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PENGEMBANGAN PROGRAM KOMPUTER UNTUK ANALISIS PERISAI RADIASI NON
HOMOGEN DENGAN GEOMETRI SEMBARANG

Bang Rozali, Nina Kusumah, Hendro Tjahjono, Darlis

ABSTRAK

PENGEMBANGAN PROGRAM KOMPUTER UNTUK ANALISIS PERISAI RADIASI NON
HOMOGEN DENGAN GEOMETRI SEMBARANG. Program komputer untuk analisis perisai radiasi
telah disusun untuk mendapatkan perhitungan-perhitungan atenuasi radiasi terhadap suatu bahan perisai
radiasi non homogen dengan geometri sembarang. Dengan menentukan besarnya sumber radiasi, lokasi,
dimensi clangeometri perisai radiasi, dapat diperhitungkan besarnyaJdosisradiasi pada suatu titik dengan
posisi tertentu dari sumber radiasi. Dengan menggunakan program komputer, basil perhitungan analisis
distribusi radiasi sekitar sumber clanperisai radiasi dapat diperoleh secara simultan untuk beberapa titik
analisis.

ABSTRACT

DEVELOPMENT OF COMPUTER PROGRAM FOR ANAL YSIS OF IRREGULAR NON
HOMOGENOUS RADIA TlON SHIELDING. A computer program for radiation shielding analysis has
been developed to obtain radiation attenuation calculation in non-homogenous radiation shielding and
irregular geometry. By determining radiation source strength, geometrical shape of radiation source,
location, dimension and geometrical shape of radiation shielding, radiation level of a point at certain
position from radiation source can be calculated By using a computer program, calculation result of
radiation distribution analysis can be obtainedfor some analytical points simultaneously.

PENDAHULUAN

.~

Aspek keselamatan radiasi merupakan

salah satu aspek terpenting dalam perancangan

suatu instalasi nuklir. Radiasi mempunyai sifat

merusak bahan karena radiasi mempunyai daya

tembus yang besar terhadap bahan clan

mempunyai kemampuan untuk mengionisasi

bahan, sehinga radiasi sangat berbahaya bagi

manusia clan lingkungan. Oleh karena itu

perancangan suatu instalasi yang menggunakan

teknologi nuklir tidak terlepas dari perancangan

sistem proteksi radiasi.

Berdasarkan prinsip proteksi radiasi,

besamya dosis radiasi yang diterima suatu objek

dari suatu sumber radiasi dapat dikurangi

dengan menjauhkan objek dari sumber atau

dengan memasang perisai radiasi antara objek

dengan sumber radiasi. Dalam suatu instalasi

nuklir, biasanya lebih praktis untuk memasang

perisai antara sumber radiasi dengan objek.

Sehingga penerapan perisai radiasi merupakan

pertimbangan utama dalam menerapkan

proteksi objek dari radiasi.

Pada liar instalasi nuklir mempunyai

kekhususan dalam hal sumber radiasi. Oleh

karena itu akan membutuhkan perisai radiasi

yang berbeda pula dari segi desain teknis. Ada

kalanya pada suatu instalasi nuklir, geometri

bidang yang perlu diproteksi tidak sederhana.

Demikian pula perisai-perisai radiasi yang

dipakai terdiri dari material yang berbeda (non

homogen) clan mempunyai bentuk geometri

yang tidak beraturan (sembarang). Material

yang secara teknis bukan berfungsi sebagai

perisai radiasi dapat dianggap sebagai perisai

apabila terlibat dalam atenuasi radiasi terhadap

suatu titik yang dideteksi.

Radiasi mempunyai sifat yang random clan

mempunyai bentuk interaksi dengan materi

yang sangat beragam, sehingga dalam analisis

perisai radiasi perlu adan.ya penyederhanaan.

Salah satu bentuk penyederhanaan itu adalah

pendekatan bentuk sumber titik, dimana
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pendekatan itu berlaku jika dimensi suatu

sumber volume cukup kecil dibandingkan

dengan jarak antara sumber terhadap detektor.

Dalam penelitian ini telah dibuat program

komputer untuk analisis perisai radiasi.

