biasa dengan probe alloy. Demikian
pula, besar faktor perisai diri epitermal ditentukan
dengan membagi aktivitas probe biasa yang
dibungkus cadmium dengan aktivitas probe alloy
yang juga dibungkus Cd. Probe alloy-AI dengan
kadar bahan probe kurang dari 1% sebaiknya
digunakan karena memiliki faktor perisai diri yang
besarnya mendekati 1 atau pengaruh faktor perisai
diri probe alloy tersebut dapat diabaikan. Pada
penelitian ini digunakan probe silider yang terbuat
dari emas berkemumian 99,9985% dengan jejari
0,05, 0,125 clan0,25 mm7)clanpanjangnya masing-
masing sekitar I em. Kesalahan pengukuran
panjang kurang daTi0,5 mm, disamping itu probe
tersebut juga ditimbang dengan neraca elektronik

yang memiliki kesalahan 0,5 mg untuk memastikan
ketelitian pengukuran panjang tersebut di alas.
Tiap-tiap jejari tersebut digunakan dua buah probe,
yang satu dibungkus tabung cadmium clanyang satu
lagi terbuka. Kondisi teras reaktor (daya, temperatur
pendingin, peracunan xenon clan lainnya)
diusahakan sarna untuk tiap iradiasi.

Interpolasi clan ekstrapolasi pada basil
pegukuran aktivitas probe emas dilakukan dengan
metoda regresi polinomial. Karena probe emas
alloy tidak dimiliki, maka nilai faktor perisai diri
ditentukan daTi basil bagi antara aktivitas probe
terhadap aktivitas ektrapolasi pada jejari 0 em.
Penentuan faktor perisai diri jenis probe yang lain
dilakukan dengan membuat program komputer
untuk mengitung clanmenyelesaikan secara numerik
persamaan-persamaan integral diatas.

Seperti disebutkan pada pendahuluan bahwa
telah dipresentasikan makalah4) mengenai program
perhitungan faktor persai diri probe silider dengan
metoda pendekatan fungsi Bessel pada penyelesaian
persamaan integralnya. Namun, pada kenyataannya
pada makalah tersebut ditemui beberapa kesulitan,
seperti perhitungannya hanya untuk jejari probe
yang terbatas clan belum dapat menghitung dengan
adanya pembungkus Cd. Pada makalah ini,
kesulitan tersebut telah diatasi clan untuk
menyelesaikan persamaan integral di alas digunakan
metoda integrasi Romberg dua dimensi5).
Persamaan (3) clan (8), yang akan diselesaikan
secara numerik, merupakan persamaan-persamaari
improper pada batas-batas alas clanbawahnya yang
akan memberikan 'error over flow' jika program
dijalankan. Telah dicoba menggunakan metoda
penyelesaian integral improper, namun tidak
berhasil. Salah satu sebabnya mungkin adalah batas
bawah integral yang memiliki nilai o (nol) sehingga
aturan perubahan batas-batas integral pada metoda
tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya. Jalan
keluar yang ditempuh untuk menghindari
singularitas pada batas bawah clan alas integral
adalah dengan memberikan nilai 0 (nol) untuk
fungsi eksponensial di dalam fungsi integran
persamaan (3) clan (8). Hal itu dapat dilakukan
karena dengan pendekatan limit menuju batas atas
clan bawah funsi eksponensial di dalam fungsi
integran tersebut akan memberikan nilai 0 (nol),
yaitu:

(/,

Jim r/ Jim e-/(I-sin2.9cos2~) 0
.9~}2 ~~u =

(12)
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Pada perhitungan integrasi bagi seluruh
kelompok energi dilakukan pendekan sumasi untuk
liar-liar kelompok energi. Verifikasi program
perhitungan dilakukan dengan membandingkan
basil perhitungan terhadap pengukuran aktivitas,
faktor perisai diri fermat, epiternal clan total serta
nisbah cadmium probe emas silinder. Penentuan
faktor perisai diri probe yang terbuat dari bahan
yang lain dilakukan secara perhitungan.

