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NÖTRON AKTĠVASYON ANALĠZĠNDE KULLANILMAK ÜZERE BĠR 

DATABASE VE MATLAB PROGRAMI TASARIMI 

ÖZET 

Nötron aktivasyon analizi (NAA), elementlerin nicel ve nitel analizinde etkin olarak  

kullanılan bir yöntemdir. NAA metodunda öncelikle, numune nötron akısına maruz 

bırakılır. Numuneye ait kararlı elementlerin çekirdekleri (n,γ) nötron yakalama 

reaksiyonu sonucu radyoaktif hale gelir. OluĢan radyoaktif çekirdek çoğu kez α, β 

yayınladıktan sonra, söz konusu bozunmanın karakteristik özelliğini taĢıyan γ- ıĢını 

yayınlayarak bozunur. IĢınlama iĢleminden sonra numune, γ- ıĢınlarının ölçümü için 

uygun bir detektörün önüne (yada içine) konarak, fotopiklere ait enerjiler ve alanlar 

elde edilir. Gama spektroskopisinden elde edilen bu enerji ve sayım sonuçları 

kullanılarak hem numune içinde hangi izotopların olduğu hem de numune içindeki 

miktarları bulunabilir. 

NAA yöntemi arkeoloji, kriminoloji, adli tıp, çevre kirliliği ve tıp gibi bir çok alanda 

kullanılmaktadır.  Antik dönemlere ait çanak ve çömlek parçalarının mineral ayrıntılı 

NAA analizi ile hangi parçaların ortak bir kökenden geldiği tespit edilebilmektedir. 

Bu tez çalıĢmasında, numunenin reaktör ya da nötron kaynağında ıĢınlandıktan sonra 

hem gama spektroskopisinden elde edilen fotopiklerin alanlarının hem de ıĢınlama, 

soğuma ve sayım sürelerinin girilerek pratik bir Ģekilde ıĢınlanan element miktarını 

veren bir program yazılmıĢtır. Programın kullandığı ana eleman olan, NAA 

yöntemine uygun elementlerden ve bu elementlere ait kütle numarası,ilgili elementin 

ıĢınlanan numune içindeki ağırlıkça yüzdesi, gama ıĢın Ģiddeti, enerji, termal ve 

epitermal etki tesir kesitleri ile bütün bu parametlere ait hata değerlerinden oluĢan bir 

veri tabanı hazırlanmıĢtır.  

Tezin deneysel bölümünde ilk olarak, altın (Au) elementi ıĢınlanarak nötron akı 

tayini yapılmıĢtır. Au numunesi, kadmiyum kılıf içerisinde ve kadmiyum kılıfsız 

olmak üzere iki Ģekilde Am-Be izotopik nötron kaynağında ıĢınlanmıĢtır. Kadmiyum 

kılıfsız olarak ıĢınlanan Au numunesinin aktivasyonuna hem termal hem epitermal 

nötronlar katkıda bulunurken, kadmiyum kılıflı olarak ıĢınlanan Au numunesinin 

aktivasyonuna ise sadece epitermal nötronlardan katkı gelmiĢtir. Kadmiyum 

elementinin termal etki kesitinin çok yüksek olmasından kaynaklanan bu durum 

sayesinde yapılan hesaplamalar sonucu epitermal ve termal akı değerleri 

bulunmuĢtur. 

ÇalıĢmanın amacı NAA analizinde kullanmak üzere bir Matlab programının 

yazılması ve test edilmesi olduğu için detektör olarak, pratik ve ekonomik  kullanımı 

olan talyum katkılı NaI(Tl) sintilasyon detektörü tercih edilmiĢtir. Sintilasyon 

detektörünün enerji ve verim kalibrasyonları, aktiviteleri bilinen Cs137  ve Co60  

standart referans kaynakları kullanılarak yapılmıĢtır.  
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Programın testi için indiyum (In) elementinin ağırlığı hassas terazide ölçüldükten 

sonra, Am-Be izotopik nötron kaynağında 14 gün boyunca ıĢınlanmıĢtır. IĢınlamadan 

sonra, NaI(Tl) detektöründe sayımlar alınmıĢtır. Elde edilen fotopiklerin analizi 

sonucunda elde edilen fotopik alanlarından Σgps  değerleri hesaplanmıĢtır. In 

numunesine ait tüm parametreler; ıĢınlama, sayım ve soğutma süreleri ile enerji, 

alan, alanın hatası, enerji arama toleransı programda girilerek, program aranan  enerji 

değerlerine en uygun olan elementi veri tabanından In olarak tayin edip kütle 

değerlerini ve hatalarını vermiĢtir. Bulunan kütle değerlerinin ortalaması alınarak, 

gerçekte ıĢınlanmadan önce ölçülen In miktarı le karĢılaĢtırılıp programın yüzde kaç 

hata ile sonuca ulaĢıldığı tayin edilmiĢtir. 
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PRODUCTION OF A MATLAB CODE AND A DATABASE FOR THE 

CALCULATION OF MASS AND ITS UNCERTAINITY IN NEUTRON 

ACTIVATION ANALYSIS 

SUMMARY 

Neutron activation analysis (NAA) has been widely used in archeological, industrial 

and medical applications since 1950‟s.  

NAA practically starts with the sample preparation, continues with the irradiation of 

the sample and is completed with the analysis of qualitative and quantitative results. 

When a target nuclei is bombarded with neutrons, it becomes unstable and it emits 

characteristic gamma rays to become stable. Characteristic gamma rays are emitted 

mostly right after alpha and beta decays to get rid of the excess energy of unstable 

nuclei. Depending on the type of radioisotope, half life of the produced radioisotopes 

range between ms and years. For that reason, irradiation, decay and data collection 

times are very important.  Additional to irradiation, decay and data collection times 

there are two more additional important parameters.  These are thermal and 

epithermal neutron cross sections of the target material and flux of the neutron 

source.  Cross section is the interaction probability of the neutrons with the target 

material. If irradiations take place in a reactor, power of the reactor and the 

irradiation position are the parameters change the neutron flux. The NAA can 

determine the weight of the objects down to parts per million (ppm).  There are other 

sensitive methods like atomic absorption spectrometry.  However, NAA is one of the 

most sensitive methods among the all.  Additionaly, NAA can determine multi-

elemental structure at a single shot.   

In this thesis work, instead of having relatively long and complicated calculation of 

mass and uncertainity of mass in NAA, we have decided to calculate the mass and its 

uncertainity using a computer code.  The code uses a database of elements which was 

constructed by us.  The elements taking place in the database were selected to be the 

ones that can be activated with neutron activation.  The database contains mass 

number (A), isotopic abundance (a), absolute gamma transition rates (Iγ), gamma 

energies (E), thermal and ephitermal neutron cross sections (σth  and σep ) and 

uncertainities of all these parameters.  Only the strongest three gamma transitions 

were taken into database for each element if there are more than three gamma lines. 

The flowchart of the code is as follows:  A sample is first irradiated by neutrons.  

The neutrons can source from a reactor or from an Am-Be neutron source.  We have 

used an Am-Be neutron source. After a proper irradiation time (this is roughly 

estimated by the saturation factor in the mass formula), the sample is taken out and 

placed in front of a detector.  Gamma spektrum is taken and analysed to obtain net 
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fotopeak counts.  Using these counts and related parameters mentioned, mass of the 

interested element is calculated. 

To give more details about our code; Our code is constructed from four main 

sections.  They are „INPUT‟, „MAIN‟, „fluxes‟ and „enerji_alan_tol‟. A database of 

all elements in database.txt file is defined in the INPUT code.  As we have 

mentioned before database.txt is the database of all elements where NAA is 

applicable.  MAIN code is as expected is the main section of the code.  Some input 

values such as irradiation time, cooling time and counting time and element database 

are loaded into the main code here.  This section also includes a subroutine called 

„ekrana yazdir‟.  This is the code responsible for displaying the results into the screen 

in proper format.  „fluxes‟ is the input file for MAIN and it contains thermal and 

epitermal fluxes and their uncertainities.  Results obtained from gamma spektroscopy 

(energies and gamma per second values) are hold in „enerji_alan_tol‟ file.  The last 

column is for tolerances of the energies used for element match in the database. 

First, neutron flux of the Am-Be neutron source was determined.  A 22 carad gold 

sample was cut into two pieces and one of them was used for direct irradiation and 

other one is irradiated inside a 1 mm thick cadmium case.  They both placed side by 

side inside the irradiation port of our J Sheppard model Am-Be neutron source for 6 

days 21 hours and 3 minutes.  After the irradiation, both samples were counted using 

NaI(Tl) scintillation detector, a multichannel analyser (MCA).  Analysis were 

performed on these two samples for determining the net peak counts for with and 

without cadmium case.  Electronic equipments used in this work were NHQ 102M 

ISEG model high voltage power supply, Canberra 2020 spectroscopy amplifier, 

Nucleus Multichannel Analyser and its related software PCA-II.  Before the count 

rate were registered in the detector, energy and efficiency calibrations were 

performed for the detector and counting system. 

As known, gamma spectroscopy is performed using detectors with high resolution 

like HpGe.  However since our main goal was to generate a database and code for 

calculating mass and its uncertainity, we prefered to use NaI scintillation detector.  It 

is easy to work with it and it does not require liquid nitrogen to cool it down.  Energy 

and efficiency calibration was performed using Co60  ve Cs137  standard sources.  

Energy dependent efficiency calibration function is produced between 662 keV and 

1332 keV.  Efficiency for gold energy (412 keV) is determined from the 

extrapolation of this function to 412 keV.  This calculation would give a  better result 

if we had a gamma line around 412 keV.  However none of the standard sources we 

had have a single isolated peak lower than 662 keV energy.  59 keV of Am241  was 

almost non visible due to its low energy.  Efficiency at 412 keV was determined to 

be 7.193 × 10−2.  Using this value, we calculated the Σgps  values for two gold 

samples irradiated with and without cadmium cases using related equation given in 

the text.  From this information we have determined thermal and epithermal neutron 

fluxes.  As known cadmium has large thermal neutron cross section of 22000b.  This 

means allmost all of the thermal neutrons are absorbed in the cadmium case.  The 

gold inside the cadmium case face only epithermal neutrons where the bare one see 

both thermal and epithermal neutrons. 

To test the code and accuracy of the mass calculated, we have irradiated pure indium 

with known mass.  An indium sample with known mass was irradiated for 14 days in 

the same port position where the fluxes were determined. A similar procedure was 

followed using our Matlab code to determine the mass and its uncertainity using 
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three indium peak energies detected in the spectroscopy.  The measured weight of In 

was 21.6 mg.  The NAA determined value was 25.6 mg corresponding to 18% error.  

This value is acceptable for NAA calculations.    

Statistical uncertainity from the peak area is dominant.  Therefore the calculated 

uncertainities are little larger than the statistical error from the peak area. This is 

exactly what we see from the results. Geometry correction does not take place in our 

code.  The calibrations performed in this work used point charges.  However, 

irradiated samples have non-point geometries.  The systematic errors due to this was 

not taken into account.  However we expect this is not larger than 10%.   
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1.  GĠRĠġ  

Nötron aktivasyon analizi (NAA) yöntemi, uzun yıllardır etkin olarak kullanılan bir 

elementel analiz metodudur. Günümüzde bilimsel çalıĢmalar, jeoloji, adli tıp, 

arkeoloji, madencilik gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. Elementlerin izotoplarının 

nötronlarla bombardımanı sonucu ortaya çıkan radyasyonun ölçümü temeline 

dayanan bir tekniktir.   

Bu tez çalıĢmasında özellikle konfigurasyonu bilinmeyen malzemelerin analizini 

yapabilmek için, doğada bulunabilecek bütün elementlerin varlığını içeren bir tür 

veri tabanı hazırlanmıĢtır. Bu veri tabanı dosyasında her bir elementin enerjisi, kütle 

numarası, Ģiddeti, yarı ömrü, termal ve epitermal tesir kesitleri ve bu parametrelere 

ait hataları mevcuttur. Bir sonraki adımda ise, bu veri tabanının kullanılacağı ve γ 

spektroskopisi yardımıyla elde edilen fotopiklerin alanlarının koda girilmesi ile direk 

element miktarını veren bir program yazılmıĢtır. 

1.1 Radyasyonun Tanımı ve Türleri 

Radyasyon, bir malzeme ortamına ihtiyaç duymadan boĢlukta ve madde içerisinde 

ilerleyebilen bir enerji olarak tanımlanır. Bu enerji ya elektromanyetik dalga ya da 

atom altı parçacık formundadır. Bu durum enerjinin yayımlandığı kaynağın 

özelliğine bağlı olarak değiĢir. Radyasyonun enerjisi, türü ve kaynağı, radyasyonu 

tanımlamada kullanılan üç temel parametredir. 

Yüksek enerjili radyasyon, iyonize radyasyon olarak tanımlanır. BaĢka bir deyiĢle, 

elektromanyetik dalga ve parçacık formundaki radyasyon, etkileĢtiği atomun 

elektronlarını koparacak kadar yeterli enerjiye sahip olduğunda atomlar yüklü hale 

gelir. Bu durumda iyonlaĢmıĢ olurlar. ĠyonlaĢtırıcı radyasyon alfa parçacıkları, beta 

parçacıkları, X-ıĢınları, nötron ve gama ıĢınlarıdır. Eğer radyasyon, etkileĢtiği 

atomun elektronlarını koparacak yeterli enerjiye sahip değil ise, materyal içindeki 

atomları iyonize edemez. Bu durumda atomları uyarabilme yeteneği vardır. Bu tür 

radyasyonlara iyonlaĢtırıcı olmayan radyasyon denir. ĠyonlaĢtırıcı olmayan 
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radyasyon türleri mikro dalgalar, görünür ıĢık, mor ötesi, radyo dalgaları ve kızıl 

ötesi dalgalardır. ġekil 1.1‟ de radyasyon türleri Ģematik olarak gösterilmektedir. 

 

ġekil 1.1: Radyasyon türleri [1]. 

1.2 Radyoaktivitenin KeĢfi ve Türleri 

1896 yılında Fransız fizikçi H. Becquerel fotoğraf filmlerinin ıĢık geçirmeyen kağıt 

ile örtülü olmalarına rağmen, uranyum tuzları tarafından karartıldığını keĢfetti. Bu 

duruma göre, etkinin kaynağının fotoğraf filmi üzerindeki atomları iyonlaĢtırabilen 

bir ıĢıma olduğu önerilmiĢti. Bu tür ıĢımaya radyoaktivite adı verildi. Daha 

çekirdeğin yapısının anlaĢılmamıĢ olduğu o yıllarda, Becquerel‟in yapmıĢ olduğu 

keĢif belki de çekirdek fiziğinin baĢlangıcı olmuĢtur [2]. 

Radyoaktivite, kararsız atom çekirdeklerinin dıĢarıdan enerji almadan kendiliğinden 

parçalanarak, elektromanyetik ya da parçacık radyasyonları yayınlamak suretiyle 

baĢka atom çekirdeklerine dönüĢmesi olayıdır [3]. Radyasyon yayan maddeler 

radyoaktif olarak adlandırılır. Becquerel keĢfinden iki yıl sonra, Fransız fizikçiler 

Pierre ve Marie Curie, uranyum dıĢında üç radyoaktif elementin daha varlığını ortaya 

koydular. Bunlar toryum, radyum ve polonyum radyoaktif elementleridir. 1898 

yılında Rutherford radyoaktivite üzerindeki çalıĢmalarına devam ederek uranyum 

tarafından yayınlanan ıĢınımların iki çeĢit olduğunu saptadı. Bunlar alfa ve beta 

ıĢınımlarıydı. 1900 yılında da ise Villard gama ıĢınımını keĢfetti.  

RADYASYON TÜRLERĠ

ĠYONLAġTIRICI RADYASYON

PARÇACIK 
RADYASYONU

ALFA

BETA

NÖTRON

ELEKTROMANYETĠK 
RADYASYON

X ve GAMA 
IġINLARI

ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN 
RADYASYON

ELEKTROMANYETĠK 
RADYASYON

RADYO DALGALARI

MOR ÖTESĠ

KIZIL ÖTESĠ

MĠKRO DALGA

GÖRÜNÜR IġIK



 

3 

1.2.1 Doğal radyoaktivite 

Doğal radyoaktivite, çekirdeği kararsız radyoaktif bir atomun, hiçbir dıĢ etkiye bağlı 

kalmaksızın kendiliğinden ıĢımalar yaparak baĢka çekirdeklere dönüĢmesi olayıdır. 

Kararsız halde bulunan atom çekirdekleri bu sayede daha kararlı hale geçerler. 

