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UJI KUALIT AS SISTEM SUPRESI COMPTON SEBAGAI
SISTEM PENCACAH CUPLIKAN LINGKUNGAN

Sudarti Siswohartoyo, Oewita Soepardi
PI/satPellelitianNuklir }'ogyalwrta.BATAN.Yogyalwrta

ABSTRAK

UJI KUALITAS SISTEM SUPRESI COMPTON SEBAGAI SISTEM PENCACAH CUPLIKAN

LlNGKUNGAN .Dilakulwn Uji Kualitas pede Sistem Compton Supresi . meliputi: I)pengujian pada
detelaor utama HPGe (FWHM. PIC. "dc level "/"noise "). 2) Iwrakteristik detektor perisai Nal(TI). 3)
spektrl/m waktu (FWHM). dall 4)faktor supresi. Dari data pengujian diperoleh bahwa Iwrakteristik HPGe
mendelwti harga yang ditunjuklwn pada manual. Dari pengujian detektor Nal(Tl) diperoleh resolusi
sebesar 9 %. Dari pengujian spektrum waktu diperoleh harga berkisar antara 12-13ns. sedang dari
pengukl/ranfaktor supresi diperoleh harga 4 -4.6.

ABSTRACT

QUALITY CONTROL OF COMPTON SUPPRESSION SYSTEM AS AN ENVIRONMENTAL SAMPLE
COU.II,TINGSrSTEM. Quality control on Compton Suppression System has been done. i.e :I) testing of
HPGe as the main detector (FWHM. PIc. "dc leve/"/"noise "). 2) the Nal(T1) detector shielding
characteristic, 3) timing spectrl/m(FWHM). and 4) suppression factor. From the collected data. the
characteristic of HPGe were fol/nd to be in the same range as shown ill the mallual . From the Nal(T1)
testing. it was found that the resolution was about 9 %.. From the time spectrum testing. the resolusion
was about 12 .13 lIS.while the suppression factor measurement wasfound to be abow ./ - 4.6.

PENDAHULUAN

Didalal11sistel11spektrol11etrigamma Jatar rendah ,
dipcrlukan suatu sistcm yang cukup baik untuk
dapat mendeteksi puncak foro listrik . Untuk hal
tersebut biasa dipakai detektor germanium mumi
(HPGe) dengan resolusi tinggi. Dalam
pemakaiannya dengan'detektor HPGe, kebanyakan
gamma yang terhambur akan meninggalkan
det~J...1or, sehingga terdapat bagian spektrum
kontinu yang cukup tinggi . Pad a keadaan ideal,
detektor menyerap semua radiasi yang dipancarkan
oleh sumber yang akan tampak sebagai puncak
folDlistrik , namun dalam praktek , pada sisi energi
rendah dari puncak tersebut selalu terdapat bagian
kontinu yang dimulai dari nol sampai sedikit
dibawah puncak, yang berasal dari hamburan
Compton atau bentukan pasangan. Adanya
spektrum kontinu tersebut dapat mengurangi
kemampuan untuk dapat mendeteksi adanya
puncak yang intensitasnya rendah pada tenaga
rendah. Untuk memperbaiki kemampuan sistem
dalam hal mcndcteksi puncak clan mcnckan Jatar
kontinu, dipakai Sistem Supresi Compton (SCS).
Caranya dengan mendeteksi gamma terhambur

pada "detektor cincin" dan memberikan gerbang
anti koinsidensi pada sinyal detektor HPGe,
diperoleh supresi bagian kontinu, yang akan
memperbaiki kemampuan sistem tersebut,
sehingga sangat berdaya guna sebagai pencacah
(atar rendah , atau untuk analisa cuplikan
lingkungan 1,2). Pada sistem spektrometer gamma
, kualitas sistem barns diuji dulu agar diketahui
kelayakan sistem untuk analisa suatu cuplikan .
Untuk ini dilakukan pengujian terhadap
karakteristik masing-masing detektor clan sistem
keseluruhan .