Sehingga perubahan terhadap parameter

masukan akan dapat diketahui pengaruhnya

terhadap efektifitas perisai radiasi yang

didesain. Sebaliknya dengan program komputer

ini pula keandalan suatu perisai radiasi dapat
dianalisis.

TEORI

Deskripsi Somber

Umumnya sumber radiasi dikelompokkan

menjadi empat yaitu (I):

l. Sumber titik.

Suatu bahan sumber yang meliputi volume

yang dimensinya kecil dibandingkan

dengan jarak antara sumber clan tempat

dimana medan radiasi diukur clan kecil

2.

dibandingkan dengan panjang atenuasi

bahan untuk radiasinya sendiri.

Sumber garis.

Suatu bahan sumber yang meliputi daerah

dekat suatu garis dengan dimensi melintasi

garis yang kecil dibandingkan dengan

jarak dari garis ke titik pengukuran

intensitas radiasi clan kecil dibandingkan

dengan panjang atenuasi dalam medium
sumber.

3. Sumber permukaan.

Suatu bahan sumber yang terdistribusi

pacta suatu daerah tipis yang ketebalannya

kecil dibandingkan dengan jarak dari

sumber ke tempat dimana medan radiasi di

ukur clan kecil dibandingkan dengan

panjang atenuasi bahan untuk radiasinya

sendiri.

4. Sumber volume.

Suatu bahan sumber yang terdistribusi

pacta daerah tiga dimensi. Karakteristik

dari sumber volume dipengaruhi oleh

atenuasi diri bahan radioaktif sumber.

Tipe sumber yang paling mendasar adalah

sumber titik. Suatu sumber volume yang

secara fisik dimensinya cukup kecil

dibandingkan dengan jarak antara sumber

clan detektor dapat diperlakukan sebagai

sumber titik. Interaksi radiasi dengan

materi di dalam volumetersebut diabaikan.

Hal ini juga dapat berarti mengganti

sumber volume dengan sumber titik

hipotesis dengan kemungkinan modifikasi

karakteristik termasuk reduksi kuat sumber

(yang berasal dari absorpsi diri), degradasi

spektrum sumber clanperubahan distribusi

arah emisi.(2)

Suatu sumber titik mempunyai kuat

sumber (source strength) Sp(r,Q,E,t) yang

menyatakan jumlah partikel yang

dipancarkan per satuan waktu, per satuan

sudut arah , n, per samail interval energi

E, pacta saat t clan pacta lokasi yang

ditentukan oleh vektor r. Umumnya dalam

analisis perisai, diasumsikan pactakondisi

steady state, sehingga ketergantungan

terhadap waktu biasanya direrata atau

diabaikan.Untuk medium homogen, fluks

pactatitik yang diamati adalah:

tP(t) = cPoexp(-pt) (1)
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dimana cPo fluks sebelum melewati

perisai, )J koetisien atenuasi linier clan t

tebal medium yang dilewati.

Atenuasi Sinar Gamma

Reduksi radiasi gamma dapat terjadi

melalui dua mekanisme yaitu karena jarak

antara sumber dengan detektor clan karena

akibat interaksi sinar gamma dengan materi

yang terletak antara sumber clandetektor.(3)

Koetisien atenuasi tinier ()J) adalah

kuantita yang paling renting yang menentukan

penetrasi clandifusi radiasi gamma dalam suatu

medium yang besarnya tergantung energi Colon

clannomor atom materialnya.(4)

Koetisien atenuasi linier mempunyai

dimensi invers panjang (misalnya em-I).

Koefisien atenuasi linier merupakan probabilitas

persatuan panjang suatu Colon akan

berinterakasi dengan medium clan A mean free

path suatu Colondalam medium tersebut.

A=l/)J

Untuk susunan sumber clan perisai yang

kompleks, persamaan (1) perlu dimodifikasi

dengan faktor-faktor:

Faktor geometri

Faktor geometri dipengaruhi susunan

sumber - perisai. Untuk sumber titik

isotropik sederhana, faktor geometri

merupakan hukum invers kuadrat clan

berbentuk 114m2

Faktor Buildup

Faktor buildup memperhitungkan radiasi

gamma tambahan yang meneapai

detektor terutama sebagai basil Colon

gamma yang dihamburkan (scattering) di

dalam material perisai.