Doğada dört radyoaktif serinin varlığı bilinmektedir. 

 Toryum Serisi 

 Uranyum Serisi 

 Aktinyum Serisi 

 Neptünyum Serisi 

Toryum serisi (ġekil 1.2), Th232  ile baĢlayıp Pb208  ile son bulur. Uranyum serisi 

(ġekil 1.3), U238  ile baĢlar ve Pb206  ile biter. Aktinyum serisi, U235 ile baĢlayıp 

Pb207  ile sonlanır. Son olarak Neptünyum serisi, Np237 ile baĢlar ve Bi209  a kadar 

parçalanarak kararlı hale ulaĢır [3]. 

 

ġekil 1.2: Th232  çekirdeğinin bozunum Ģeması [4]. 
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ġekil 1.3: U238  çekirdeğinin bozunum Ģeması [4]. 

1.2.2 Yapay radyoaktivite  

Doğal radyoaktiflik söz konusu olduğu zaman, ıĢıma ve fırlatma gibi ifadeler 

kullanılırken yapay radyoaktiflik söz konusu olduğunda bombardıman kelimesi 

kullanılır. Kararlı izotopların, yapay yollarla kararsız hale getirilmesi suretiyle elde 

edilen aktiflik yapay radyoaktivite olarak adlandırılır. Diğer bir deyiĢle, stabil 

çekirdekler, nükleer reaktörlerde nötronlarla veya elektromanyetik alan içerisindeki 

hızlandırılmıĢ parçacıklar ile bombardıman edilerek radyoaktif hale getirilir. 

Bombardımanı yapan taneciklerin enerjisi yeteri kadar büyük ise çekirdek bunlarla 

birleĢir ve yeni bir çekirdek oluĢur. Yeni oluĢan çekirdek kararsız ise radyoaktif 

bozunuma uğrar. 
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1.3 Radyoaktif Bozunma Türleri 

Kararsız halde bulunan çekirdekler, kararlı hale geçerken bozunuma uğrarlar. Bunları 

aĢağıdaki Ģekilde  ele alabiliriz. 

1.3.1 Alfa bozunumu 

Çekirdeğin kararsızlığı hem proton, hem nötron fazlalığından ileri geliyorsa, 

çekirdek iki nötron ve iki protondan oluĢan bir Helyum çekirdeği (alfa parçacığı) 

fırlatarak kararlı hale geçmeye çalıĢır. Bu durum genel olarak (1.1) deki gibi ifade 

edilebilir. 

                                                       XZ
A → YZ−2

A−4 + He2
4                (1.1) 

Bu ifade de yer alan A çekirdeğin kütle numarası, Z ise proton sayısıdır. 

Ra226  çekirdeğinin Rn222  çekirdeğine dönüĢmesi (1.2) alfa bozunumuna örnek 

olarak verilebilir: 

                                                          Ra → Rn86
222

88
226 + He2

4                           (1.2) 

ġekil (1.4)‟ de Ra226 çekirdeğinin bozunum Ģeması verilmiĢtir. 

 

ġekil 1.4: Ra226  çekirdeğinin bozunum Ģeması [5]. 

Alfa parçacığı ağırdır, kağıtla bile durdurulabilir. Madde içerisinden geçerken yoğun 

bir iyonlaĢma meydana getirerek enerjilerini hızlıca kaybederler. Havada katettikleri 

mesafe enerjilerine göre değiĢmekle birlikte en fazla 6-7 cm‟dir. Bu nedenle 

menzilleri kısadır denilebilir. Menzilleri kısa olduğu için alfa parçacıkları dıĢ 

radyasyon tehlikesi yaratmazlar. Alfa bozunumu sonucu oluĢan ürün çekirdek kararlı 

ya da kararsız yapıda olabilir. Yeni oluĢan ürün çekirdek kararlı değil ise, alfa 
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bozunumunu takiben gama bozunumu yaparak kararlı hale geçer. 

Po210 ,  Pu239 , Am241 , Ra226  alfa parçacığı yayınlayan radyoizotoplardan bazılarıdır. 

BaĢlıca alfa parçacığı yayınlayan radyonüklitler Çizelge 1.1‟ de verilmiĢtir. 

Çizelge 1.1: BaĢlıca alfa parçacığı yayınlayan radyonüklitler ve özellikleri. 

Element Yarılanma Ömrü Alfa Enerjisi Menzil 

(1 cm≈1.3 mg/cm2) 

Po210  138 gün 5.3 MeV 3.8 cm 

Ra226  1600 yıl 4.8 MeV 3.3 cm 

Am241  432 yıl 5.5 MeV 4 cm 

1.3.2 Beta bozunumu 

Beta parçacıkları pozitif ve negatif yüklü elektronlardır. Enerjileri 0.01 MeV‟den 5 

MeV‟e kadar değiĢebilir. Havadaki eriĢim mesafeleri 70-80 cm olabilir. Küçük 

kütleleri ve tek elemanter yükleri nedeniyle alfa parçacıkları gibi kolay 

durdurulamazlar, birkaç milimetre kalınlığındaki metal levhalar tarafından 

durdurulabilirler. 

Beta bozunumu, nötron ve protonun birbirine dönüĢmesi olayıdır. Üç çeĢit beta 

bozunumu söz konusudur: β−, β+, elektron yakalama. 

𝛃− Bozunumu: Radyonüklidin kararsızlığı nötron fazlalığı yüzünden ise, (1.3) 

bağıntısında gösterildiği gibi çekirdek nötronlarından birini proton, elektron ve 

elektron anti-nötrinosuna dönüĢtürür. Proton çekirdekte kalırken elektron çekirdekten 

dıĢarı atılır. Bu bozunma türünde radyonüklidin atom numarası bir artarak kendinden 

sonraki elementin izobarına dönüĢür. Kütle sayısında herhangi bir değiĢik olmadığı 

için izobarik bozunma adı verilir. 

                                                                n → p + e− + v ̅e                                            (1.3)  

𝛃+ Bozunumu:  Radyonüklidin kararsızlık sebebi nötron azlığından (proton 

fazlalığından) kaynaklanıyorsa, bu kez (1.4) bağıntısı gereğince çekirdek 

protonlarından birini nötron, elektron ve elektron nötrinosuna dönüĢtürür. 

                                                                p → n + e+ + ve                                                      (1.4)  

Bu reaksiyon sonucu kinetik enerji ile atomdan salınan pozitron (β+) ortamdaki 

baĢka bir elektronla birleĢerek yok olur. Bunun sonucunda 511 keV enerjili iki foton 

meydana gelir. Bu olaya yokolma denir.  
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Elektron Yakalama (EC): En düĢük enerji seviyesine sahip elektronun, çekirdek 

tarafından yakalanması olayıdır. Yakalanan elektron (1.5) bağıntısında gösterildiği 

gibi çekirdekteki bir protonla birleĢerek nötron oluĢturur. Bu olayda atom numarası 

bir azalırken kütle numarası değiĢmez. Yakalanan elektronun boĢalttığı yere daha 

yüksek enerji düzeyine sahip olan bir elektron geçer [6]. 

                                                          𝑝 + 𝑒− → 𝑛 + 𝑣e                                                    (1.5) 

Alfa bozunumunda olduğu gibi, beta bozunumu sonucunda da çekirdek ya direk 

kararlı hale geçebilir ya da oluĢan ürün çekirdek uyarılmıĢ durumda kalabilir. Bu 

durumda gama bozunumu yaparak daha kararlı hale geçer. BaĢlıca beta parçacığı 

yayınlayan radyonüklitler Çizelge 1.2‟ de verilmiĢtir. 

Çizelge 1.2: BaĢlıca beta parçacığı yayınlayan radyonüklitler ve özellikleri. 

Element Yarılanma 

Ömrü 

Beta Enerjisi Havadaki 

Menzili 

Al‟deki 

Menzili 

Kr85  10.7 yıl 687.1 keV 1.8 m 0.9mm 

Sr90 28.8 yıl 548 keV 1.4 m 0.7 mm 

Tl204  3.8 yıl 763.7 keV 2.2 mm 1.1mm 

1.3.3 Gama bozunumu  

Çekirdek bir beta ve alfa parçacığı yayınladıktan sonra çoğu kez kararlı duruma 

geçemez (1.6)  ve uyarılmıĢ durumda kalır. Böyle bir durumda, kısa bir süre içinde 

bir veya birden fazla gama ıĢını yayınlar (1.7) ve taban durumuna geçer. 

XNZ
                                                                                        A → XN+1

∗ + e+
Z−1

A + υe                               (1.6) 

                                                           XN+1
∗ → XN+1Z−1

A
Z−1

A + γ                                    (1.7) 

Bozunma sırasında kararlı hale geçmeye çalıĢan radyoizotopun yayımladığı yüksek 

enerjiye elektromanyetik radyasyon ya da gama-ıĢını denir. Kararsız çekirdekten 

yayımlanan gama ıĢınları belli bir Ģiddete ve enerjiye sahiptir. Enerji ve Ģiddet her 

çekirdek için farklı olduğundan  karakteristik özellikler sınıfına girerler.  

Ġçeriği bilinmeyen bir örnek içindeki radyonüklidleri ve miktarlarını, bu karakteristik 

özellikler yardımıyla bulabiliriz. Çizelge 1.3 ve Çizelge 1.4‟ de gama mutlak geçiĢ 

olasılığı %2 üzerinde olan elementlere ait enerji ve Ģiddet değerleri verilmiĢtir. 
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Çizelge 1.3: U238  serisinin gama mutlak geçiĢ olasılığı %2 üzerinde olan elementlere 

ait enerji ve Ģiddet değerleri [7]. 

U238 serisi Enerji (keV) ġiddet 

Toryum-234 63.0 4.5 

 92.4 2.6 

 92.8 2.6 

Radyum-226 186.2 3.5 

KurĢun-214 242.0 7.1 

 295.2 18.1 

 351.9 35.1 

Bizmut-214 609.3 44.6 

 768.4 

934.6 

1120.3 

1238.1 

1377.6 

1408.0 

1509.2 

1729.6 

1764.5 

4.8 

3.1 

14.7 

5.8 

3.9 

2.4 

2.1 

2.9 

15.1 
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Çizelge 1.4: Th232  serisinin gama mutlak geçiĢ olasılığı %2 üzerinde olan 

elementlere ait enerji ve Ģiddet değerleri [7]. 

Th232 serisi Enerji (keV) ġiddet 

Aktinyum-228 129.1 2.2 

 209.3 3.8 

 270.2 11.2 

 463.0 4.5 

 794.7 4.3 

 911.1 26.6 

 964.6 5.1 

 969.1 16.2 

 

Radyum-224 

KurĢun-212 

 

Talyum-208 

1588.0 

241.0 

238.6 

300.1 

278.0 

583.0 

860.4 

2614.7 

 

3.3 

4.1 

43.5 

3.3 

2.3 

30.7 

4.6 

35.6 

 

1.4 Gama IĢınları 

Gama ıĢınları kısa dalga boylu, elektriksel yükü ve kütlesi olmayan, yüksek enerjili 

elektromanyetik radyasyonlardır. Enerjileri 0,1 MeV- 10 MeV arasındadır. Kütlesi 

ve elektriksel yükü olmadığı için hava ve dokuda eriĢme uzaklıkları çok fazladır. IĢık 

hızı ile yayılırlar. Yüksüz oldukları için elektrik ve manyetik alanda sapmazlar. 

Ayrıca gazları iyonlaĢtırıcı özellikleri de vardır. 

Gama ıĢınlarının kaynağı atomun çekirdeğidir. Daha önceden de bahsedildiği gibi 

radyoaktif bozunum yapmıĢ çekirdek, alfa ve beta parçacığı yayınladıktan sonra çoğu 



 

10 

kez kararlı duruma geçemez. OluĢan yeni ürün çekirdek genellikle uyarılmıĢ enerji 

seviyesinde kalır. Yüksek enerjiye sahip bu ürün çekirdek ikinci bir bozunuma 

uğrayarak daha düĢük enerji seviyesine geçiĢ yapar.  ġekil 1.5‟ de Sezyum 

çekirdeğinin (Cs), beta bozunumu yaparak Baryum çekirdeğinin (Ba) uyarılmıĢ 

haline dönüĢmesi ve uyarılmıĢ halde bulunan Ba çekirdeğinin gama bozunumu ile 

temel enerji seviyesine düĢerken yayınladığı gama ıĢınının Ģematik diyagramı 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 1.5: Cs137  çekirdeğinin gama bozunum Ģeması [8]. 

1.4.1 Gama ıĢınlarının madde ile etkileĢimi 

Gama ıĢını demeti madde içerisinden geçerken, madde ile etkileĢiminde 

gerçekleĢebilecek üç temel mekanizma söz konudur: 

 Fotoelektrik Olay 

 Compton Saçılması 

 Çift OluĢum 

1.4.1.1 Fotoelektrik olay 

Fotoelektrik olay detektörün içine giren gama ıĢınlarının detektör kristalinin 

elektronları ile etkileĢmesi prensibine dayanır. EtkileĢme sonucu gama ıĢını bütün 

enerjisini kaybeder. Enerjisinin bir kısmını elektronlara kinetik enerji olarak 

aktarırken, bir kısmını da elektronu koparmak için kullanır. Yayınlanan bu 

elektronlara fotoelektron denir.  

1887 yılında Heinrich Rudolf Hertz, metal üzerine gönderilen belli özellikli ıĢığın 

elektronları metal üzerinden kopardığını keĢfetti. Olay deneysel olarak ne kadar 
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gözlemlenmiĢ olsada 1905 yılında Albert Einstein tarafından açıklanana kadar klasik 

fizik yasaları ile bir anlam verilememiĢtir.  

Detektöre gelen gama ıĢınının enerjisi Eγ , elektronu koparmak için gerekli olan 

enerjiye Eb  denirse, 

                                                                    Te = Eγ − Eb                                                (1.8) 

(1.8) eĢitliği kullanılarak fotoelektronların kinetik enerjisini tayin edebilebilir. 

Elektron kabuğunda fotoelektron yayınımı ile oluĢan boĢluk, yeni bir elektron 

tarafından doldurulur. Bu durumda bağlanma enerjisi ya karakteristik X-ıĢını ya da 

Auger elektronu formunda serbest bırakılır. Atomun elektron kabuğu içindeki bir 

elektron atomu terk ettiğinde, kabuklar arası fazla enerji atomun dıĢ yörünge 

elektronlarından birinin atomun kendi içinde daha düĢük düzeyli bir yörüngeye 

geçmesi ile arta kalan enerji X-ıĢını Ģeklinde yayımlanır. Ender de olsa bazen enerji 

dıĢ kabuklardaki elektrona aktarılarak atomun dıĢına atılmasına neden olur.  Açığa 

çıkan bu ikincil elektronlar Auger elektronları olarak adlandırılır [9].  

Gelen fotonun enerjisi, hedef çekirdeğin atom numarası ve elektronun bağlanma 

enerjisi, fotoelektrik soğurulmanın gerçekleĢmesinin bağlı olduğu faktörlerdir. (1.9) 

bağıntısı gereğince kaba bir yaklaĢıklıkla gelen fotonun enerji arttıkça fotoelektrik 

etkinin olma olasılığı azalırken, atom numarası büyük olan çekirdekler için bu 

olasılık artmaktadır. 

                                                 Fotoelektrik soğurulma α 𝑍4/𝐸𝛾
3                        (1.9) 

Son olarak fotoelektrik soğurma olasılığı grafiklerinde, özel elektron kabuklarının 

bağlanma enerjilerine karĢılık gelen enerjilerde sıçramalar görülür. ġekil 1.6‟ da 

görülen süreksizlik noktaları, soğurulma kenarı olarak ifade edilir. Bu süreksizlik 

noktaları, elektronun bulunduğu kabuktaki bağlanma enerjisi ile gelen fotonun 

enerjisinin eĢit olduğu yerlerdir. K-kenarı diğer kenarlara göre yüksek enerjili 

fotonlar tarafından oluĢturulur. Örneğin, gelen gama fotonu K-kabuğu enerjisinin 

altında bir enerjiye sahip ise K-kabuğundan elektron koparamaz. Ancak gelen 

fotonun enerjisi, soğurulma kenarına denk gelen enerjiden yüksek olursa fotoelektrik 

olay gözlemlenir. 
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ġekil 1.6: KurĢun için fotoelektrik kütle zayıflatma katsayısı [10]. 

Örnekle açıklayacak olursak, kurĢun elementi için bağlanma enerjisi 88 keV‟ dir. 