METODA SUPRESI COMPTON

Seperti diketahui , pada hamburan Compton,
gamma akan kehilangan sebagian energinya clan
masih ada sisa energi yang dibawa oleh gamma
terhambur. Dalam pemakaiannya dengan detektor
HPGe, gamma yang terhambur banyak yang
meninggalkan detektor , sehingga terdapat bagian
spcktrum kontinu yang cukup tinggi . Dengan
mendeteksi koinsidensi antara gamma terhambur
yang ditangkap oleh "detektor cincin" (disekitar
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detektor ) dengan peristiwa pada detektor utama
kemudian memberikan sinyal tersebut sebagai
gerbang detektor utama , akan diperoleh supresi
Compton kontinu yang memadai sehingga
memungkin kan pendeteksian puneak pada bagian
energi rendah yang berintensitas rendah.

PENGUJIAN
SUPRESI

SISTEM COMPTON

Pengujian sistem tersebut dilakukan untuk
suatu pengukuran baik kualitatif maupun
kuantitatif yang mutlak diperlukan untuk
mengetahui keandalan sistem tersebut. Dengan
pengujiansistemdapatdiketahuipula wataksistemdan
pengaruhnya terhadap lingkungan .

Seperti diketahui Sistem Supresi Compton
terdiri atas detektor utama HPGe detektor anti
koinsidensi NaI(TI), perisai dan beberapa
peralatan elektronik pendukungnya Untuk
pengujian sistem keseluruhan, tentu saja dilakukan
dengan pengujian masing-masing instrumen
pendukungnya. Pengujian Sistem Supresi Compton
meliputi : A)pengujian pada detektor utama HPGe
(FWHM), PIC, de level/noise), B) karakteristik
detektor perisai NaI(TI), C) Spektrum waktu
(FWHM) dan D) Faktor Supresi.

Bagan SCS dengan modul Ortee dan Harsaw NC-
25R ditunjukan pada Gambar I.a dan Gambar l.b

Gambar 1a: Bagan Rangkaian modlll Ortec
ADC J ..Spektrllln Normal

ADC2 ..Spek/rllm SlIpresi
Guard Ri:1c e.t.ktar a

A
c.t. 'e

C
Input 212

ccwp.ct
&
PC

Gambar 1b. NC-26R Harsaw sebagai Anti
Complon

HPGe:
FWHM pada1.332MeV ofCo60 =1.85keV
EffiisiensiRelatip = 30%
PICpada1.332MeVCo60 = 58:I
Tebal Sumur= 6"
Diameter: 56.6 nun; Tebal : 60.6 nun
NaI(TI) :
Diameter = 10"; tebal = 10"
Diameter Sumur = 3"
ResolusiofCsl37 =9 %

A. Pengujian karakteristik detektor utama

HPGe
Didalam SCS sebagai detektor utama

dipakai detektor HPGe tipe p koaksial denan
diameter 56.6 nun, tebal 64,0 rom. Resolusi
detektor pada tenaga 1.33 MeV adalah 1.85 keV,
efisiensirelatif= 30 %, sedangnilai PIC untuk
Co6o adalah 58: I, jangkau ukur tenaga adalah
sampai 2.7 MeV.

Langkah kerja:
1. Posisi "de level" dan "noise" pada terminal

keluarandetektor (penguat awal ) diamatidan
dieatat. Posisi "de level dan noise memberikan
informasi tentang "leakage current" yang akan
mempengaruhi karakteristik detektor (termasuk
FWHM).

2. Dipakaitegangantinggisebesar2400 Volt pada
detektor HPGe, sesuai dengan yang ditunjukkan
manual.

3. Kedudukan "zero" dari ADC-MCA .diatur
sedemikian agar jangkau energi berkisar 0.030 -
2.7 MeV.

4. Kalibrasi energi sistem dilakukan dengan
menggunakan sumber CO60.

5. Dengan sumber Co6o tersebut , posisi penguat
linier diatur pada keadaan berikut : "shaping
time" = 6~s, posisi "pole -zero adjustment"
diatur pada kedudukan optimal, yaitu tidak
terjadi "over shoot atau undershoot" pada
sinyal. Pada keadaan ini dilakukan peneacahan
dan dari spektrum tenaga yang diperoleh , dapat
diukur resolusi detektor pada tenaga 1.33MeV.