Faktor buildup dapat dianggap sebagai

faktor koreksi sederhana yang meneoeokkan

basil untuk Colon yang tidak bertumbukan

(dengan materi) untuk memperhitungkan

kontribusi dari hamburan clanradiasi tambahan

lainnya. Faktor buildup didetinisikan dengan

sumber monoenergetik clan suatu detektor yang

diletakkan dalam suatu infinite homogeneous

medium.

Faktor buildup tergantung pada kondisi

sifat medium atenuasi

energi Colon sumber

- jarak dalam meanfree path antara

sumber daTIdetektor

geometri sumber

kuantita yang dihitung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telah disusun program komputer untuk

analisis perisai radiasi non homogen dengan

geometri sembarang. Program ini diharapkan

dapat menganalisis susunan perisai radiasi yang

terdiri daTibeberapa perisai yang berbeda bahan

clan geometrinya tidak beraturan. Program

dibuat dengan menggunakan bahasa program

teknik Matlab. Keuntungan menggunakan

bahasa pemrograman ini adalah kemampuannya

untuk menye1esaikan operasi matriks dengan

orde yang besar. Selain itu bahasa program ini

dapat menampilkan bermaeam bentuk grafik

dua dimensi maupun tiga dimensi.

Data yang diperlukan adalah kHat sumber

radiasi, jarak sumber radiasi dari titik yang

dianalisis clan serta jenis clan geometri perisai

radiasi. Untuk menampilkan basil perhitungan

berupa gratik pada suatu bidang analisis

diperlukan input program berupa: panjang clan

lebar bidang analisis, koordinat sumber titik,
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jumlah daTIjenis (koefisien atenuasi) perisai daTI

koordinat geometri perisai. Berdasarkan basil

perhitungan dengan menggunakan program

komputer didapatkan distribusi radiasi sekitar

c:p

INPUT
ROW= Y maks
COL = X maks
[ROWS,COLS]=Koordinat sumber titik
NS=Jumlah perisai

INPUT

KOORD= Koordinat geometri perisai
MU=Koefisien atenuasi tinier perisai

[X, Y]=Titjk potong koordinat thd geometri
perisai

i<NS

[MFP= Mean free path (I' t)

<t>=Fluks

Grafik Distribusi Radiasi sekitar perisai

END

sumber daTI perisai radiasi. Gambar

menunjukkan Flow chart program.

B=Buildup factor (E,I', t)

Gambar I. Flow chart program

Bidang analisis terdiri dari absis daTI

ordinat yaitu jarak arab x daTIjarak arab y dalam

centimeter. Lokasi daTIdistribusi radiasi sekitar

suatu sumber titik tanpa periasi radiasi

ditunjukkan pacta Gambar 2.a. Sumber titik

diletakkan di tengah pacta absis. Degradasi

warna menunjukkan perbedaan besarnya radiasi

pacta tiap titik. Grafik tersebut dapat pula

ditampilkan dalam bentuk peta isodosis pacta

bidang analisis (Gambar 2.b). Garis-garis kurva

pacta bidang anaJisis menghubungkan titik-titik

yang menerima dosis radiagi yang sarna, daiam
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hal ini besamya radiasi yang diterima hanya

merupakan fungsi jarak daTisumber titik karena

mediumnya homogen.

(a)

Gt,fil.oi.thbusi'Radi3.; SekitarSumber

(b)

Gambar 2: (a) Grafik distribusi radiasi sekitar sumber titik pada suatu bidang analisis