Fotoelektronların fırlatılmasının gerçekleĢebilmesi için, gelen fotonun enerjisinin 88 

keV‟ den yüksek olması gerekiyor. Fotonun enerji 88 keV ‟in üzerine çıkarılırsa, 

elektronların fotoelektrik soğurma iĢlemine katılmaları, fotoelektrik olasılığının ani 

artmasına neden olur.  Bu durum K-sınırı olarak ifade edilir. 

1.4.1.2 Compton saçılması 

Amerikalı fizikçi Arthur Holly Compton tarafından 1923 yılında keĢfedilmiĢtir. 

Yüksek enerjili X-ıĢınları fotonunun, karbon atomunun serbest elektronları ile 

çarpıĢarak, elektronu bir doğrultuda fırlatırken kendisinin de baĢka bir doğrultuda 

saçılması olayıdır. ġekil 1.7‟ de Compton saçılması Ģematik olarak verilmiĢtir. 

 

ġekil 1.7: Compton saçılması [11]. 
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Fotoelektrik olay gibi, foton enerjisinin tümünü kaybetmez. Gelen gama ıĢını, 

enerjisinin bir kısmını serbest elektrona ya da bağlanma enerjisi düĢük olan elektrona 

aktararak, belli bir ϴ açısıyla saçılır. Ortaya çıkan enerji kaybı, (1.10) bağıntısında 

verilen serbest duruma geçen elektronun kinetik enerjisini belirler. 

                                                                   Te = Eγ − Eγ
′                                               (1.10) 

Bu ifade de Eγ gelen gama ıĢınının, Eγ
′  ise saçılan fotonun enerjisini gösterir. Eγ

′   

değeri daha küçüktür. Gelen gama ıĢınının enerjisi hv iken, saçılmadan sonra hv′  

(v>v′) enerjisine sahip olur. Enerjide meydana gelen bu değiĢim, (1.11) ifadesinde 

yer alan Compton saçılma formülündeki saçılma açısına bağlıdır. 

                                                  hv′  =
hv

1+ 
hv

mo c2 (1−cos θ)
                                       (1.11) 

(1.11) ifadesinde  θ, gama ıĢınının geliĢ yönündeki sapma açısı, moc2 ise 0,511 MeV 

değerindeki elektronun durgun kütlesidir. Detektör içinde tüm açılarda saçılma 

gerçekleĢebilir. Saçılan gama ıĢınının enerjisi, 180 ̊ lik bir saçılma açısında minimum 

değerini alırken, sıfıra yakın küçük açılarda maksimum değerini almaktadır. Saçılan 

elektronun kinetik enerjisi ise (1.12) eĢitliğinden bulunur. 

                                               hv− hv′ = hv 
 hv mo c2 (1−cos θ)

1+ hv mo c2 (1−cos θ)
                           (1.12) 

Saçılan gama ıĢını kristal ile tekrar etkileĢebileceği gibi, etkileĢime girmeden de 

kristali terk edebilir. Yani gelen gama ıĢınının enerjisine bağlı olarak bir ya da birden 

fazla Compton saçılması yaĢanabilir. Fotoelektrik soğurulmanın gerçekleĢme 

olasılığı enerji düĢtükçe arttığından, gama ıĢını enerjisinin sadece bir kısmını 

Compton saçılması ile, tamamını da Compton saçılmasını takiben fotoelektrik 

soğurulma ile kristalde kaybedebilir. 

ġekil 1.8 Cs137  standart kaynağının spektrum örneğidir. Fotopik olarak gösterilen 

keskin pik, 661 keV‟de gelen gama ıĢınının enerjisinin hepsinin fotoelektronlara 

aktarıldığı yerdir. Compton kenarı ise, fotopikten daha düĢük enerjilerde gerçekleĢir. 

Elektronların gelen gama ıĢınının enerjisini en yüksek miktarda soğurduğu yere 

Compton kenarı denir. 188 keV civarındaki pik ise geri saçılma piki olarak 

adlandırılır. 
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ġekil 1.8: Cs137 standart kaynağının spektrumdaki karakteristiği [10]. 

Son olarak Thomson saçılması, Compton saçılmasının basit bir Ģeklidir. Gelen gama 

ıĢınının enerjisinin, saçılan gama ıĢınının  enerjisine eĢit olası durumudur. Ancak 

saçılan fotonun yönü değiĢmiĢtir.  

1.4.1.3 Çift oluĢumu 

Gelen yüksek enerjili gama ıĢını, çekirdeğin Coulomb alanından etkilenerek, 

elektron-pozitron çifti oluĢtarabilir. Bir pozitron ve elektronun durgun kütlesi 0,511 

MeV‟ dir. Dolayısıyla teorik olarak bu çift oluĢum prosesinin gerçekleĢebilmesi için 

gelen fotonun enerjisinin minimum 1,022 MeV eĢik değerinde olması gerekir. EĢik 

değerinin üzerindeki yüksek enerjiler ise, elektron-pozitron çifti arasında kinetik 

enerji olarak paylaĢılır. 

OluĢan pozitronun kinetik enerjisi, soğuran materyaldeki elektronların termal 

enerjisinden daha düĢük olduğu zaman, ortamdaki baĢka bir elektronla çarpıĢarak 

yok olur. Kütleleri enerjiye dönüĢür. Bu dönüĢüm sonucunda ġekil 1.9‟ daki gibi 

0,511 MeV enerjili ve birbirine zıt yönlü iki foton  oluĢur. Bu fotonlara anhilasyon 

fotonu adı verilir. 

 

ġekil 1.9: Çift oluĢum olayı [12]. 
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Bu iki foton detektör kristali içinde soğurulabileceği gibi, hiçbir etkileĢime girmeden 

detektör kristalinden kaçabilir. Ortaya çıkan anhilasyon fotonları gama spektrumunda 

üç farklı enerjide pik oluĢumuna neden olur. Single escape ve double escape adı 

verilen piklerin görülmesinin nedeni; 1,022 MeV‟ den daha yüksek enerji ile gelen 

fotonların çift oluĢumu sonrası meydana getirdiği fotonların sırası ile bir ya da 

ikisinin birlikte detektör aktif hacmi içinde enerjisini kaybetmeden dıĢarı çıkması 

olayının sonucudur [13]. 

Daha detaylı verilmesi gerekirse, 

 Birinci durum: Ġki anhilasyon fotonuda soğurulursa gerçek enerji pikine 

katkıda olurlar. 

 Ġkinci durum: Anhilasyon fotonlarından biri soğurulup diğeri detektörden 

kaçarsa, spektrumda bulunan gerçek enerji pikinden 0,511 MeV düĢük 

enerjili tek-kaçıĢ piki (single- escape peak) oluĢur. 

 Üçüncü durum: Anhilasyon fotonlarınn her ikisi de detektörden kaçarsa , bu 

kez gerçek enerji pikinin 1,022 MeV altında çift-kaçıĢ piki (double-escape 

peak) oluĢur.  

Gama ıĢınının madde ile etkileĢiminde genel bir sonuca varılacak olursa, fotoelektrik 

olay, düĢük foton enerjisi ve büyük atom numaralarında baskınlık gösterir. Enerji 

değeri arttıkça çarptığı atom tarafından soğurulamaz, bu durumda da Compton 

saçılması baskındır. 5 MeV üzerindeki enerji değerlerinde ise çift oluĢum prosesi 

baskınlık göstermektedir (ġekil 1.10). 

 

ġekil 1.10: Gama ıĢılarının enerjilerine göre etkileĢme olasılıklarının baskın olduğu 

bölgeler [14].
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2.GAMA DETEKTÖRLERĠ 

Dedekte etmek ya da diğer bir deyiĢle dedeksiyon kelimesi, radyasyon Ģiddetinin 

kalitatif ve kantitatif olarak ölçülebilmesi anlamına gelir. Radyasyonu tespit 

edebilmek için kullanılan bütün detektörlerin çalıĢma prensipleri aynıdır. Radyasyon 

detektöre girer ve detektör materyalinin atomlarıyla etkileĢerek enerjisinin tamamını 

ya da bir kısmını aktarır. Aktarılan bu enerjinin, algılayıcı malzeme içerisinde 

depolanması anlık bir olaydır. Bu etkileĢimden sonra nispeten düĢük enerjili 

elektronlar salınır. Salınan bu elektronlar toplanır ve analiz edilmek üzere elektronik 

devre elemanları tarafından akım ya da voltaj sinyallerine dönüĢtürülür. 

Ölçülmek istenen radyasyonun özelliklerine göre detektör seçimi yapılır. Örneğin bir 

alfa, beta ve gama radyasyonu birbirine benzemez. Birbirinden farklı özellikte olan 

radyasyonları aynı anda aynı verim ile ölçebilen bir detektör türüde söz konusu 

değildir. Ancak birini ya da birkaçını gözleyebilen detektörler vardır. Detektörler 

temel olarak gaz odalı detektörler, yarı iletken detektörler ve sintilasyon detektörleri 

olmak üzere üçe ayrılır. Bu bölümde en yaygın olarak kullanılan iki tip detektörden 

bahsedilmektedir.  Bunlar sintilasyon detektörleri (bu tez çalıĢmasında kullanılan 

detektör tipi) ve yarı iletken detektörlerdir. 

2.1 Detektör Seçimi 

Detektörün verimi, enerji ve zaman çözme gücü gibi faktörler, kullanılacak olan 

detektör seçiminde önemli rol oynar. 

Detektör verimi, mutlak ve iç verim olmak üzere ikiye ayrılır. Detektöre çarpan 

fotonların ölçülebilme olasılığı iç verimdir ve 𝜀𝑖  ile gösterilir. Kaynaktan saçılan 

fotonların detektör tarafından ölçülebilme olasılığı ise mutlak verimdir ve 𝜀𝑚𝑢𝑡  ile 

gösterilir.  

                                                          𝜀𝑖 =
4𝜋

𝛺
× 𝜀𝑚𝑢𝑡 × 2                                         (2.1) 
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Ω, detektörün kapladığı katı açıyı ifade eder. Katı açının birimi steradyan‟dır. a 

yarıçaplı bir küre üzerinde 𝑎2 birim alanındaki bölgeyi gören açı 1 Sr olarak 

tanımlanır. 

Mutlak verim, dedektörün kapladığı katı açıya bağlıdır. ġekil 2.1‟ de katı açı 

gösterilmektedir. a yarıçaplı ve kaynak-detektör arası mesafe d olan bir dairesel 

detektör için, 

                                                             Ω= 𝜋𝑎2𝑑                                                (2.2) 

(2.2) ifadesinden de anlaĢılacağı gibi, mutlak verim alana ve kaynaktan olan uzaklığa 

bağlıdır. Ġç verim ise, katı açıdan bağımsızdır. Radyasyonun enerjisi, detektörün 

penceresinin kalınlığı ve detektör materyali parametrelerine bağlıdır. 

 

ġekil 2.1: Dairesel bir detektör için katı açı 

Diğer bir önemli faktörde enerji çözme veya diğer bir deyiĢle enerji rezolüsyonudur. 

R ile gösterilir. Rezolüsyon, pikin yarı yüksekliğinde ve 1/10 yüksekliğindeki 

geniĢliği ile ölçülür. K bir orantı sabiti ve N detektörde sinyal oluĢumunu sağlayan 

yük taĢıyıcıların sayısı olmak üzere, yarı pik yüksekliği 2,35K√N değerine eĢittir. 

                                                              R = FWHM/HO                                                 (2.3) 

FWHM pik yarı yüksekliği, HO  ise pikin ortalama enerjisidir. FWHM değeri ne 

kadar düĢük olursa detektörün hassaslığı o kadar artar. Böylece kaynaktan gelen 

birbirine yakın enerjiye sahip iki radyasyon algılayıcı tarafından ayırt edilebilir. 

2.2 Yarı Ġletken Detektörler 

Yarı iletken detektörlerde radyasyon bilgisini taĢıyan elemanlar, birincil ya da ikincil 

radyasyondan kaynaklanan ve yük taĢıyıcılar olan elektron-boĢluk çiftleridir. Yarı 

iletken malzemeden oluĢan bir kristalde, ayrık atomik enerji seviyeleri, enerji 

bantları Ģeklinde geniĢler. Ġzin verilen her bir bant, bir yasak bant aralığı ile 
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birbirinden ayrılır. Valans bandı (değerlik bandı), dıĢ kabuk elektronları ile ilgilidir. 

Valans bandından belli bir enerji farkı kadar uzakta olan iletim bandı ise, kristal 

boyunca göç eden elektronları temsil eder. Herhangi bir ısıl uyarılma olmadığı sürece 

dıĢ elektronlar valans bandında bulunur ve iletim bandı boĢtur. Bir elektron 

uyarıldığında, enerji boĢluğunu aĢarak valans bandından iletim bandına hareket eder. 

Elektronun uyarılarak iletim bandına geçmesiyle valans bandında bir boĢluk oluĢur. 

Ġçerideki elektrik alanın etkisiyle elektronlar hareket ederken, pozitif yükü temsil 

eden boĢluklar da hareket eder. Elektronlar eklemin pozitif tarafına, boĢluklarda 

negatif tarafa sürüklenir. Böylece sayıcı ile sayılabilen bir puls elde edilir. 

ġekil 2.2‟ de görüldüğü gibi yarı iletkenlerde bantlar arasında enerji seviyesi 

aralıklıdır. Yarı iletkenlerde bir elektronun valans bandından, iletim bandına geçmesi 

için gerekli olan eĢik enerjisi 1 eV kadardır. Ġletkenlerde (ġekil 2.3) bu iki bant 

birbirleriyle bitiĢik ya da iç içe geçmiĢ Ģekildedir ve eĢik enerjisi yok denecek kadar 

azdır. ġekil 2.4‟ de gösterildiği gibi yalıtkanlarda iki bant arası aralık daha da 

artmıĢtır.  

 

ġekil 2.2: Yarı iletken maddelerde görülen enerji-bant aralığı [15]. 

 

ġekil 2.3: Ġletken maddelerde görülen enerji-bant aralığı [15]. 

Ġletkenlik bandı 

Ġletkenlik bandı 

Ġletkenlik bandı 
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ġekil 2.4: Yalıtkan maddelerde görülen enerji-bant aralığı [15]. 

BaĢlıca yarı iletken detektörler SĠ (Li) ve Ge (Li) detektörleridir. Yüksek enerji 

çözünürlüğü ve yüksek verim özelliklerinden dolayı yüksek saflıklı germanyum 

detektörler en çok tercih edilen yarı iletken detektördür. 

2.2.1 Yüksek saflıklı germanyum detektör (HpGe) 

Algılayıcı, bir çift Ge arasına ters gerilim uygulanması ile elde edilir. Gelen gama 

ıĢınlarının germanyum kristalinde oluĢturduğu elektron-boĢluk çiftleri elektrik alanın 

etkisiyle p ve n elektrotlarına hareket ederek sinyal oluĢtururlar. 

Germanyum düĢük bant aralığına sahiptir. Bu nedenle bu detektörlerde yük 

taĢıyıcıların termal gürültüsünün kabul edilebilir bir seviyeye azaltılması gerekir. Bu 

da soğutma ile yapılır. Sıvı azot ile yaklaĢık 77 Kelvin‟ e kadar soğutulan detektörün 

gürültüsü azaltılabilir ve gelen fotonun enerjisine uygun bir sinyal üretilir. ġekil 2.5‟ 

de tipik bir germanyum dedektörünün bölümleri gösterilmektedir. 

 

ġekil 2.5: Tipik bir germanyum detektörü [16]. 

 

 

Ġletkenlik bandı 
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HpGe detektörlerinin avantajları ve dezavantajlarından bahsedecek olursak; 

Avantajları: 

 Germanyum, Silisyum ile karĢılaĢtırıldığında daha yüksek atom numarasına 

sahip olduğu için daha yüksek enerjili gama ıĢınlarını dedekte edebileceği 

için, detektör materyali olarak daha uygundur. 

 Oda sıcaklığında tutulabilirler. 

 HpGe de safsızlık az,çözme gücü yüksektir. 

 Compton pik yüksekliği oranı NaI(Tl) detektörüne göre daha iyidir. 

 Üretiminde Li katkılama gerekmez. 

Dezavantajları: 

 Ekonomik yönden fiyatları yüksektir. 

 ÇalıĢırken sıvı azot sıcaklığında tutulmalıdırlar. 

2.3 Sintilasyon Detektörleri ve Sintilatör Türleri 

Gama ıĢınlarını algılamak için uygulanan diğer bir yöntem de kristal sintilatör 

kullanmaktır. Sintilatörler, enerjili bir yüklü parçacığın çarparak atomun uyarılması 

sonucu gözle görülür veya ona yakın bölgede, düĢük enerjili foton yayınlayan kristal 

veya amorf maddelerdir [17]. 