6. Dari data pada langkah 6 , dapat dihitung ratio
PICpada tenaga 1.33 MeV.

7. Dari data yang diperoleh dapat dibandingkan
dengan karakteristik pada manual.

8. Dari data yang diperoleh, dapat dibandingkan
dengan karakteristik pada manual
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B. Pengujian karakteristik detektor
NaI(TI).
Pengaturan sensitivitas dan faktor
pengganda pada masing-masing PMT dan
pengujian detektor NaI(TI).

Detektor perisai antikoinsiden yang dipakai
adalah detektor Nal(TI) 10" x 10" tire sumur
denga 5 buah tabling PMT. Masing -masing PMT
diberikan HY dengan menghubungkannya melalui
konektor SHY seeara paraJel , sedang sinyal
keluaran dari masing-masing anoda dapat dilihat
spektrumnya dengan csJ37melalui konektor BNC .
Pacta masing-masing PMT terdapat dua buah
potensiometer untuk mengatur sensitivitas clan
faktor penggandaan PMT tersebut.

Langkah kerja :
I. Untuk pengujian detektor NaI(TI) digunakan

somber Cs 137.

2. Tegangan tinggi sebesar 900 Yolt dihubungkan
seeara paralel pactakelima PMT.

3. Posisi "gain" clan " sensitivitas " PMTI diatur
sedemikian sehingga spektrum CSl31 dapat
terlihat jelas pactaMCA.

4. Langkah 3 diatas dilakukan terhadap
PMT2, PMT5, sedemikian sehingga
masing-masing PMT tersebut memberikan
spektrum yang sarna .

5. Terminal keluaran dati kelima PMT tersebut

dihubung seeara paralel clan dilihat spektrum
Cs 137. Dari spektrum total diukur besar resolusi
untuk somber CSl37

C. Pengujian Spektrum Waktu ("timing
spectra").

Perangkat yang dipakai sebagai pengolah
sinyal gerbang dalam SCS ini acta dua maeam
pertama menggunakan modul Ortee, sedag yang
kedua menggunakan Harsaw NC-26R. penguat
linier 572 mengolah sinyal detektor utama untuk
dieaeah clan dianalisa spek-trumenerginya dengan
analisator tinggi pulsa (MCA) dengan memakai
Aeeuspeet beserta komputer personal. Spektrum
normal dapat dilihat langsung dari Ortee 572,
sedang spektrum supresi dapat diperoleh dati
Ortee 572 dengan pemakaian gerbang .
Gerbang tersebut berasal dati peristiwa koinsidensi
kedua detektor dengan menggunakan modul Ortee
atau Harsaw NC-26R. Dengan pemberian "delay"
yang sesuai pacta masing-masing unit "CFTD"
pada modul Ortee atau pactaHarsaw NC-26R akan

diperoleh "timing Spectrum" yng dapat dilihat
pactalayar MCA.

D. Pengujian Faktor Supresi Compton

LangkahPengujian :
1. Kalibrasi energi dilakukan dengan sumber CO60.
2. Gerbang diberikan pacta pengukuran dengan

ADC 2 yang berasal dari sinyal koinsidensi dari
Ortee ataupun NC-26R yang merupakan sinyal
keluaran "Timing Spektrum".

3. Pengujian selanjutnya dilakukan dengan
menggunakan somber Csl37 dengan aktivitas
O.IIlCi. Peneaeahan dilakukan dengan mode
normal (ADCI) clanmode supresi yaitu dengan
memberi gerbang (ADC2).

4. Dari spektrum energi CSl37dapat diukur ratio
PIC kontinu clan PIC ujung Compton untuk
masing-masing spektrum normal clan spektrum
supresi . Hasilnya dapat dibandingkan satu
dengan yang Jain. Contoh spektrum normal clan
supresi pacta tanggal 25 Januari 1996 dapat
dilihat pacta Gambar 7

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengujian Detektor HPGe.