Hal ini dilakukan karena keterbatasan jenis probe
yang dimiliki, disamping itu simulasi komputer ini
relatif cukup mudah, cepat clanmurah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengukuran aktivitas probe yang terbuat dari
emas dengan jejari 0,05, 0,125 clan 0,25 mm yang
dibungkus cadmium dan aluminium (terbuka) serta
nisbah cadmium berikut perbedaan relatifnya
dengan basil perhitungan tertera pada Tabel 1 yang
juga diplot pada Gambar 2. Hasil penentuan faktor
perisai diri termal, epitermal, total clan nisbah
cadmium untuk berbagai jenis probe sHinder diplot
pada Gambar 3 sampai dengan Gambar 6. Pada
Tahel I terlihat bahwa basil perhitungan aktivitas,
faktor perisai diri clannisbaheadmium probe emas
cukup dekat dengan basil pengukuran. Perbedaan
antara pengukuran clan pcrhitungan aktivitas dan
faktor perisai diri total dari probe silinder emas
kurang daTi 12%. Dalam penentuan faktor perisai
diri secara pengukuran, digunakan pendckatan
ekstrapolasi polinomial aktivitas pada jejari 0 em.
Faktor perisai diri ditentukan dari basil bagi antara
aktivitas probe dengan aktivitas ekstrapolasi pada
jejari 0 em tersebut. Pendekatan ini sangat baik
terutama untukjejari yang besar (> 0,005 em) yang
memberikan perbedaan dengan perhitungan lebih
keci! dari 1.5% untuk jejari 0,0125 em clan 0,025
em, sedangkan deviasi relatif pengukurannya sektar
3%. Untuk jejari yang lebih kecil « 0,005 em)
pendekatan tersebut kurang tepat dalam penentuan
faktor perisai diri tersebut, karena persamaan-
persamaan integral di alas cukup rumit terlihat daTi
grafik faktor perisai diri yang cukup curam pada
jejari yang keci!. Pendekatan ekstrapolasi
polinomial tersebut tidak dapat diterapkan untuk
aktivitas probe yang dibungkus cadmium karena
akan memberikankan perbedaan relatif faktor
perisai diri epitermal yang besar sekali (50% hingga

6 I%; label I). Hal itu dapat difahami dengan
melihat gambar 2 clangambar 4 yang menunjukkan
kurva aktivitas probe yang dibungkus cadmium
sangat curam pada jejari kurang dari 0,005 em.
Dengan demikian fungsi penclekatan ekstrapolasi
polinomial hingga ke jejari 0 (noI) em akan
memberikan harga yang jauh lebih kecil clankarena
sebagai pembagi maka nilai faktor perisai diri- nya
menjadijauh lebih besar dari yang seharusnya. Pada
Gambar 2 tersebut juga dapat dilihat bahwa kurva
basil perhitungan nisbah cadmium sangat dekat
dengan titik-titik basil pengukuran dengan
perbedaan relatifkurang dari 4% (Tabell).