Sintilasyon detektörünün çalıĢma mekanizması, detektöre giren radyasyonun atomu 

uyarması ve uyarılan atomun görünür ıĢık yayınlaması prensibine dayanır. Diğer bir 

ifade ile, sintilasyon detektörleri radyasyon enerjisini önce ıĢık fotonlarına, daha 

sonra kullanılan bir foto çoğaltıcı tüp yardımıyla elektrik sinyaline dönüĢtüren 

detektör türüdür. Sintilatörden gelen son derece zayıf sintilasyon ıĢığının dedekte 

edilmesi güçtür. Bu nedenle foto çoğaltıcı tüpe ihtiyaç duyulur. Foto çoğaltıcı tüp 

yardımıyla sintilatörden gelen görünür ıĢık fotonları, elektronlara dönüĢtürülerek 

sinyal güçlendirilir. Sintilatörden gelen sintilasyon ıĢığının elektrona dönüĢmesi 

olayına foto emisyon iĢlemi denir. 

Sintilasyon detektörleri ġekil 2.6‟ da görüldüğü gibi sintilatör olarak kullanılan bir 

kristal ve bunun hemen arkasına bağlanan bir foto çoğaltıcı tüpten oluĢur. 
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ġekil 2.6: Sodyum iyodür kristalli sintilasyon detektörü [18]. 

Sintilatörler, organik ve inorganik olmak üzere iki çeĢittir. Her iki sintilatör çeĢidi 

içinde ortak özellik, ıĢık çıktısının büyüklüğü ve yayılan ıĢığın dalga boyudur. 

OluĢan ıĢık, foto çoğaltıcı tüpte üretilen foto elektronların sayısını etkiler. Eğer 

numunenin hacmi azaltılırsa dolayısıyla bu sinyaller de azalır. Sintilatörü uygun foto 

çoğaltıcı tüp ile eĢleĢtirmek için dalga boyu hakkında bilgi edinilmesi gerekir. 

Sintilatörün ıĢık çıkısı, sıcaklığa bağlı olarak (ġekil 2.7) değiĢir [19].  

 

ġekil 2.7: NaI(Tl), CsI(Tl), CsI(Na) sintilatörlerinde ıĢık çıkıĢının sıcaklığa 

bağımlılığı [19]. 

2.3.1 Organik sintilatörler 

Kristal, sıvı ve plastik olmak üzere üç çeĢit organik sintilatörden bahsedilebilir.  

Kristal organik sintilatör denince akla sadece antresan ve stilben gelir. Antresan 

sintilasyon amacıyla kullanılan en eski materyaldir ve en yüksek sintilasyon verimine 

sahiptir. Stilben ise düĢük verime sahiptir. Ancak, yüklü parçacık ve elektrondan 

kaynaklanan sintilasyonları birbirinden ayırt edebilme yeteneğine sahiptir. Termal ve 

IĢık ÇıkıĢı % 
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mekanik Ģoklara hassastır. Her ikisi de kırılgandır ve büyük boyutlarda zor elde 

edilirler. 

Sıvı organik sintilatörler, kristal ve plastik sintilatörlere göre radyasyona daha 

dayanıklıdır. Bir ya da birden fazla çözünen içeren çözücü bir karıĢımdan,eriyikten 

oluĢur. Cam kaplarda muhafaza edilirler. Radyoaktif malzeme, sıvı sintilatör 

çözeltisinde çözünür. Sintilatör çözeltisinin bir parçası olarak çözünebilen radyoaktif 

malzemeyi ölçerken, verimi arttırmak için büyük hacimli detektöre ihtiyaç duyulan 

ölçümler için tercih edilir. C
14

 ve trityumdan kaynaklanan düĢük enerjili β 

aktivitelerinin ölçümünde kullanılır. 

Plastik organik sintilatörler, organik sintilatörün bir sıvıda çözündükten sonra 

polimerizasyon iĢlemi geçirmesi sonucunda elde edilir. Sıvı organik sintilatörlerle 

benzerlik gösterirler, sadece kaba ihtiyaç duymazlar. ġekil verilmeleri kolaydır. 

Büyük hacimli olarak ya da küçük çaplı çubuklar, silindir ve levha halinde 

üretilebilirler. Yüksek radyasyona maruz kaldıklarında radyasyon hasarı oluĢur ve 

ıĢık çıkıĢı azalır. Yüklü parçacık ve nötron dedeksiyonları kullanım alanlarından 

bazılarıdır. 

2.3.2 Ġnorganik sintilatörler 

Ġnorganik sintilatörler bir alkali metal ve az miktarda safsızlıktan oluĢur. NaI(Tl), 

CsI(Tl), CaI(Na), LiI(Eu) ve CaF2(Eu) inorganik sintilatörlere örnek verilebilir. 

Parantez içindeki yazılanlar safsızlık ya da aktivatör olarak tanımlanır. Aktivatörler, 

foton yayınlanma olasılığını arttırmak ve ıĢığın kendisinin soğurulmasını azaltmak 

amacıyla eklenirler. Talyum ve sodyum en çok kullanılan aktifleyici elementlerdir. 

Talyum katkılı NaI(Tl) de en çok tercih edilen gama algılayıcısıdır. Çizelge 2.1‟ de 

baĢlıca inorganik sintilatörler ve özellikleri verilmiĢtir. 

Çizelge 2.1: BaĢlıca inorganik sintilatörler ve özellikleri [19]. 

Materyal Dalga Boyu 

(nm) 

Sintilasyon 

Verimi (%) 

Bozunma Süresi 

(μs) 

Yoğunluk 

(103kg/m3) 

NaI(Tl) 

CaF2(Eu) 

CsI(Na) 

CsI(Tl) 

410 

435 

420 

565 

100 

50 

80 

45 

 

0.23 

0.94 

0.63 

1.00 

 

3.67 

3.18 

4.51 

4.51 
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Ġnorganik sintilatörlerin avantaj ve dezavantajları: 

Avantajlar 

 Yüksek ıĢık verimine sahiptirler. 

 Enerji rezolüsyonları iyidir. 

 Yüksek yoğunluğa sahiptirler. 

Dezavantajlar 

 Ekonomik yönden üretimleri pahalıdır. 

 Sıcaklığa bağlıdırlar. 

 Kristal büyütme iĢlemleri zor ve karmaĢıktır. 

Organik sintilatörlerin avantaj ve dezavantajları: 

Avantajlar 

 Kolayca biçimlendirilebilirler. 

 Üretimleri ucuzdur. 

 Sıcaklığa bağımlılığı yoktur. 

Dezavantajlar 

 DüĢüm ıĢık verimine sahiptirler. 

 Çok fazla radyasyon hasarına uğrarlar. 

2.3.2.1 Talyum katkılı sodyum iyodür detektörü NaI(Tl) 

Sintilasyon detektörüne gelen gama ıĢınları, kristal ile etkileĢir ve fotona 

dönüĢtürülür. Ancak bu dönüĢüm o kadar basit değildir. Fotoelektrik soğurum, 

Compton saçılması ve çift oluĢum yolları ile gerçekleĢir.  

Sintilatör materyali içerisinde yüksek enerjili exciton olarak adlandırılan elektron-

boĢluk çiftleri oluĢur. Aktifleyici elementin atomları elektron, boĢluk veya exciton 

yutarak uyarılmıĢ seviyeye geçer. Aktifleyicinin temel enerji seviyesine dönmesi 

sırasında fotonlar yayınlanır. Yani sintilasyon ıĢığını veren kristalin kendisi değil, 

aktifleyici elementtir. Sintilasyon ıĢığının, elektrik sinyaline dönüĢebilmesi için ġekil 

2.8‟ deki gibi foto çoğaltıcı tüpe (PMT) ihtiyaç vardır. Fotoçoğaltıcı tüp (PMT) bir 
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adet fotokatot, kademeli olarak voltaj uygulanan 10-12 adet dinod adı verilen elektrot 

ve bir adet toplama elektrodu olarak adlandırılan anottan oluĢur. 

 

ġekil 2.8: Foto çoğaltıcı tüpün Ģematik gösterimi [20]. 

Fotokatotlarda, fotoelektrik etki sonucunda elektronlar oluĢur. Bu elektronların 

oluĢturduğu akım çok zayıftır, ölçülebilesi için çoğaltılması gerekir. Bu çoğaltma iĢi 

dinodlar yardımıyla gerçekleĢir.  

Enerji spektrometreleri için lineerlik ve kararlılık iki önemli özelliktir. Son çıkıĢ puls 

genliğinin, radyasyon tarafından detektörde depo edilen enerji ile doğru orantılı 

olması lineerlik özelliğini gösterir. Çoğaltma katsayısı, dinodlar arasına uygulanan 

voltaj değiĢimine karĢı çok hassastır. Eğer herhangi bir değiĢiklik olursa, bu durum 

çıkıĢ pulslarında da değiĢime neden olur. Bu durumun olmaması için yüksek voltaj 

kaynağının kararlı olması gerekir. ĠĢte bu nedenle dinodlar bir seri dinod zinciri ile 

kademeli olarak orta gerilimde tutulur [17].  

Elektrik alan etkisiyle, elektronlar dinod adı verilen metal plakalara hızlandırılırlar. 

Elektronların dinoda çarpması sonucu birçok yeni elektron serbest kalır. Ġlk dinoddan 

fırlatılan elektronlar elektrik alanın etkisiyle ikinci dinoda hareket eder. Her dinod bir 

öncekinden daha yüksek potansiyele sahiptir. Ortalama olarak bir foto çoğaltıcı tüpte 

10-12 adet dinod olduğu bilinirse, elektronlar bu Ģekilde ilerleyerek her bir dinodla 

çarpıĢır ve her çarpıĢmada çoğalarak hızlanırlar. Bu Ģekilde çoğaltılmıĢ elektronlar 

anotta toplanarak bir elektrik darbesi oluĢtururlar. Son dinodtaki yük miktarı ile tübe 

giren foton sayısı orantılıdır. Foton sayısı ile kristale gelen gama ıĢınlarının sayısı 

orantılı olduğundan, çıkıĢ voltajı direk olarak gelen gama ıĢını ile orantılıdır.  
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ġekil 2.9‟ da deney aĢamasında kullanılan NaI(Tl) sintilasyon detektörü 

gösterilmektedir. 

 

ġekil 2.9: ĠTÜ Nükleer Fizik AraĢtırma Laboratuvarında ölçümlerde kullanılan 

Canberra Model 2007P NaI(Tl) sintilasyon detektörü. 
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3. SAYIM SĠSTEMĠ 

Bu tez çalıĢması yapılırken gama ıĢınlarının sayımı için ĠTÜ Fen Edebiyat Fakültesi 

Nükleer Fizik AraĢtırma Laboratuvarında bulunan Canberra model 2007P talyum 

katkılı sodyum iyodür detektörü NaI(Tl) kullanılmıĢtır. 

3.1 Gama Spektroskopisi Sistemi 

Dedekte edilecek radyasyonun tipine bağlı olarak, lityum sürüklenmiĢ Si(Li) ve 

Ge(Li) gibi yarı iletken, talyum katkılı sodyum iyodür NaI(Tl) gibi sintilasyon veya 

yüksek saflıkta germanyum (HpGe) detektörlerinden biri ile birlikte bir dizi 

elektronik araç ve çok kanallı analizörün (MCA) bir araya gelmesiyle oluĢan sisteme 

gama spektroskopisi denir [21]. Bu tezde kullanılan gama spektroskopisi sistemi 

(ġekil 3.1); Canberra 2007P model NaI(Tl) sintilasyon detektör, NHQ 102M ISEG 

model yüksek voltaj kaynağı, sodyum iyodür detektörü üzerine monte edilmiĢ ön 

yükseltici (preamplifier), Canberra 2020 model spektroskopi yükseltici 

(Spectroscopy amplifier), analog ve dijital çevirici (ADC), çok kanallı analizör 

(MCA) ve sayımların spektrum haline getirilip analiz edildiği Nucleus PCA-II 

programında oluĢmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

ġekil 3.1: Gama spektroskopisi sayım sisteminin blok Ģeması. 

NaI(Tl) Detektör Önyükseltici 

Spekroskopi Yükseltici 

ADC 

MCA 

Yüksek Voltaj Kaynağı 

Kaynak 
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3.1.1 NaI(Tl) sintilasyon detektörü 

Gama ıĢınlarının algılanabilmesi için talyum katkılı sodyum iyodür sintilasyon 

detektörü kullanılmıĢtır. Gama spektroskopisinde en yaygın olarak kullanılan 

sintilasyon detektörüdür. Yarı iletken (Ge) detektörü ile karĢılaĢtırıldığında daha 

yüksek verime sahip olduğu söylenebilir. Daha ucuzdur ve soğutma iĢlemi gerekli 

değildir. Bu tezdeki uygulamada karmaĢık spektrumlar beklenmediği için NaI(Tl) 

detektörü kullanılmıĢtır. 

3.1.2 Yüksek voltaj kaynağı ( High voltage source) 

Detektörün yük birikimi için gerekli olan elekrik alanı oluĢturmak için gerilim 

sağlayan ünitelerdir. Bu çalıĢmada kullanılan yüksek voltaj kaynağı NHQ 102M 

ISEG model olup, sayım alınırken yüksek voltaj kaynağı 1200 V‟ da tutulmuĢtur. 

3.1.3 Önyükseltici (Preamplifier) 

Detektör kristalinde oluĢturulan yükler ilk olarak burada toplanır. Ön yükselticinin 

amacı, algılayıcı ile sayım düzeneği arasındaki elektronik uyumu sağlamaktır. Diğer 

bir önemli görevi de detektörden gelen ve aktarılacak olan sinyalin elektronik 

gürültüsünü azaltmaktır.  

3.1.4 Spektroskopi yükseltici (Spectroscopy amplifier) 

Yükseltici, sinyal genliklerinin büyütüldüğü aĢamanın gerçekleĢtiği yerdir. Görevi 

gelen sinyali yükseltmektir. Ön yükselticiden gelen sinyaller miliVolt (mV) 

mertebesindedir. Bu Ģekilde sinyal fazla bir yol alamayacağı için yükselticide Volt 

mertebesine çıkarılmalıdır. Böylece sinyalin taĢıdığı bilgiler de korunur. 

Diğer bir görevi de ġekil 3.2‟ de gösterildiği gibi sinyal dalgasını Ģekillendirmektir. 

Böylece dalgaların üst üste binmesi önlenmiĢ olur. Üst üste binen sinyal dalgalarının 

sayıları farklı olarak algılanır. Bu durum da çözünürlüğü olumsuz yönde etkiler. 

Çoklu analizör gibi sistemlerin ihtiyacını karĢılamak için de bu Ģekillendirmenin 

yapılması gerekir. Çünkü bu tür sistemlerde, üretilen sinyal dalgasının kayıt 

edilebilmesi için belirli bir Ģekle sahip olması istenir. Yükselticinin bir baĢka görevi 

olan Ģekil kuvvetlendirici sinyal gürültü oranını arttırmaktır.  
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ġekil 3.2: Ön yükselticiye bir gelen sinyalin (a), spektroskopi yükselticideki (b) 

durumu [22]. 

3.1.5 Analog-dijital çeviriciler (ADC) 

ADC, spektroskopi yükselticide Ģekillendirilen ve genliği yükseltilen sinyalleri 

genlikleri ile orantılı olarak sayısal sisteme dönüĢtüren kısımdır. 

3.1.6 Çok kanallı analizör (MCA) 

Analog-dijital çeviricilerde sayısal sisteme dönüĢtürülmüĢ aynı sinyaller, genliklerine 

göre karĢı gelen kanallara yerleĢtirilir. Kanallarda, enerjiye göre parçacık sayısı 

gruplandırılmıĢ olur. Aynı kanala ikinci bir sinyal gelmesi durumunda, ilgili kanalın 

sayım değeri bir arttırılır. Böylece hangi kanala kaç tane sayım geldiğini gösteren 

enerji spektrumu elde edilir. ġekil 3.3‟ de deney aĢamasında kullanılan sayım sistemi 

gösterilmektedir. 