Dari pengujian detektor HPGe dengan Co6o
diperoleh spektrum energi yang dapat dianalisa.
Pengujian dilakukan kira-kira I bulan dengan
perioda 5 hari meliputi : I). pengujian terhadap
FWHM , 2). ratio PIC pacta 1.332MeV dengan
somber CO60dengan pemakaian "shaping time ..
61ls,"pole zeroadjustment"diaturoptimalclan3).
pengujian "de level" sinyal keluaran detektor.

Dari gambar 2, ditunjukan basil pengujian FWHM
sebagai fungsi waktu , berkisar antara 1.65 keY.
2.45 keY, clan mempunyai tendensi kearah yang
lebih besar. Sedang terdapat pacta manual adalah
1.85 keY. Dari gambar 3 , ditunjukan hasil
pengujian ratio PICsebagaifungsiwaku, berkisar
antara 42: I - 58: 1. Harga tersebut eenderung
mendekati harga yang lebih kecil . Harga yang
terdapat pada manual 58:1. Dari Gambar 4,
ditunjukan basil pengujian "de level" sebagai
fungsi waktu , berkisar antara 70 - 90 mYolt ,
sedang harga "noise" berkisar sampai 5 mVolt.
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B. Pengujian Detektor NaI(TI)

Setelah dilakukan pengaturan pacta kelima
PMT, diperoleh resolusi sistem Nal(TI) atau
FWHM = 9 % , merupakan ukuran resolusi yang
baik untuk detektor Nal(TI).

c. Pengujian spektrum Waktu ("timing
spectra").

Dengan menggunakan modul Ortec

diperoleh spektrum waktu yang harganya berkisar
antara 12-13ns

FWHMdari Spektrummiktu
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Gambar 5. Timing Spektrum vs wak/u

D. Pengujian Faktor Supresi Compton.

Dengan sumber Csl)7 diperoleh faktor
supresi ujung Compton (Compton edge) PIE
berkisar antara 4.9 - 5.3 sedang Compton kontinu
PIC berkisar 4 -4.6
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Gambar 6. Faktor Slipresi vs Waktll
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Gambar 7. Contoh spektrum Cs-137. spektrllm
normal don slIpresipada tgl.
25 Januari 1996
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KESIMPULAN

Dari data-data diatas dapat disimpulkan
tentang pengujian SCS sebagai berikut :

A. Pad a pengujian detektor HPGe, di-
peroleh harga sebagai bcrikut :

- Resolusi (FWHM ) berkisar dad 1.7 - 2.4 keY
sedang nilai yang terdapat pada manual
1.85keY.

- Rasio PIC dengan sumber C06o untuk tenaga
1.332 MeY berkisar antara 42: I - 60: I nilai
yang terdapat pada manual 58 : I

- DC level pada sinyal keluaran penguat awal
berkisar antara 70 - 90 mY, sedang noise
berkisar sampai 5 mY, yang berasal dad
tluktuasi yang terjadi pada komponen elektronik
rangkaian elektronik.

Dari uji kualitas detektor HPGe sebagai
fungsi waktu diperoleh bahwa karakteristik
detektor bertluktuasi disekitar harga yang terdapat
dalam manual. Nilai-Nilai trsebut akan cenderung
lebih baik hila suhu detektor rendah clan
kelembaban relatif rendah .

Kondisi tersebut dapat dijaga dengan pengisian
nitrogencair secara reguler clan dilakukan sebelum
nitrogen cair dalam dewar detektor tersebut habis.
Selain ilu kondisi J'uang pcrlu dijaga agar suInt
ruangamndinginscrta kclcmbabanrelatif rcndah
denagn menggunakan "AC" clan "dehumidifier".
Pada waktu dewar detektor baru saja diisi dengan
nitrogen cair ( suhu sangat dingin) , nilai DC level
pun kecil = 70mYolt. sedang apabila nitrogen cair
sudah hampir habis , akan terukur DC level
menjadi lebih besar = 90 mYolt. Dengan
perubahan DC level ini , posisi centroid foto listrik
dapat bergcser, yang berarti akan dapat
menimbulkan kesalahan dalam membaca energi
clan analisa data untuk menyimpulkan jenis radio
nuklida yang ada.