(b) Grafik isodosis sekitar sumber titik pada suatu bidang analisis

Pada Gambar 3.a ditunjukkan eontoh dua

buah balok perisai dengan bahan berbeda yang

diletakkan pada posisi tertentu dari sumber

radiasi. Grafik distribusi radiasi sekitar sumber

untuk kondisi tersebut ditunjukkan pada

Gambar 3.b. Pada gambar ini tidak jelas

perbedaan antara dosis radiasi sebelum radiasi

menembus perisai dengan dosis radiasi setelah

menembus perisai. Hal ini dikarenakan kecilnya

perbedaan antara dosis radiasi pada daerah

tersebut. Setelah menembus perisai radiasi yang

mempunyai koefisien atenuasi yang besar,

radiasi kembali menembus medium dengan

koefisien atenuasi yang kecil, dalam hal ini

dimisalkan mediumnya udara. Untuk

menunjukkan perbedaan tersebut maka grafik

pada Gambar 3.b dibuat dengan skala

logaritmik sehingga menghasilkan tampilan

grafik seperti pada Gambar 3.e. Perbedaan

wama pada daerah perisai menunjukkan

perbedaan dosis radiasi karena adanya

perbedaan koefisien atenuasi bahan.
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(b)
Gambar 3: (a) Grafik geometri perisai radiasi

(b) Grafik distribusi radiasi sekitar sumber dengan dua buah perisai

(c) Grafik distribusi radiasi sekitar sumber dengan dua buah perisai skala logaritmik

(c)

1(1]

9IJ

(a) (c)

Gambar 4: (a) Grafik geometri perisai radiasi

(b) Grafik distribusi radiasi sekitar sumber dengan beberapa perisai tidak beraturan
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Pada Gambar 4 ditunjukkan aplikasi

program untuk kasus dengan geometri perisai

yang lebih tidak beraturan dalam hal ini dapat

dimisalkan perisai merupakan blok material

dengan rapat jenis yang berbeda beda. Gambar

4.a adalah susunan sumber clan perisai clan

Gambar 4.b adalah grafik distribusi radiasi

sekitar sumber.

Aplikasi program misalnya untuk analisis

suatu ruangan dimana terdapat suatu sumber

gamma. Program representatif untuk sumber

yang cukup keci! sehingga dapat diperlakukan

sebagai sumber titik terhadap dimensi ruangan.

Input program untuk lokasi, dimensi clan

geometri perisai berupa titik-titik koordinat

yang dibentuk pada bidang analisis (bidang

koordinat x,y)

Dengan menggunakan program komputer,

basil perhitungan analisis distribusi radiasi

sekitar sumber clan perisai radiasi dapat

diperoleh secara simultan untuk beberapa titik

analisis.

Program ini dapat digunakan untuk

mengetahui kemampuan perisai radiasi terhadap

beberapa perisai yang berbeda dengan

memvariasikan geometri perisai.

Keterbatasannya, jenis clan bentuk sumber

radiasi yang dapat dianalisis adalah tertentu

yaitu sumber gamma bentuk titik.

KESIMPULAN

Dengan menggunakan program komputer,

basil perhitungan analisis distribusi radiasi

sekitar sumber clan perisai radiasi dapat

diperoleh secara simultan untuk beberapa titik

analisis. Penggunaan program menjadi terbatas

untuk kasus sumber radiasi gamma yang dapat

diasumsikan sebagai sumber titik.
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DISKUSI

Pertanyaan : Histori

Mengapa perbedaan warna yang mewakili besarnya radiasi setelah melewati perisai tidak terlihat

secara nyata, terutama pada perisai Pb ?

Jawaban : Bang Rozali

Hal ini disebabkan perbedaan fluks akibat perbedaan jarak; adalah relatif ked!. Grafik distribusi

radiasi tsb merupakan visualisasi daTi hasil perhitungan berupa matriks, dimana elemen matriks

merupakan fluks raGa posisi koordinat (baris, kolom).

Pertanyaan : Ferhat Aziz (P2SRM)

Apakah ada rencana pembuatan simulasi perhitungan dosis-perisai dengan metode Monte Carlo?

Hal ini mengingat radiasi tidak hanya bergerak melalui garis lurus ?

Jawaban : Bang Rozali

Ada pada uspen mendatang akan dibuat simulasi dengan menggunakan metode Monte Carlo.

Serpong, 26 dan 27 Pebrllari 2003 246


	KE DAFTAR ISI
	PENGEMBANGAN PROGRAM KOMPUTER UNTUK ANALISIS PERISAI RADIASI NON HOMOGEN DENGAN GEOMETRI SEMBARANG
	ABSTRAK
	PENDAHULUAN
	TEORI
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	KESIMPULAN
	DAFTAR PUSTAKA