 

ġekil 3.3: ĠTÜ Nükleer Fizik Laboratuvarında kullanılan sayım sistemi. 
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4.NÖTRON AKTĠVASYON ANALĠZĠ 

Nötron aktivasyon analizi (NAA), uzun yıllardır hem kalitatif ve kantitatif element 

analizinde kullanılan bir yöntemdir. Teorik olarak nötron aktivasyon analizinde, 

hazırlanan örnek, bir nötron kaynağında nötron akısına maruz bırakılır. Nötronların 

hedef çekirdek ile yapmıĢ olduğu reaksiyon sonucu oluĢan radyoizotopun yaydığı 

radyasyon sayılarak hem nötron akısı belirlenebilir, hem de  örneğin kalitatif ve 

kantitatif analizi yapılabilir. Kantitatif (nicel) analiz, nötron bombardımanı sonucu 

oluĢan radyoizotopun radyoaktivitesinin ölçülerek örnek içindeki element miktarının 

belirlenmesidir. Kalitatif (nitel) analiz ise, örnek ile nötronun etkileĢimi sonucu 

oluĢan radyasyonun (çoğunlukla gama) analizi ile elementlerin tayininin 

yapılmasıdır. NAA tekniği, nükleer reaktörlerdeki nötron akısının 1013n/cm2s 

mertebesine ulaĢması ile altmıĢlı ve yetmiĢli yıllarda oldukça duyarlı bir teknik 

haline gelmiĢtir [23]. 1936 yılında Hevesy ve Levi tarafından NAA yönteminin ilk 

uygulaması yapılarak ilk bilimsel makale yayınlanmıĢtır [24]. 1938 yılında Seaborg 

ve Livingood‟ un yapmıĢ olduğu çalıĢmayla da demir (Fe) içerisinde eser miktarda 

galyum (Ga) tespit edilmiĢtir [25].  

NAA tekniğinin duyarlılığı nötron akısına,  reaksiyon tesir kesitine, reaksiyona giren 

çekirdeğin izotopça bolluğuna ve üretilen radyoizotopun yarı ömrüne bağlıdır. 

Nötron soğurma etki kesitleri çok küçük olan elementlerin analizinde NAA 

kullanılamaz [26]. Örnek olarak C,O ve N elementleri NAA yönteminin uygulanması 

için uygun değildir. Çizelge 4.1‟ de nötron akısı 1013n. cm−2s−1 olan bir reaktörde 

NAA ile belirlenebilen elementlerin listesi ve deteksiyon limitleri verilmiĢtir. 

Çizelge 4.1: Nötron akısı 1013n. cm−2s−1 olan bir reaktörde NAA ile belirlenebilen 

elementler ve deteksiyon limitleri [27]. 

Pikogram Element 

1 Hy,Eu 
1-10 In,Lu,Mn 

10-102 Au,Ho,Ir,Re,Sm,W 
102-103 Ag,Ar,As,Br,Cl,Co,Cs,Cu,Er,Ga,Hf,I,La,Sb,Sc,Ta,Tb,Th,Tm,U,V,Yb 
103-104 Al,Ba,Cd,Ce,Cr,Hg,Kr,Gd,Ge,Mo,Na,Nd,Ni,Os,Pd,Rb,Rh,Ru,Sr,Te,Zn,Zr 
104-105 Bi,Ca,K,Mg,P,Pt,Si,Sn,Ti,Tl,Xe,Y 
105-106 F,Fe,Nb,Ne 

107 Pb,S 
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NAA‟ nın seçilmesinin sebebi, aynı anda birden fazla elementin nitel ve nicel 

analizlerini yapabilmesinin yanı sıra, metodun hassaslığı, ekonomikliği,  

uygulanmanın kolay ve güvenilirliği, kullanılan örneği tahrip etmemesidir. Fizik 

alanındaki uygulamaların dıĢında, kriminoloji, jeokimya, arkeoloji, çevre kirliliği ve 

adli tıp gibi bir çok alanda kullanılan bir yöntemdir. Ġnsan saçı ile yapılan 

çalıĢmalarda NAA‟ nın kullanılması örnek olarak verilebilir. Ġnsan saçı eser miktarda 

sodyum, altın ve bakır elementlerini içerir. Bu elementlerin miktarı kiĢiden kiĢiye 

değiĢiklik gösterebilir. Her ne kadar Napolyon‟ un mide kanserinden öldüğü bilinse 

de daha sonraki yıllarda yapılan araĢtırmalar sonucunda saçında arseniğe 

rastlanmıĢtır. Arseniğin öldürücü olmayan dozu bile saçta arsenikli bölgeler 

oluĢturur. Napolyo‟nun saç teline uygulanan nötron aktivasyon analizi sonucunda 

bulunan arsenik, Napolyon‟un zehirlenerek öldürülmüĢ olması ihtimalini gündeme 

getirmiĢtir [28]. Bunun dıĢında bazı madeni para ve sikkelerin yapısında taĢıdığı 

elementler NAA ile tespit edilerek hangi uygarlığa ait oldukları bulunmaktadır.  

NAA metodu kullanılarak nötronlar ile ıĢınlanan bir örnek malzeme içerisindeki 

elementin miktarı (4.1) bağıntısı kullanılarak hesaplanabilir: 

                       𝑚 = 𝑓 
A Σgps  λ  tm

a b No Iγ  Cg    1−e−λ ti  e−λ tc  (1−e−λ tm )
                             (4.1)         

εmut  detektörün mutlak verimi olup (4.2) bağıntısından yararlanılarak  Σgps  

hesaplanabilir: 

                                                   Σgps = Σ/εmut tm                                            (4.2) 

                                                 Cg =  σth  ϕth   + σepϕep                                          

(4.3) 

                                                           λ = In2/t1/2                                                 (4.4) 

olmak üzere (4.1), (4.3), (4.4) bağıntılarında verilen diğer terimlerin anlamları 

aĢağıdaki gibidir: 

f : değiĢik bozunma modları için düzeltme çarpanı, 

A : aktif edilen elementin kütle numarası, 

λ  : aktif edilen izotopun bozunma sabiti, 

Σ  : ilgili γ çizgisinin net alanı, 
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a : ilgili elementin ıĢınlanan malzeme içindeki ağırlıkça yüzdesi (bolluğu), 

b : radyoizotopun izotopik bolluğu, 

Iγ  : gama ıĢınının mutlak geçiĢ Ģiddeti, 

No   : avogadro sayısı (6.022x1023), 

σth   : hedef çekirdeğin termal nötron soğurulma etki tesir kesiti, 

σep   : hedef çekirdeğin epitermal nötron soğurulma etki tesir kesiti, 

ϕth   : termal nötron akı değeri, 

ϕep   : epitemal nötron akı değeri, 

ti  : ıĢınlama süresi, 

tc   : soğutma süresi, 

tm   : sayım süresi, 

t1/2  : ilgili elementin yarı ömrü. 

(4.1) ifadesinde ki f parametresi, ilgili gama geçiĢine aynı izotopun izomerik 

durumundan da katkı gelmesi durumunda hesaplanacak olan faktördür. 

               f=
 1+𝐼𝑚𝛽   𝜆𝑔−𝜆𝑚   𝜆𝑚

𝜆𝑚  𝜆𝑔−𝜆𝑚   1+𝐼𝑚𝛽  −𝜆𝑚
2  

𝐶𝑚
𝐶𝑔

+𝜆𝑔
2  𝑒 𝜆𝑔−𝜆𝑚  𝑡𝑐  

𝐶𝑚   1−𝑒−𝜆𝑚 𝑡𝑖  1−𝑒−𝜆𝑚 𝑡𝑚  

𝐶𝑔   1−𝑒
−𝜆𝑔𝑡𝑖  1−𝑒

−𝜆𝑔𝑡𝑚  

             (4.5) 

                                                  Cm = σmth  ϕth  +  σmep  ϕep                                       (4.6) 

(4.5) bağıntısında (g) temel durum ve (m) izomerik durumlar olmak üzere  

parametlerin anlamları aĢağıdaki gibidir: 

Imβ : izomerik düzeyin β geçiĢ olasılığı, 

σmth   : ilgili izotopun izomerik durumunun termal nötron etki tesir kesiti, 

σmep   : ilgili izotopun izomerik durumunun epitermal nötron etki tesir kesiti. 

Nötron aktivasyon analizinde, nötron akısı ve nötron soğurulma etki tesir kesitleri 

önemli parametrelerdir. Nötron akısı, kullanılan nötron kaynağı ya da reaktörün 

gücüne bağlı olarak değiĢir, termal ve epitermal nötronlar olmak üzere iki sınıfta 

ölçülür. Birimi nötron.cm−2 . sn−1 „ dir. Nötron soğurulma etki tesir kesiti ise hedef 
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çekirdeklerin, nötronla ile reaksiyona girme olasılığını ifade eder. Birimi Barn‟dır. 

(1b=10−24cm2). 

NAA yöntemi yavaĢ nötronlar (E~0.025 eV)  ile daha iyi sonuçlar vermektedir. 

Ġzotopik nötron kaynağındaki ya da reaktördeki yavaĢ nötron akıları çok az 

miktardaki elementler için oldukça yüksek aktivite verebilir. Bu nedenle eser 

miktardaki elementlerin analizinde yavaĢ nötronlar tercih edilmektedir [29]. 
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5. DETEKTÖR KALĠBRASYONLARI 

Kalibrasyon, kesinliği bilinen referans standart kaynakların sistemi kalibre edilmesi 

için kullanılması iĢlemidir. Numunelerin nötronlarla bombardımanı sonucu oluĢan 

radyoizotoplardan gama ıĢınları yayınlanır. Bu gama ıĢınlarının spektrumlarının 

doğru bir Ģekilde değerlendirilebilmesi için enerji ve verim kalibrasyonu kesinlikle 

yapılmalıdır.  

5.1 Enerji Kalibrasyonu 

Enerji kalibrasyonu, çok kanallı analizörde kanal numarasına karĢı gelen enerji 

değerlerinin belirlenmesi iĢlemidir. Gama pik enerjileri bilinen referans standart 

kaynaklar dedektörün önüne yerleĢtirilir ve bir süre sayım alınır. Bu tez çalıĢmasında 

yarı ömürleri uzun olan Cs137  ve Co60  radyoizotopları kullanılmıĢtır.  Kullanılan 

detektör NaI olduğundan dolayı ilgili gama enerjileri yuvarlanarak verilmiĢtir. 

Çizelge 5.1‟ de enerji kalibrasyonunda kullanılan radyoizotopların enerji ve yarı 

ömür değerleri verilmiĢtir. 

Çizelge 5.1: Enerji kalibrasyonunda kullanılan radyoizotoplar ve özellikleri. 

Standart Kaynak Enerji Yarı Ömür 

Cs137  662 keV 30.07 yıl 

Co60  1173 keV 
5.27 yıl 

 1333 keV 

Öncelikle, alınan sayım sonucunda ortaya çıkan spektrumda fotopiklerin 

merkezlerine karĢı gelen kanal numaraları belirlenir. Daha sonra kanal numaralarına 

karĢı gelen enerji değerleri lineer veya ikinci dereceden bir polinoma fit edilerek 

kalibrasyon yapılır. Yapılan çalıĢmada da kobalt ve sezyum radyoizotoplarının 

oluĢturduğu üç fotopik noktasına önceden bilinen enerji değerleri girilerek tüm 

kanallar için enerji değerleri belirlenmiĢtir.  

5.2 Verim Kalibrasyonu 

Bilinmeyen bir kaynaktan yayımlanan gama ıĢınlarının aktivitesinin doğru olarak 

tespit edilebilmesi için detektörün veriminin enerjiye bağımlılığı bilinmelidir. Diğer 
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bir deyiĢle verim kalibrasyonu, detektör veriminin gelen gama enerjisi ile nasıl 

değiĢtiğinin tayin edilmesi iĢlemidir. Bölüm 2.1‟ de anlatıldığı gibi verim, mutlak ve 

iç verim olmak üzere ikiye ayrılır. Mutlak verim spektrumda görülen fotopiklerin 

altındaki alanlardan hesaplanır. Mutlak detektör verim hesabı için (5.1) bağıntısı 

kullanılmıĢtır; 

                                                         ε =
GPS

Iγ×A ′
                                 (5.1) 

Burada Iγ ilgili pike karĢılık gelen gama ıĢınının yayımlanma olasılığı (% olarak), 

GPS (gamma per second) ilgili pik için saniye baĢına detekte edilen Bq cinsinden 

gama ıĢını sayısı , A′  ise kullanılan standart kaynak için sayım anındaki Bq cinsinden 

aktivitesidir. Yapılan tez çalıĢmasında detektörün veriminin enerjiye bağımlılığını 

ifade eden denklem (5.2)‟ deki gibi elde edilmiĢtir. 

                                                       𝜀 = 9.699 − 0.6154 × 10−2 × 𝐸                         (5.2) 

 (5.2) bağıntısının elde edildiği grafik ġekil (5.1)‟ te verilmiĢtir. 

 

ġekil 5.1: NaI detektörünün mutlak verim-enerji grafiği. 

Deneyde akı belirlemek için kullanılan Au elementinin gama enerjisi 412 keV ‟dir. 

Bu enerji için (5.2) bağıntısı kullanılarak verim 7.193 × 10−2 olarak hesaplanmıĢtır. 
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6. DENEYSEL ÖLÇÜMLER 

6.1 Numunelerin Hazırlanması ve IĢınlanması 

Nötron aktivasyon analizi metodu ile nötron akısı tayini için Au197  elementi iki farklı 

Ģekilde nötron kaynağında nötronlarla bombardıman edilmiĢtir. Deneyde ĠTÜ 

Nükleer Fizik AraĢtırma Laboratuvarındaki J. Sheppard model Am-Be izotopik 

nötron kaynağı ( ġekil 6.1) kullanılmıĢtır. 

 

ġekil 6.1: Deneyde kullanılan ĠTÜ Nükleer Fizik AraĢtırma Laboratuvarındaki 

izotopik Am-Be nötron kaynağı. 

Be9 izotopu berilyum atomunun kararlı bir izotopudur. 1.7 MeV bağlanma enerjili 

bir nötrona sahiptir. Be9 çekirdeğine bir gama gönderildiğinde (6.1) bağıntısındaki 

gibi bir reaksiyon gerçekleĢir. 

                                                             Be9 + γ → n +  Be8                                          (6.1) 
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Bu reaksiyonla üretilen nötronlar ile hazırlanan numune ıĢınlanır. Am241  gibi yarı 

ömrü uzun (432 yıl) bir radyoaktif element ile Be karıĢtırılırsa düzgün bir nötron 

üretimi elde edilmiĢ olur. 

Deney için Au197  elementi kullanılmıĢtır. Altın sadece bir kararlı izotopa 

(Au197 ) sahiptir. Au197  Am-Be izotopik nötron kaynağında ıĢınlandığında  bir nötron 

yakaladığı zaman Au197  (n,γ) Au198  reaksiyonu gerçekleĢir. Bunun sonucunda da 

beta ve gama ıĢınları yayınlayan radyoaktif Au198  izotopu elde edilir. ġekil 6.2‟ de 

Au198  çekirdeğinin bozunumu Ģematik olarak gösterilmektedir. 

 

ġekil 6.2: Au198  çekirdeğinin bozunum Ģeması [30]. 

ġekil 6.3‟ te kullanılan kadmiyum kılıf ve Au numunesi gösterilmektedir. 

 

ġekil 6.3: Termal nötronların akısının tayini için kullanılan altının kadmiyum kılıflı 

ve kadmiyum kılıfsız olarak hazırlanması. 

Altının bir parçası kadmiyum kılıf içerine konulmuĢtur. Her ikisi de yan yana 

birbirlerini perdelemeyecek Ģekilde ilk porta yerleĢtirilerek ġekil 6.4‟ deki gibi, yedi 

gün boyunca Am-Be izotopik nötron kaynağında ıĢınlanmıĢlardır. Au numunesi 

ġekil 6.5‟ deki gibi Am-Be nötron kaynağına yerleĢtirilmiĢtir. 
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ġekil 6.4: Numunelerin ıĢınlanmak üzere hazırlanması. 

 

ġekil 6.5: Au numunelerinin Am-Be izotopik nötron kaynağına yerleĢtirilmesi. 

Kadmiyumun termal etki kesiti çok yüksek olduğundan dolayı (22000 barn) numune 

kadmiyum kılıfsız olarak ıĢınlandığı zaman hem termal hem de epitermal 

nötronlardan aktiviteye katkı gelmektedir. Kadmiyum kılıflı Ģekilde ıĢınlandığı 

zaman ise sadece epitermal nötronlardan katkı sağlanmaktadır.  