B. Dari pengujian
peroleh :

Resolusi sistem detektor Nal(TI) sebesar
9% . Hargatersebutmerupakannilai resolusiyang
baikuntukdetektorNal(TI)

detektor NaI(TI), di-

C. Pada pengujian Timing Spectra di-
peroleh:

Harga berkisar antara 12- 13 os. merupakan
nila! yang cukup baik.

D. Dari pengujian " Faktor
Compton" diperoleh :

Harga PIC kontinu antara 4 - 4.6 sedang
PIE ujung antara 4,1 - 4,6.

Supresi
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TANYAJAWAB

AgusSantoso
- Mengapa dipakai dun delay ?

- Besaran-besaran apa saja yang harus diteliti lagi
untuk uji kualitas ?
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Sudarti

- Karena masing-masing delay dipakai unluk
menenlukan "zero crossing" pada masing-
masing CFTD sedemikian agar pengaruh
keanekaragaman "rise lime" sinyal detektor
tidak menentukan soot terjadinya "zero
crossing"

- Yang perfIl dikerjakan lagi adalah uji kualitas
efisiensi , pergeseran centroid don efek
"redandunsi".

Susilo Widodo

- FWHM suatu sistem spektrometri dipengaruhi
oleh kinerja detektor dan sistem Iperangkat
elektroniknya . Saya lihat dari waktu ke waktu
sistem anda cenderungmemburuk. Apa sudah
dievaluasi dari mana kontribusi memburuknya
FWHM berasal?

Sudarti

- Memang FWHM kelihatan lebihjelek dari pada
manual yang ada . Ini diantaranya disebabkan
v/eh karena suhll rllangan yang P,If/(IS shg
noise (Ikon cenderl/ng lebih be,far . IIc tidak
berjimgsi .jl/ga kurena humidity yang tinggi
akan mengakibatkan noise menjadi /ebih besar
sehingga FWflM je/ek.

RiIllsaris

- Judu!makalahini intinya melakukan uji kualitas

(QC-Tests). Untuk maksud itu semestinya selain
parameter unjuk kerja apa yang harus/perlu
diukur, juga diperlukan data "acceptable-range"
sebagai reference. Makalah ini baru
menampilaka basil pengujian tanpa memban-
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dingkan dengan reference. Untuk mendapatkan

kesimpulan yang lebih solid daam memutuskan
tingkat kelayakan alat.

- Apakah kesulitan mengukur dc levellnousi rasio
tidak disebabkan oleh karena "design-
requirement "untuk instalasi ala! LBEMS ini
beJum memenuhi syarat ?

Sudarti

- Untukpengujian thd detektor HPGe "reference
"nya adalah manual yang ado. Memang hasil

yang diperoleh , kebanyakan lebih jelek dari
manual, ini diperkirakan laboratory
conditioning yang tidak baik (AC tidak
berfungsi).

- Ya, benar, design requirement memang belum
terpenuhi, terutama persyaratan kondisi
laboratorium

Yusuf

- Pacta Gambar spectrum Cs, terlihat memang acta

penurunandaerah Compton. tapi disini peak CS
berimpit, apakah tidak actapenurunan peak Cs ?
karena tidak tampak

Sudarti

- Ada sllpresi par/a hagian Compton . tctapi
lIIt:lIIa/1gfala peak tidak uda supresi . karena
CS'J7 adalah mono energetik . lain halnya Ilntuk

sun/ber yang tidak mono energetik , akan
lerjadi pengurangan cacah.
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	DAFTAR ISI
	UJI KUALIT AS SISTEM SUPRESI COMPTON SEBAGAI SISTEM PENCACAH CUPLIKAN LINGKUNGAN
	ABSTRAK
	PENDAHULUAN
	METODA SUPRESI COMPTON
	PENGUJIAN SISTEM COMPTON
	SUPRESI
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	KESIMPULAN
	DAFTAR PUST AKA


	ke daftar isi: Ke Daftar Isi