Besarnya faktor perisai diri fermat, epitermal
clan total bebarapa jenis probe yang lain dalam
fungsi jejari diplot masing-masing pada Gambar 3,
4 clan5. Pada Gambar 3 sampai dengan Gambar 5
terlihat bahwa ada beberapa jenis probe yang
memiliki grafik faktor periasi diri yang sangat
curam terhadap jejarinya clan ada pula yang tidak
curam. Hal itu disebabkan oleh perbedaan tampang
lintang masing-masing jenis probe. Semakin besar
tampang lintangnya maka grafiknya akan semakin
curam. Penggunaan jenis bahan probe yang
memiliki grafik faktor perisai diri yang tidak curam
akan semakin baik karena pengaruh faktor tersebut
tidak terlalu bcsar, akan tetapi kesulitan lain akan
timbul yaitu karena tampang lintangnya kecil maka
waktu iradiasinya akan semakin lama. Hal itu hanya
dapat diatasi hila menggunakan reaktor yang
memiliki fluks neutron yang tinggi. Bila demikian,
tembaga tampaknya yang menunjukkan
karakteristik yang sangat baik yang didukung juga
dengan nilai nisbah cadmiunya (Gambar 6) yang
tidak terlalu terpengaruh oleh jejarinya. Pada
Gambar 6 terlihat bahwa nisbah cadmium sangat
bervariasi terhadap jejari probe. Selain tembaga,
scandium clan perak juga memperlihatkan
karakteristik yang cukup baik, akan tetapi grafik
faktor perisai diri epitermal dari peTak(Gambar 4)
cukup curam melewati cobalt clan dysprosium.
Probe emas, indium clan cobalt menunjukkan sifat
faktor perisai diri termal yang cukup baik (Gambar
3) karena memperlihatkan kurva yang tidak terlalu
curam. Oi antara bahan-bahan probe tersebut,
dysprosium menunjukkan karakteristik grafik faktor
perisai diri clannisbah cadmium yang sangat euram
terutama pada grafik faktor perisai diri termal, total
clannisbah cadmium.
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Tabel I. Hasil pengukuran dan perhitungan aktivitas, faktor perisai diri (FPD) dan nisbah cadmium (NCd)
probe emas

KESIMPULAN

I. Pendekatan ekstrapolasi polinimial aktivitas pacta
jejari o cm untuk mendapatkan faktor perisai diri
basil pengukuran memberikan basil yang tepat
hanya untuk probe silinder tanpa penutup
cadmium.

2. Dengan perbedaan aktivitas, nisbah cadmium dan
faktor perisai diri probe terbuka antara hasil
pengukuran dan perhitungan masing-rnasing
kurang daTi 11,5%, 3,5% dan 1,5%, penentuan
faktor perisai diri termal, epitermal dan total
serta nisbah cadmium probe silinder memberikan
basil yang cukup baik.

3. Faktor p erisai diri dan nisbah cadmium dari
berbagai jenis probe silinder mempunyai
karakteristik yang berbeda-beda. Probe sHinder
daTi tembaga, secara keseluruhan, mempunyai
karakteristik nisbah cadmium dan faktor perisai
diri yang balk dan stabil dibanding dengan jenis
probe silinder lainnya.
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TANYAJAWAB

Widarto
Dalam perhitungan saudara mengamsumsikan
antara lain neutron mengalami tumbukan tunggal
dan neutron bersifat mono energetik.
- Berapakah tenaga neutron yang saudara gunakan

dalam asumsi tersebut ?

- Dengan menggunakan
neutronnya?

- Bila percobaan digunakan sumber neutron
reaktor, kenyataan tenaga neutronnya tidak
tunggal mohon penjelasan.

apakah sumber
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- -rei/ago neutron do/am asumsi bahwa neutron

bersifat monoenergetik yoilu tiop-tiap kelompok
energi yang berjum/ah 640 ke/ompok dari I E-
10 sid 2 £1 meJl.

- Sumber neutronnya adalah reaktor.
- Dida/am reaktor. neutron tidak berenergi

11ll1gga/.namun do/am pendekatan .. nelilron
dikelompokkan keda/am 640 ke/ompok energi
don asumsi tersebut diber/akukan dido/am tiap-
tiap ke/ompok energi tersebut.

Sri Wahyuni
- Oalam kesimpulan saudara dikatakan bahwa Cu

mempunyai siCa!yang paling baik, apakah de-
ngan demikian dalam pengukuran flux sebaiknya
I yang paling baik harus menggunakan Cu ??

Amir Hamzah

Hasil penelitian ini menunjukkan hasH yang
demikian.
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Gambar 3. Faktor perisai diri lerma/ berbagai

probe silinder terhadap jejari.
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Gambar 4. Faktor perisai diri epiterma/ berbagai

probe si/inder terhadapjejari.
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Gambar 5. Faktor perisai diri total berbagai probe
si/inder terhadapjejari,
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Gambar 6. Nisbah cadmium berbagai probe
silinder terhadap jejari.
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