6.2 Nötron Kaynağının Akı Tayini 

Hazırlanan Au numunesi, kadmiyumsuz ve kadmiyumlu kılıf içinde olmak üzere 

yedi gün boyunca ıĢınlanmıĢtır. Çıplak olarak ıĢınlanan numuneye hem termal hem 

de epitermal nötronlar nüfuz ederken, kadmiyum kılıflı numuneye sadece epitermal 

nötronlar etki etmektedir. IĢınlanmadan sonra radyoaktif hale gelen Au numunesi, 
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enerji ve verim kalibrasyonu yapılmıĢ talyum katkılı NaI(Tl) sintilasyon detektörüne 

ġekil (6.6)‟ daki gibi yerleĢtirilerek sayımlar yapılmıĢtır.    

 

ġekil 6.6: Cd kılıf içerisinde ıĢınlanan Au numunesinden yayımlanan gama 

ıĢınlarının sintilasyon detektöründe ölçülmesi. 

Aynı iĢlemler kadmiyumsuz, çıplak Ģekilde ıĢınlanan Au numunesi için tekrarlanmıĢ 

ve sayımlar alınmıĢtır. NAA yönteminin anlatıldığı dördüncü bölümde verilen (4.1) 

bağıntısı gereğince, bilinen parametreler yerlerine konarak öncelikle epitermal akı 

hesaplanmıĢtır.  IĢınlamaya koymadan önce hassas terazi ile her iki altın parçasının 

kütleleri ölçülmüĢtür. Çizelge 6.1‟ de NAA formülünde kullanılacak parametrelerden 

bazıları verilmiĢtir. 

Çizelge 6.1: Cd‟ lu ve Cd‟ suz olarak ıĢınlanan Au numunesinin özellikleri. 

Numune Kütle 

No 

Enerji 

(keV) 

𝐼𝛾   

(%) 

Yarı 

Ömür (sn) 

Kütle  

(gr) 

Cd‟lu Au 
197 412       96 232416 

0.2352 

Cd‟suz Au 0.2524 

Au için termal ve epitermal nötron soğurma etki tesir kesitleri de bilinmektedir. Au 

için termal ve epitermal etki tesir kesitleri sırasıyla 98.65 barn ve 1550 barn‟dır [31]. 

NAA formülünde ihtiyacımız olan diğer bir parametrelerde sayım, ıĢınlama ve 

soğutma süreleridir. Bu değerler Çizelge 6.2‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 6.2: Cd‟ lu ve Cd‟ suz Ģekilde ıĢınlanan Au numunesinin ıĢınlama, soğutma 

ve sayım süre değerleri. 

Numune IĢınlama 

Süresi (sn) 

Sayım  

Süresi (sn) 

Soğutma 

Süresi (sn) 

Cd ‟lu Au 
594180 2220 

780 

Cd ‟suz Au 3060 
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Alınan sayımların sonuçları ise Çizelge 6.3‟ de verilmiĢtir. 

Çizelge 6.3: Cd‟lu ve Cd‟suz Au numunelerinin NaI(Tl) detektöründe ölçülmeleri 

sonucunda alınan sayım sonuçları. 

Numune Sayım ve Hatası 

Cd‟ lu Au 27442±1073 

Cd‟ suz Au 229425±1469 

412 keV için 𝜀𝑚𝑢𝑡  değeri daha önce anlatıldığı üzere (5.2) verim-enerji bağımlılığı 

ifadesinden hesaplanmıĢtır. Daha sonra 𝜀𝑚𝑢𝑡  değeri, sayma zamanı ve NaI(Tl) 

sintilasyon detektöründe Au için alınan sayım değerlerinin yerlerine konulması ile 

Cd‟lu ve Cd‟suz  Σ𝑔𝑝𝑠  değerleri elde edilmiĢtir. Epitermal akının hesaplanabilmesi 

için kadmiyum içerisinde ıĢınlanan Au numunesinin kütlesi kullanılmıĢtır. Bilinen 

parametlerin tamamı NAA metodundaki (4.1) formülünde yerine konulup ϕep  

epitermal akı değeri bulunmuĢtur. Bu değer Çizelge 6.4‟ te verilmiĢtir.   

Çizelge 6.4: Hesaplanan epitermal nötron akısının değeri. 

Numune  𝜙𝑒𝑝  (n.𝑐𝑚−2. 𝑠−1) 

Cd‟ lu Au 196±20 

Termal nötron akısı ise, (4.1) formülü gereğince kadmiyumsuz kılıf içindeki Au 

numunesine ait parametreler ve Çizelge 6.4‟ te verilen  ϕep  değeri kullanılarak 

hesaplanmıĢtır. Termal nötron akı değeri Çizelge 6.5‟ te verilmiĢtir. Kadmiyum 

kılıfsız Au numunesine, ıĢınlama sırasında hem termal hem de epitermal 

nötronlardan katkı sağlanmıĢtır. 

Çizelge 6.5: Hesaplanan termal nötron akısının değeri. 

Numune  𝜙𝑡  (n.𝑐𝑚−2 . 𝑠−1) 

Cd‟ suz Au 20907±2090 

6.3 Matlab Programı ve Veri Tabanı 

Bu tez çalıĢmasında NAA yönteminde kullanılmak üzere bir Matlab programı 

oluĢturulmuĢtur. Bu programın yazılmasının amacı; eldeki numunenin akısı bilinen 

bir reaktör ya da nötron kaynağında ıĢınlandıktan sonra, hem γ spektroskopisi 

yardımıyla elde edilen fotopiklerin alanlarının hem de ıĢınlama, soğutma, sayma 

sürelerinin  programda girilmesiyle direk olarak elementin miktarını gram cinsinden 

elde etmektir. Bunun için programda input ve output parametreleri tanımlanmıĢtır. 
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Örneğin dıĢarıdan girilebilen ıĢınlama, sayma ve soğutma zamanları ile bu çalıĢmada 

belirlenmiĢ olan termal ve epitermal nötron akı değerleri input parametreleridir.  

Programda kullanılmak üzere oluĢturulan veri tabanı, nötron aktivasyonun mümkün 

olabildiği radyoizotopları içeren 176 satır ve ilgili parametrelerin yer aldığı 14 

sütundan oluĢmaktadır.  

ġekil 6.7‟ de akıĢ diyagramı verilen program ana hatlarıyla dört bölümden 

oluĢmaktadır. Birinci bölüm „INPUT‟ adlı dosyadır. Bu bölüm, „database.txt‟ adı ile 

hazırlanan veritabanının ana programa yüklendiği, radyoizotoplar ile ilgili 

parametrelerin tanımlandığı kısmı oluĢturmaktadır. Ġkinci bölüm ana iĢlemlerin 

gerçekleĢtiği, ekrana yazdırma iĢleminin yapıldığı „MAIN‟ dosyasıdır. DıĢarıdan 

girilecek olan ıĢınlama, soğutma ve sayma zamanları MAIN klasöründe 

girilmektedir. (4.1) bağıntısı ile verilen NAA kütle formülü ve hata hesabı da bu 

dosyada yer almaktadır. Hata hesabı için yazılan kodda (6.2) bağıntısında verilen 

hata formülü, (4.1) bağıntısında verilen NAA kütle formülünde her bir parametre için 

uygulanmıĢtır. 

                                                          Δ𝑚 =   (
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
)2𝑛

𝑖=1 (Δxi)
2                                   (6.2) 

Üçüncü bölüm nötron akısının istendiği „Fluxes‟ dosyasıdır. Son bölüm ise NAA 

sonucunda elde edilen piklerin enerji, alan, alan hatası ve enerji tolerans değerlerinin 

yer aldığı „enerji_alan_tol‟ dosyasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6.7: Hazırlanan Matlab programının akıĢ diyagramı. 

 

INPUT 

 

MAIN 

ANA 

DOSYA 

database. txt yüklenir Fluxes 

IĢınlama, soğutma  

ve sayma süreleri 

girilir. 

Enerji_alan_tol 

Yüklenir 

Yüklenir 

ÇIKIġ 
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6.4 Indiyum Tayini (Test Elementi) 

Matlab programı, indiyum elementinin NAA analizi ile test edilmiĢtir. Indiyum 

elementinin seçilmesinin nedeni; yüksek etki kesiti (termal), uygun yarı ömrü ve saf 

Ģekilde kolay olarak bulunabilmesidir. Indiyum numunesi, daha önceden Au elementi 

kullanılarak nötron akısı tayin edilen Am-Be izotopik nötron kaynağında 14 gün 

boyunca ıĢınlanmıĢtır. Çizelge 6.6‟ da ıĢınlanan indiyum elementine ait özellikler 

verilmiĢtir. 

Çizelge 6.6: Test için kullanılan In115 elementinin özellikleri. 

Test 

 Numunesi 

Kütle  

(gr) 

Yarı Ömür 

(sn) 

Enerji 

(keV) 

𝐼𝛾   

(%) 

   416.86 27.7 

In115  0.0216 3257 1097.3 56.2 

   1293.3 84.4 

IĢınlamadan sonra In numunesinden yayımlanan gama ıĢınları, NaI(Tl) sintilasyon 

dedektöründe detekte edilerek ilgili gama çizgisinin net alanı (Σ) bulunmuĢtur. 

Çizelge 6.7‟ de In numunesine ait ıĢınlama, soğutma ve sayım süreleri verilmiĢtir. 

Çizelge 6.7: In numunesinin ıĢınlama, soğutma ve sayım süreleri. 

Test  

Numunesi 

IĢınlama Süresi 

(sn) 

Soğutma Süresi 

(sn) 

Sayım Süresi 

(sn) 

In115  1209600 300 10800 

NAA formülünde gerekli olan diğer bir parametre de In‟ un nötron soğurma etki tesir 

kesitidir. Bu değer In için 202 barn‟ dır [32]. In numunesinin enerjilerine karĢılık 

gelen 𝜀𝑚𝑢𝑡  değerleri, sayım süresi ve detektörde yapılan sayımdan elde edilen sayım 

değerleri önceden bahsedilmiĢ olan (4.2) bağıntısında kullanılarak Σ𝑔𝑝𝑠  

hesaplanmıĢtır. IĢınlanan indiyum numunesine ait enerjiler, bu enerjilere karĢılık 

gelen sayım ve Σ𝑔𝑝𝑠  değerleri Çizelge 6.8‟ de verilmiĢtir. 

Çizelge 6.8: In numunesine ait enerji, sayım ve Σ𝑔𝑝𝑠  değerleri. 

Test Numunesi Enerji (keV) Sayım±Hata Σ𝑔𝑝𝑠  

In 416.86 

1097.3 

1293.3 

 

48481±2957 

29987±2860 

34154±2503 

 

61.5 

91.9 

176.7 

 

Son olarak tüm değerler programda ilgili giriĢ dosyasına girilerek program 

çalıĢtırılmıĢtır. Program veri tabanında tarama yaparak girilen değerlere uygun 
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element olarak indiyum elementinin üç çizgisini de bulmuĢ ve yaptığı hesap 

sonrasında kütle değerlerini hatası ile birlikte vermiĢtir. Programın çıktısı EK A1 

kısmında paylaĢılmıĢtır. Program tarafından hesaplanan kütle değerleri Çizelge 6.9‟ 

da verilmiĢtir. 

Çizelge 6.9: Matlab kodunun In için hesapladığı gram cinsinden kütle değerleri. 

Test Numunesi Enerji (keV) Kütle±Hata 

In 416.86 

1097.3 

1293.3 

 

0.0289±0.004 

0.0210±0.003 

0.0269±0.004 
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7. SONUÇ ve TARTIġMA 

Bir nötron kaynağı ya da reaktör nötronları ile ıĢınlanan bilinmeyen bir numune 

içindeki element miktarının, NAA (4.1) formülünde el ile hesaplamak yerine, bu 

formüle dayalı bir program yazılarak da hesaplanabileceği gösterilmiĢtir. 

Deneyde yüksek saflıklı germanyum detektör yerine talyum katkılı NaI(Tl) 

sintilasyon detektörü kullanılmıĢtır. Yapılan çalıĢmada karıĢık spektrumların 

beklenmemesi, HpGe detektörünün çalıĢması için sıvı azot ihtiyacı ve tez 

çalıĢmasının asıl amacının NAA yönteminde kullanılmak üzere uygun bir veritabanı 

oluĢturup bu veri tabanının kullanılacağı bir program yazmak olduğu için , kullanımı 

daha kolay ve pratik olan NaI(Tl) detektörü tercih edilmiĢtir.  

Altın elementinin kadmiyum kılıflı ve kadmiyum kılıfsız Ģekilde ıĢınlanması ile 

gama spektroskopisinden elde edilen veriler doğrultusunda epitermal ve termal 

nötron akıları tespit edilmiĢtir.  

Programın kontrolü için yapılan indiyum testi de programın doğru olarak çalıĢtığını 

göstermiĢtir. IĢınlamaya konulan indiyum elementi 0.0216 gram olarak tartılmıĢtır. 

Indiyuma ait pik enerjileri, alan, alanın hatası, enerji tolerans, nötron akıları ve 

ıĢınlama, soğutma, sayım sürelerinin programda girilmesi ile program öncelikle veri 

tabanında girilen enerji değerlerine uygun olan elementleri sıralamaktadır. EK A-1‟ 

de verildiği gibi program yapılan test sonucunda çıktı olarak In elementini 

belirlemiĢtir. Ġndiyuma ait üç enerji değerine karĢılık gelen kütleleri ve hatalarını 

hesaplamıĢtır. Üç kütlenin ortalaması 0.0256 gr‟ dır. Bu da programın % 18 hata ile 

hesapladığını göstermektedir.  Her ne kadar NAA sonucu belirlenen kütlelerdeki hata 

son derece küçük görünse de, bu hatanın kalibrasyonların nokta kaynak ile yapılması 

ancak ölçümü alınan gerek Au gerek ise In elementlerinin nokta kaynak 

geometrisinden uzak büyük objeler olmasının bu farka yol açtığı bilinmektedir. 
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EK A1 

 

Indium Test  Elementi Ġçin Programın Çıktısı 

 

   Aranan Enerji (keV)       Tolerans (keV)  

   416.860000      0.300000  

 

    Pozisyon    Element     Enerji(keV)          Kutle (gr)           Hata Kutle (gr)  

    76    In      416.860000      0.0289              0.004  

 

   Aranan Enerji (keV)       Tolerans (keV)  

   1097.300000      0.300000  

 

    Pozisyon    Element     Enerji(keV)          Kutle (gr)            Hata Kutle (gr)  

    77    In      1097.300000              0.0210                0.003 

 

   Aranan Enerji (keV)       Tolerans (keV)  

   1293.300000      0.300000  

 

    Pozisyon    Element       Enerji(keV)        Kutle (gr)           Hata Kutle (gr)  

    78    In         1293.300000           0.0269                0.003  
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EK A2 

INPUT Dosyası 

Database.txt‟ deki tüm bilgiler hafızaya yüklenir… 

f=1.;                           % Düzeltme Çarpanı 

b=1;                            % izotopik Bolluk 

  

data=dlmread('database.txt');        

  

tmp=data(:,2);                  % Kütle Numarası  

A=tmp(2:177); 

clear tmp 

  

tmp=data(:,3); 

a=tmp(2:177);                   % Bolluk     

clear tmp 

  

tmp=data(:,4); 

error_a=tmp(2:177);             % Bolluk Hata 

clear tmp 

  

tmp=data(:,5); 

I=tmp(2:177);                   % ġiddet 

clear tmp 

  

tmp=data(:,6); 

error_I=tmp(2:177);             % ġiddet Hata 

clear tmp 

  

tmp=data(:,7); 

energy=tmp(2:177);              % Enerji 

clear tmp 

  

tmp=data(:,8); 

error_energy=tmp(2:177);        % Enerji Hata 

clear tmp 

  

tmp=data(:,9); 

t=tmp(2:177);                   % Yarı Ömür 

clear tmp 

  

tmp=data(:,10); 

error_t=tmp(2:177);             % Yarı Ömür Hata 

clear tmp 

  

tmp=data(:,11); 

s_thermal_cap=tmp(2:177);       % Termal Etki Kesiti 
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s_thermal_cap=s_thermal_cap; 

clear tmp 

  

tmp=data(:,12); 

error_s_thermal_cap=tmp(2:177);     % Termal Etki Kesiti Hata 

clear tmp 

  

tmp=data(:,13); 

s_epithermal_cap=tmp(2:177);        % Epitermal Etki Kesiti 

s_epithermal_cap=s_epithermal_cap; 

clear tmp 

  

tmp=data(:,14); 

error_s_epithermal_cap=tmp(2:177);  % Epitermal Etki Kesiti Hata 

clear tmp  

 

flux=dlmread('fluxes.txt');      

    thermal_flux=flux(1,1)*1.E-24;       

    error_thermal_flux=flux(1,2)*1.E-24; 

    epithermal_flux=flux(1,3)*1.E-24;        

    error_epithermal_flux=flux(1,4)*1.E-24; 

    

enerji_alan_tol=dlmread('enerji_alan_tol.txt'); 

    % enerji, alan, alanin hatasi, tolerans 

 

el=['Na ','Na ','Mg ','Mg ','Mg ','Al ','Cl ','Cl ','Ar ','Ar ','K  ','K  ', 

    'Sc ','Sc ','V  ','V  ','V  ','Mn ','Mn ','Mn ','Mn ','Co ','Co ','Cu ', 

    'Cu ','Cu ','Zn ','Ga ','Ga ','Ga ','Ga ','Ga ','Ga ','Ge ','Ge ','Ge ', 

    'Ge ','Ge ','Ge ','Ge ','Ge ','As ','As ','As ','As ','Br ','Br ','Kr ', 

    'Kr ','Kr ','Kr ','Rb ','Zr ','Zr ','Mo ','Mo ','Mo ','Mo ','Ru ','Ru ', 

    'Ru ','Ru ','Ru ','Ru ','Ru ','Ru ','Ru ','Ru ','Pd ','Pd ','Pd ','Pd ', 

    'Ag ','Ag ','Ag ', 'In ','In ','In ','Sn ','Sn ','Sn ','Sn ','Sn ','Sb ', 

    'Sb ','Sb ','Te ','Te ','I  ','I  ','I  ','Xe ','Xe ','Cs ','Cs ','Cs ', 

    'Cs ','Ba ','Ba ','La ','La ','La ','La ','Ce ','Pr ','Nd ','Nd ','Nd ', 

    'Nd ','Sm ','Sm ','Sm ','Sm ','Sm ','Sm ','Sm ','Eu ','Eu ','Eu ','Eu ', 

    'Gd ','Gd ','Gd ','Gd ','Gd ','Gd ','Gd ','Gd ','Tb ','Tb ','Tb ','Tb ', 

    'Dy ','Dy ','Dy ','Ho ','Ho ','Ho ','Ho ','Er ','Er ','Er ','Er ','Er ', 

    'Tm ','Yb ','Yb ','Yb ','Hf ','Hf ','Hf ','Ta ','Ta ','Ta ','Ta ','W  ', 

    'W  ','W  ','Os ','Os ','Os ','Ir ','Ir ','Ir ','Pt ','Pt ','Pt ','Pt ', 

    'Pt ','Pt ','Pt ','Au ','Au ','Au  ','Hg ','Hg ']; 
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EK A3 

MAIN Dosyası 

clear all 

clc 

format long 

  

t_i     = 1209600        

t_m     = 10800          

t_cool      = 300 

f       = 1 

b       = 1. 

ww      = 1. 

N       = 6.023E23          % Avogadro sayısı 

input                       % tabloyu (database) yükler 

  

tmp=size(enerji_alan_tol); 

pik_sayisi = tmp(1,1)    ;  % Hesap yaptırılacak enerji değerleri 

  

for j=1:pik_sayisi 

  

    disp(' ') 

    

disp('========================================================

====') 

    disp(' ') 

  

%% Aranan enerji değerleri, alan, alan hatasi ve toleranslar %%% 

         

        E_aranan    = enerji_alan_tol(j,1); 

        s_gps       = enerji_alan_tol(j,2); 

        error_s_gps = enerji_alan_tol(j,3); 

        enerji_tol  = enerji_alan_tol(j,4); 

  

        %%%%% Verilen enerji için detektörr efficiency hesaplanıyor %%%%% 

         

        %eff_abs    = EFF_CALCULATE(E_aranan,det_eff)          

         

        %s_gps   = alan/eff_abs*t_m                     % s=sigma 

                

%%%%%%%%% Verilen enerjiye uygun olası elementlerin listesi  

         

        tablo = ELEMENT_BUL(E_aranan,enerji_tol,energy);     

         

%%%%% Aranan enerjiye karĢılık tolerans içinde kalan olası%%%%% 

        %%%%%           elementlerin sayısı      %%%1.6077e+44 

         

        el_sayisi=ELEMENT_SAYISI(tablo); 
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%%%%%%%%%                HESAPLAMALAR               %%%%%%%%%%%% 

         

  if el_sayisi==0         % Element bulunmama durumuna karĢı 

     ext=0; 

             

       EKRANA_YAZDIR_YENI(0,0,0,0,0,E_aranan,enerji_tol,ext) 

             

        else        % Bulunan elementler için hesap yapılacak            

         

            ext=1; 

            EKRANA_YAZDIR_YENI(0,0,0,0,0,E_aranan,enerji_tol,ext) 

         

            for i=1:el_sayisi 

                ext=2;       

                pos=tablo(i,1); 

                        ww=0.69314718/t(pos); 

                        error_ww=ww*error_t(pos)/t(pos); 

                 

  

f1=(error_s_gps/s_gps)^2; 

  

f20 = exp(-ww*t_cool) - exp(-ww*(t_i+t_cool)) + 

     - exp(-ww*(t_cool+t_m) + exp(-ww*(t_i+t_cool+t_m))); 

% beta denen % 

     

f20 = f20-ww; 

f21 = t_cool*exp(-ww*t_cool); 

f22 = -(t_m+t_cool)*exp(-ww*(t_cool+t_m)); 

f23 = -(t_cool+t_i)*exp(-ww*(t_cool+t_i)); 

f24 = (t_i + t_cool + t_m)*exp(-ww*(t_i + t_cool + t_m)); 

f2  = f20+ww*(f21+f22+f23+f24); 

f2  = f2^2/f20^2; 

f25 = (error_ww/ww)^2; 

f2  = f2*f25;     

                         

f3  = (error_a(pos)/a(pos))^2; 

f4  = (error_I(pos)/I(pos))^2; 

                                         

f51 = s_thermal_cap(pos)^2*thermal_flux^2; 

Cg = s_thermal_cap(pos)*thermal_flux+         

s_epithermal_cap(pos)*epithermal_flux; % c_g denen  

                     

    Cg = Cg^2;   

    f51=f51/Cg; 

    f53 = (error_s_thermal_cap(pos)/s_thermal_cap(pos))^2; 

    f5 = f51*f53 ; 

                                

    f61=f51; 
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    f63 = (error_thermal_flux/thermal_flux)^2; 

    f6 = f61*f63 ; 

                         

    f71 = s_epithermal_cap(pos)^2*epithermal_flux^2; 

    f71=f71/Cg; 

    f73 = (error_s_epithermal_cap(pos)/s_epithermal_cap(pos))^2; 

    f7 = f71*f73 ; 

                     

                         

    f81=f71; 

    f83 = (error_epithermal_flux/epithermal_flux)^2; 

    f8 = f81*f83 ; 

                     

%  [f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8]' 

                     

    Cg   = sqrt(Cg); 

    c = f*s_gps*A(pos)*ww*t_m/(Cg*a(pos)*b*N*I(pos)); 

    func1 = (1-exp(-ww*t_i)); 

    func2 = exp(-ww*t_cool); 

    func3 = (1-exp(-ww*t_m));                    

                m(i)=c/(func1*func2*func3) 

             

    absd = sqrt(f1 + f2 + f3 + f4 + f5 + f6 + f7 + f8); 

    absd 

                rel_error_m(i)= absd * m(i); 

                rel_error_m(i) 

%               *m(i); 

  

                 

EKRANA_YAZDIR_YENI(pos,el,tablo(i,2),m(i),rel_error_m(i),E_aranan,enerji_tol

,ext)                    

           end 

           

  %%%%%%%%%%%%%%%%   HESAPLAMALAR BĠTTĠ  

%%%%%%%%%%%%%%%%% 

        end 

end 

  

disp(' ') 

disp('========================================================

======') 

disp(' ') 

disp(' ') 
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EK A4 

Ekrana Yazdır Komutunun Yer Aldığı Dosya 

function 

EKRANA_YAZDIR_YENI(pos,el,enerji,kutle,hata_kutle,E_aranan,enerji_tol,ext) 

    ext; 

    M=[E_aranan, enerji_tol]; 

     

    if ext == 1 

  

        printf('    Aranan Enerji (keV)       Tolerans (keV) \n') 

        printf('      %f    \t    %f    \n\n',M(1),M(2)) 

        printf('      Pozisyon        Element        Enerji(keV)       Kutle (gr)       Hata Kutle 

(gr) \n') 

%       printf('      Element        Enerji(keV)    kutle (gr) \n') 

  

    elseif ext == 0 

  

        printf('    Aranan Enerji (keV)       Tolerans (keV) \n') 

        printf('      %f    \t  %f  \n\n',M(1),M(2)) 

        printf('\n \t   BU VERĠLERE UYGUN ELEMENT YOKTUR. \n\n') 

  

    else 

  

        konum=2*pos+(pos-2);    % Element dizisindeki her bir karakterin konumu 

        printf('   \t%i \t%s         %f %f  %.12f   \n 

',pos,el(konum:konum+1),enerji,kutle,hata_kutle) 

%       printf(' \t%s        %f %f  \n ',el(konum:konum+1),enerji,kutle) 

  

    end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

EK A5 

Element Bul Komutunun Yer Aldığı Dosya  

 

function Sel_el=ELEMENT_BUL(E_aranan,enerji_tol,energy) 

  

k=0; 

  

% Ġlgili enerji aralığı için tablo taranıp olası elementler seçilecek 

  

Energy_ust = E_aranan + enerji_tol; 

Energy_alt = E_aranan - enerji_tol; 

  

Sel_el=zeros(1,2); 

  

for i=1:length(energy) 

  

    E_tablo=energy(i); 

  

    if E_tablo <= Energy_ust && E_tablo >= Energy_alt 

  

        k=k+1; 

        Sel_el(k,1)=i;              % i elementin tablodaki konumu 

        Sel_el(k,2)=E_tablo; 

                 

    end 

  

  

end 
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EK A6 

Element Sayısı Komutunun Yer Aldığı Dosya 

function el_sayisi=ELEMENT_SAYISI(tablo) 

  

        if tablo(1,1)==0 

         

            el_sayisi=0; 

             

        else 

         

            tmp=size(tablo); 

            el_sayisi=tmp(1,1); 

             

        end 
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EK A7 

Veri tabanı 

 

E   A  a       Δa Iγ       ΔIγ    E(keV) 

 

  ΔE          t1/2 

              

Δt1/2 σth Δσth σep Δσep 

       

 

       Na 23 1.000 0 1.000 0 1368.633  0 53852 4.3 0.530 0.005 0.311 0.01 

Na 23 1.000 0 0.999 0.00004 2754.028  0 53852 4.3 0.530 0.005 0.311 0.01 

Mg 26 0.110 0.0002 0.008 0.001 170.68  0.05 567 0.7 0.0382 0.0008 0.0382 0.0008 

Mg 26 0.110 0.0002 0.718 0.004 843.74  0.03 567 0.7 0.0382 0.0008 0.0382 0.0008 

Mg 26 0.110 0.0002 0.280 0.004 1014.42  0.03 567 0.7 0.0382 0.0008 0.0382 0.0008 

Al 27 1.000 0 1.000 0 1778.969  0.012 134 0.1 0.231 0.003 0.14 0.01 

Cl 37 0.242 0.0007 0.319 0.01 1642.714  0 2234 3.0 0.433 0.006 0.295 0.004 

Cl 37 0.242 0.0007 0.424 0.011 2167.405  0 2234 3.0 0.433 0.006 0.295 0.004 

Ar 40 0.996 0.00003 0.991 0 1293.587  0 6560 7.2 0.660 0.009 0.41 0.03 

Ar 40 0.996 0.00003 0.001 0.00005 1677.198  0 6560 7.2 0.660 0.009 0.41 0.03 

K 41 0.067 0.00004 0.003 0.0002 312.6  0 44496 10.8 1.46 0.03 1.40 0.04 

K 41 0.067 0.00004 0.180 0 1524.7  0 44496 10.8 1.46 0.03 1.40 0.04 

Sc 45 1.000 0 1.000 0.00001 889.277  0.003 7239456 3456.0 27.5 0.2 12.0 0.5 

Sc 45 1.000 0 1.000 0.00001 1120.545  0.004 7239456 3456.0 27.5 0.2 12.0 0.5 

V 51 0.998 0.00002 1.000 0.01 1434.068  0.014 225 0.3 4.9 0.1 2.7 0.1 

V 51 0.998 0.00002 0.006 0.0001 1333.649  0.017 225 0.3 4.9 0.1 2.7 0.1 

V 51 0.998 0.00002 0.001 0.00002 1530.67  0.01 225 0.3 4.9 0.1 2.7 0.1 

Mn 55 1.000 0 0.989 0 846.771    0.005 9283 0.7 13.3 0.2 14.0 0.3 

Mn 55 1.000 0 0.272 0.008 1810.772  0.017 9283 0.7 13.3 0.2 14.0 0.3 
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Mn 55 1.000 0 0.143 0.004 2113.123 

 
0.010 9283 0.7 13.3 0.2 14.0 0.3 

Mn 55 1.000 0 0.010 0.0003 2522.88  0.06 9283 0.7 13.3 0.2 14.0 0.3 

Co 59 1.000 0 1.000 0.000007 1173.237  0.004 166352733 15778.8 37.18 0.06 75.9 2.0 

Co 59 1.000 0 1.000 0.000004 1332.501  0.005 166352733 15778.8 37.18 0.06 75.9 2.0 

Cu 63 0.692 0.0003 0.005 0.0001 1345.84  0.04 45720 7.2 4.50 0.02 4.97 0.08 

Cu 65 0.308 0.0003 0.090 0 833.537  0.006 307 0.8 2.17 0.03 2.19 0.07 

Cu 65 0.308 0.0003 0.002 0.00004 1039.231  0.003 307 0.8 2.17 0.03 2.19 0.07 

Zn 64 0.486 0.003 0.506 0.0024 1115.546  0.004 21104064 22464.0 0.93 0.09 1.45 0.06 

Ga 69 0.601 0.00009 0.003 0.0001 176.17  0.02 1268 1.8 2.18 0.05 15.6 1.5 

Ga 69 0.601 0.00009 0.007 0.0005 1039.2  0.08 1268 1.8 2.18 0.05 15.6 1.5 

Ga 71 0.399 0.00009 0.960 0 834.01  0.2 50760 72.0 3.61 0.10 31.2 1.9 

Ga 71 0.399 0.00009 0.259 0.005 2201.69  0.05 50760 72.0 3.61 0.10 31.2 1.9 

Ga 71 0.399 0.00009 0.248 0.005 629.95  0.03 50760 72.0 3.61 0.10 31.2 1.9 

Ga 71 0.399 0.0002 0.128 0.0023 2507.82  0.06 50760 72.0 3.61 0.10 31.2 1.9 

Ge 74 0.359 0.0002 0.110 0 264.6576  0.0009 4967 2.4 0.4 0.2 1.0 0.2 

Ge 74 0.359 0.0002 0.012 0.0003 198.606  0.0012 4967 2.4 0.4 0.2 1.0 0.2 

Ge 74 0.359 0.0002 0.002 0.00009 468.6  0.4 4967 2.4 0.4 0.2 1.0 0.2 

Ge 74 0.359 0.0002 0.002 0.00007 419.1  0.3 4967 2.4 0.4 0.2 1.0 0.2 

Ge 76 0.074 0.0002 0.540 0 264.44  0.03 40680 36.0 0.16 0.02 1.8 0.4 

Ge 76 0.074 0.0002 0.308 0.009 211.03  0.03 40680 36.0 0.16 0.02 1.8 0.4 

Ge 76 0.074 0.0002 0.286 0.009 215.51  0.03 40680 36.0 0.16 0.02 1.8 0.4 

Ge 76 0.074 0 0.218 0.005 416.33  0.03 40680 36.0 0.16 0.02 1.8 0.4 

As 75 1.000 0 0.450 0 559.101  0.005 93122 172.8 4.5 0.1 61 4 

As 75 1.000 0 0.062 0.003 657.041  0.005 93122 172.8 4.5 0.1 61 4 

As 75 1.000 0 0.034 0.0018 1216.104  0.020 93122 172.8 4.5 0.1 61 4 

As 75 1.000 0.0007 0.014 0.0009 1212.94  0.04 93122 172.8 4.5 0.1 61 4 
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Br 79 0.507 0.0007 0.070 0 616.6  0.1 1061 1.2 11.0 0.7 127 14 

Br 79 0.507 0.0002 0.011 0 666.14  0.09 1061 1.2 11.0 0.7 127 14 

Kr 86 0.173 0.002 0.496 0.02 402.586  0.010 4578 36.0 0.003 0.002 0.023 0.03 

Kr 86 0.173 0.002 0.092 0.005 2554.8  0.2 4578 36.0 0.003 0.002 0.023 0.03 

Kr 86 0.173 0.002 0.073 0.002 845.43  0.04 4578 36.0 0.003 0.002 0.023 0.03 

Kr 86 0.173 0.0002 0.039 0.0025 2558.1  0.2 4578 36.0 0.003 0.002 0.023 0.03 

Rb 85 0.722 0.0004 0.090 0 1076.64  0.04 1609718 1555.2 0.48 0.01 5.9 0.5 

Zr 94 0.174 0.0004 0.442 0.0013 724.199  0.005 5531328 4320.0 0.0499 0.002 0.27 0.03 

Zr 94 0.174 0 0.540 0 756.729  0.012 5531328 4320.0 0.0499 0.002 0.27 0.03 

Mo 98 0.241 0.0007 0.894 0.0023 140.511  0.001 237384 36.0 0.127 0.006 6.9 0.3 

Mo 98 0.241 0.0007 0.121 0.0012 739.5  0.02 237384 36.0 0.127 0.006 6.9 0.3 

Mo 98 0.241 0.0007 0.060 0.0007 181.063  0.008 237384 36.0 0.127 0.006 6.9 0.3 

Mo 98 0.241 0.0006 0.043 0.0005 777.921  0.020 237384 36.0 0.127 0.006 6.9 0.3 

Ru 96 0.055 0.0006 0.860 0 215.718  0.024 250560 8640.0 0.28 0.02 6.5 0.4 

Ru 96 0.055 0.0006 0.108 0.0017 324.48  0.03 250560 8640.0 0.28 0.02 6.5 0.4 

Ru 96 0.055 0.002 0.009 0.00017 569.31  0.04 250560 8640.0 0.28 0.02 6.5 0.4 

Ru 102 0.316 0.002 0.909 0.01 497.08  0.007 3392064 1728.0 1.17 0.07 4.2 0.1 

Ru 102 0.316 0.002 0.058 0.0005 610.33  0.020 3392064 1728.0 1.17 0.07 4.2 0.1 

Ru 102 0.316 0.002 0.033 0.0009 443.799  0.019 3392064 1728.0 1.17 0.07 4.2 0.1 

Ru 104 0.187 0.002 0.470 0 724.21  0.08 15984 72.0 0.31 0.02 6.4 0.5 

Ru 104 0.187 0.002 0.175 0.005 469.37  0.10 15984 72.0 0.31 0.02 6.4 0.5 

Ru 104 0.187 0.002 0.157 0.005 676.36  0.08 15984 72.0 0.31 0.02 6.4 0.5 

Ru 104 0.187 0.0009 0.111 0.004 316.44  0.15 15984 72.0 0.31 0.02 6.4 0.5 

Pd 108 0.265 0.0009 0.036 0.003 88.04  0.05 49324 8.6 8.5 0.5 244 4 

Pd 110 0.117 0.0009 0.009 0 580.02  0.06 1404 12.0 0.226 0.031 3.1 0.4 

Pd 110 0.117 0.0009 0.006 0.0004 1388.36  0.09 1404 12.0 0.226 0.031 3.1 0.4 

Pd 110 0.117 0.00007 0.006 0.0004 1458.9  0.3 1404 12.0 0.226 0.031 3.1 0.4 
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Ag 107 0.518 0.00007 0.018 0.0009 632.97  0.02 142 0.6 37.6 1.2 100 48 

Ag 107 0.518 0.00007 0.005 0 433.937  0.004 142 0.6 37.6 1.2 100 48 

Ag 107 0.518 0.0003 0.003 0.00013 618.84  0.05 142 0.6 37.6 1.2 100 48 

In 115 0.957 0.002 0.277 0.012 416.86  0.03 3257 10.2 202 2.0 0.01 0.001 

In 115 0.957 0.002 0.562 0.011 1097.326  0.022 3257 10.2 202 2.0 0.01 0.001 

In 115 0.957 0.002 0.844 0.017 1293.358  0.015 3257 10.2 202 2.0 0.01 0.001 

Sn 122 0.046 0.0005 0.006 0 1088.64  0.10 11162880 34560.0 0.18 0.02 0.81 0.04 

Sn 124 0.058 0.0005 0.100 0 1067.1  0.05 832896 2592.0 0.133 0.005 8.0 0.2 

Sn 124 0.058 0.0005 0.046 0.0016 1089.15  0.10 832896 2592.0 0.133 0.005 8.0 0.2 

Sn 124 0.058 0.0005 0.041 0.0016 915.55  0.05 832896 2592.0 0.133 0.005 8.0 0.2 

Sn 124 0.058 0.0008 0.043 0.0016 822.48  0.05 832896 2592.0 0.133 0.005 8.0 0.2 

Sb 121 0.574 0.0008 0.710 0 564.119  0.017 235336 17.3 5.75 0.12 205 20 

Sb 121 0.574 0.0008 0.039 0.0013 692.794  0.017 235336 17.3 5.75 0.12 205 20 

Sb 121 0.574 0.0001 0.008 0.0004 1256.901  0.019 235336 17.3 5.75 0.12 205 20 

Te 126 0.190 0.0001 0.010 0 417.95  0.10 33660 252.0 1.04 0.15 7.5 1.0 

Te 126 0.190 0 0.001 0.00001 360.32  0.10 33660 252.0 1.04 0.15 7.5 1.0 

I 127 1.000 0 0.170 0 442.901  0.010 1499 1.2 6.15 0.06 150 10 

I 127 1.000 0 0.016 0.0007 526.557  0.014 1499 1.2 6.15 0.06 150 10 

I 127 1.000 0.005 0.002 0.00007 743.22  0.02 1499 1.2 6.15 0.06 150 10 

Xe 132 0.269 0.005 0.003 0.0003 80.9971  0.0026 452995 86.4 0.45 0.06 4.6 0.6 

Xe 132 0.269 0 0.380 0.007 79.6139  0.0014 452995 86.4 0.45 0.06 4.6 0.6 

Cs 133 1.000 0 0.976 0.0003 604.721  0.002 65160132 31557.6 29.0 1.5 437 26 

Cs 133 1.000 0 0.855 0.0004 795.864  0.004 65160132 31557.6 29.0 1.5 437 26 

Cs 133 1.000 0 0.154 0.0006 801.953  0.003 65160132 31557.6 29.0 1.5 437 26 

Cs 133 1.000 0.0007 0.087 0.0004 569.331  0.004 65160132 31557.6 29.0 1.5 437 26 

Ba 138 0.717 0.0007 0.237 0.024 165.864  0.006 4984 16.8 0.27 0.14 0.32 0.04 

Ba 138 0.717 0.000002 0.003 0.0003 1420.5  0.2 4984 16.8 0.27 0.14 0.32 0.04 
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La 139 0.999 0.000002 0.954 0.014 1596.21  0.035 144988 25.9 8.93 0.04 12.1 0.6 

La 139 0.999 0.000002 0.455 0.006 815.772  0.012 144988 25.9 8.93 0.04 12.1 0.6 

La 139 0.999 0.000002 0.233 0.0019 487.021  0.019 144988 25.9 8.93 0.04 12.1 0.6 

La 139 0.999 0.001 0.203 0.003 328.762  0.008 144988 25.9 8.93 0.04 12.1 0.6 

Ce 140 0.885 0.001 0.482 0.003 145.4405  0.0028 2808086 432.0 0.57 0.04 0.54 0.05 

Pr 141 1.000 0.0009 0.037 0 1575.85  0.15 68832 144.0 11.5 0.3 17.4 2.0 

Nd 146 0.172 0.0009 0.280 0 91.105  0.002 948672 864.0 1.4 0.1 23.2 0.5 

Nd 146 0.172 0.0009 0.131 0.007 531.016  0.022 948672 864.0 1.4 0.1 23.2 0.5 

Nd 146 0.172 0.0009 0.020 0.0011 319.411  0.018 948672 864.0 1.4 0.1 23.2 0.5 

Nd 146 0.172 0.001 0.012 0.0008 439.895  0.022 948672 864.0 1.4 0.1 23.2 0.5 

Sm 152 0.267 0.002 0.300 0 103.18012  0.00017 166622 14.4 206 6 2970 100 

Sm 152 0.267 0.002 0.049 0.0006 69.673  0.00013 166622 14.4 206 6 2970 100 

Sm 152 0.267 0.002 0.008 0.00012 97.431  0.00021 166622 14.4 206 6 2970 100 

Sm 152 0.267 0.002 0.003 0.00015 75.42213  0.00023 166622 14.4 206 6 2970 100 

Sm 154 0.227 0.002 0.746 0.019 104.3346  0.0008 1338 12.0 8.4 0.5 36 4 

Sm 154 0.227 0.002 0.037 0 141.4428  0.004 1338 12.0 8.4 0.5 36 4 

Sm 154 0.227 0.015 0.020 0.0008 245.771  0.0006 1338 12.0 8.4 0.5 36 4 

Eu 153 0.522 0.015 0.408 0.0025 123.071  0.001 271174457 126230.4 312 7 1420 100 

Eu 153 0.522 0.015 0.352 0.0018 1274.436  0.006 271174457 126230.4 312 7 1420 100 

Eu 153 0.522 0.015 0.202 0.0009 723.304  0.005 271174457 126230.4 312 7 1420 100 

Eu 153 0.522 0.0012 0.180 0.0005 1004.725  0.006 271174457 126230.4 312 7 1420 100 

Gd 158 0.248 0.0012 0.114 0.006 363.55  0.04 66524 14.4 2.2 0.2 73 7 

Gd 158 0.248 0.0012 0.022 0.001 58.00  0.01 66524 14.4 2.2 0.2 73 7 

Gd 158 0.248 0.0012 0.002 0.00005 348.16  0.07 66524 14.4 2.2 0.2 73 7 

Gd 158 0.248 0.0004 0.002 0.00005 226.01  0.04 66524 14.4 2.2 0.2 73 7 

Gd 160 0.219 0.0004 0.601 0.015 360.94  0.02 220 3.0 0.77 0.02 7.4 1.0 

Gd 160 0.219 0.0004 0.227 0.009 314.92  0.02 220 3.0 0.77 0.02 7.4 1.0 
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Gd 160 0.219 0.0004 0.139 0.0008 102.315  0.10 220 3.0 0.77 0.02 7.4 1.0 

Gd 160 0.219 0 0.060 0.0025 283.55  0.03 220 3.0 0.77 0.02 7.4 1.0 

Tb 159 1.000 0 0.301 0.0006 879.383  0.003 6246720 17280.0 23.4 0.4 418 20 

Tb 159 1.000 0 0.261 0.0018 298.58  0.002 6246720 17280.0 23.4 0.4 418 20 

Tb 159 1.000 0 0.251 0.0012 966.171  0.003 6246720 17280.0 23.4 0.4 418 20 

Tb 159 1.000 0.002 0.149 0.0006 1177.962  0.004 6246720 17280.0 23.4 0.4 418 20 

Dy 164 0.282 0.002 0.036 0.0018 94.700  0.003 8402 3.6 2840 40 341 20 

Dy 164 0.282 0.002 0.008 0.0004 361.68  0.02 8402 3.6 2840 40 341 20 

Dy 164 0.282 0 0.005 0.00011 715.328  0.020 8402 3.6 2840 40 341 20 

Ho 165 1.000 0 0.067 0.0008 80.574  0.008 96588 72.0 64.7 1.2 665 22 

Ho 165 1.000 0 0.009 0.0003 1379.40  0.06 96588 72.0 64.7 1.2 665 22 

Ho 165 1.000 0 0.002 0.00004 1581.89  0.08 96588 72.0 64.7 1.2 665 22 

Ho 165 1.000 0.002 0.001 0.00002 1662.48  0.08 96588 72.0 64.7 1.2 665 22 

Er 168 0.268 0.002 0.002 0.00018 8.41031  0.00019 812160 1728.0 2.74 0.08 37 5 

Er 170 0.149 0.002 0.644 0.016 308.31  0.03 27058 7.2 5.8 0.3 35.4 5.9 

Er 170 0.149 0.002 0.289 0.008 295.901  0.013 27058 7.2 5.8 0.3 35.4 5.9 

Er 170 0.149 0.002 0.205 0.008 111.621  0.004 27058 7.2 5.8 0.3 35.4 5.9 

Er 170 0.149 0 0.091 0.003 124.015  0.006 27058 7.2 5.8 0.3 35.4 5.9 

Tm 169 1.000 0.004 0.025 0.025 84.25474  0.00008 11111040 25920.0 100 2 1720 30 

Yb 174 0.318 0.004 0.064 0.001 396.329  0.020 361584 86.4 69.4 5.0 27 3 

Yb 174 0.318 0.004 0.030 0.0005 282.522  0.014 361584 86.4 69.4 5.0 27 3 

Yb 174 0.318 0.0002 0.019 0.0003 113.805  0.004 361584 86.4 69.4 5.0 27 3 

Hf 180 0.351 0.00007 0.805 0.0011 482.182  0.023 3662496 5184.0 13.04 0.07 35.0 1.0 

Hf 180 0.351 0.00007 0.433 0.005 133.024  0.017 3662496 5184.0 13.04 0.07 35.0 1.0 

Hf 180 0.351 0.00002 0.151 0.001 345.916  0.025 3662496 5184.0 13.04 0.07 35.0 1.0 

Ta 181 1.000 0.00002 0.412 0.006 67.7497  0.00010 9886752 2592.0 20.5 0.5 660 23 

Ta 181 1.000 0.00002 0.349 0.001 1121.3007  0.0005 9886752 2592.0 20.5 0.5 660 23 
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Ta 181 1.000 0.00002 0.270 0.001 1221.4066  0.0005 9886752 2592.0 20.5 0.5 660 23 

Ta 181 1.000 0.002 0.162 0.0004 1189.0503  0.0005 9886752 2592.0 20.5 0.5 660 23 

W 186 0.286 0.002 0.273 0.006 685.774  0.018 85392 216.0 37.9 0.6 485 15 

W 186 0.286 0.002 0.218 0.004 479.531  0.017 85392 216.0 37.9 0.6 485 15 

W 186 0.286 0.0002 0.111 0.0022 72.001  0.004 85392 216.0 37.9 0.6 485 15 

Os 192 0.410 0.008 0.043 0.002 138.938  0.005 108396 36.0 2.0 0.1 4.6 0.2 

Os 192 0.410 0.008 0.040 0.002 460.547  0.007 108396 36.0 2.0 0.1 4.6 0.2 

Os 192 0.410 0.008 0.013 0.0012 557.429  0.021 108396 36.0 2.0 0.1 4.6 0.2 

Ir 193 0.627 0.005 0.131 0.004 328.455  0.011 69408 468.0 111 5 1350 100 

Ir 193 0.627 0.005 0.025 0.0009 293.545  0.013 69408 468.0 111 5 1350 100 

Ir 193 0.627 0.005 0.012 0.0003 645.157  0.016 69408 468.0 111 5 1350 100 

Pt 196 0.253 0.006 0.170 0.016 77.351  0.002 71609 6.8 0.72 0.04 5.1 0.3 

Pt 196 0.253 0.006 0.037 0 191.437  0.010 71609 6.8 0.72 0.04 5.1 0.3 

Pt 196 0.253 0.006 0.002 0.00022 268.78  0.05 71609 6.8 0.72 0.04 5.1 0.3 

Pt 198 0.072 0.002 0.150 0 542.993  0.002 1848 12.6 3.66 0.19 54 4 

Pt 198 0.072 0.002 0.056 0.0015 493.772  0.002 1848 12.6 3.66 0.19 54 4 

Pt 198 0.072 0.002 0.050 0.0018 317.056  0.003 1848 12.6 3.66 0.19 54 4 

Pt 198 0.072 0.002 0.033 0.0015 185.768  0.001 1848 12.6 3.66 0.19 54 4 

Au 197 1.000 0 0.960 0 411.80205  0.00017 232863 18.1 98.65 0.09 1550 28 

Au 197 1.000 0 0.008 0.00003 675.8836  0.0007 232863 18.1 98.65 0.09 1550 28 

Au 197 1.000 0 0.002 0.00002 1087.684  0.003 232863 18.1 98.65 0.09 1550 28 

Hg 202 0.299 0.002 0.810 0 279.1967  0.0012 4027277 1555.2 4.89 0.05 4.2 0.2 

Hg 204 0.069 0.0004 0.022 0 203.750  0.009 312 6.0 0.43 0.10 0.85 0.2 
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