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Nükleer maddelerin karakterizasyonu, nükleer güvenlik denetimi, yurt savunması ve nükleer adli bilim kapsamında 

yer alan önemli bir konudur. U, Pu, Th gibi nükleer maddelerin ve radyoaktif maddelerin yasadıĢı kaçakçılığı, 

uluslararası topluma ciddi bir radyolojik tehdit oluĢturabilir. Bu yüzden uluslararası güvenlik denetimi sistemi, bir 

ülkenin nükleer faaliyetler ve malzemelerle ilgili beyanlarının doğru, tam ve eksiksiz olduğunu doğrulamak amacıyla 

kurulmuĢtur. Bu türden malzemeler ele geçirildiğinde, malzemenin geldiği yer (menĢei) ve tehlikesi hakkında bilgi 

sağlamak için U ve Pu‟ un kimyasal safsızlıkları ve izotopik bileĢimleri gibi çeĢitli fiziksel ve kimyasal 

parametrelerinin detaylı ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda - ve X-ıĢınlarının tahribatsız olarak 

ölçülmesiyle yapılan analizler, özel nükleer maddelerin tanımlanmasında önemli bir rol oynar. U ve Pu izotopik 

bileĢimlerinin belirlenmesi için uranyum zenginlik ölçer prensibi ve çok gruplu gama analiz (MGA) yöntemi olarak 

bilinen gama spektroskopik yöntemler yaygın olarak kullanılır. Analizde, uranyum zenginlik ölçer prensibi 235U 

izotopunun 185,7 keV‟ lik pikini kullanırken, MGA yöntemi, U ve Pu spektrumlarının daha karmaĢık 80-130 keV 

enerji bölgesinde yer alan gama ve X-ıĢınlarını kullanır. Bu tezde, belirli bir kaynak-dedektör geometrisinde, 

uranyum malzemelerde 235U zenginliğinin belirlenmesinde soğurucu ve kolimatör etkisi incelenmiĢtir. En iyi sayım 

istatistiğini elde etmek için delik çapları Dc=15, 20, 25, 30 ve 50 mm ve yüksekliği Hc=25 mm olan Pb-kolimatörler 

kullanılarak, sertifikalı uranyum (235U zenginlik %0,32-4,51) standartları ölçülmüĢtür. Verilen geometride optimum 

kolimatör çap/yükseklik oranı, Dc/Hc = 1,4-1,6 olarak belirlenmiĢtir. Uranyum kabını simüle etmek için 141 ila 840 

mg.cm-2 yüzey kütle yoğunluklu Al-soğurucu ve 1120 ila 7367 mg.cm-2 yüzey kütle yoğunluklu Pb-soğurucu foiller, 

dedektör ile numune arasına yerleĢtirilmiĢtir. Her bir geometri için kalibrasyon katsayıları (%zenginlik / cps) 

belirlenmiĢtir. Kalınlığı 0,98 mm (1120 mg.cm-2) olan Pb-soğurucu kullanıldığında, 185,7 keV‟ lik pikin sayım hızı 

çok düĢük olduğu için herhangi bir zenginlik değeri ölçülememiĢtir. Al-soğurucular kullanıldığında ise 235U için 

belirlenen zenginlik değerlerinin doğruluğu etkilenmemiĢtir. Zenginlik ölçer prensibinden elde edilen 235U sonuçları 

MGA yönteminden elde edilen sonuçlara göre daha hassas ve kesinliği yüksektir. 
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The characterization of nuclear materials is an important issue within the context of nuclear safeguards, homeland 

security and nuclear forensics. Illicit trafficking of radioactive and nuclear materials such as U, Th and Pu poses a 

serious radiological threat to the international community. Hence the international safeguards system has been set up 

to verify to correctness and completeness of declarations related to nuclear materials and activities. If such materials 

are intercepted, the detailed measurements of various physical and chemical parameters, such as isotopic composition 

of U and Pu or chemical impurities have to be performed in order get information on its hazard and provenance. Non-

destructive measurements of - and X-rays emissions play an important role to identify the special nuclear materials. 

For the determination of the isotopic compositions of U and Pu, the -ray spectroscopic methods are commonly used 

which are called as uranium enrichment meter principle and multigroup analyis (MGA). While the enrichment meter 

principle uses the peak at 185.7 keV of 235U isotope, MGA method uses the complex - and X-rays lying in 80-130 

keV energy region of the U and Pu spectra. In the thesis, the effect of absorber and collimator on the enrichment 

determination of 235U in uranium has been investigated in a given source to detector geometry. For this, the certified 

uranium samples with the enrichment range of 0.32-4.51 % 235U are measured by using different hole diameters of 

Dc=15, 20, 25, 30 and 50 mm in Pb-collimator with Hc=25 mm thick to obtain good counting statistics. The optimum 

diameter/height ratio for the Pb-collimator was determined to be Dc/Hc=1.4-1.6 in the present geometry. In order to 

simulate the container walls, ten different thicknesses of Al-sheets of 141 to 840 mg.cm-2 and Pb-sheets of 1120 to 

7367 mg.cm-2 are interposed between sample and detector. The calibration coefficients (%enrichment / cps) were 

obtained for each geometry. When 1120 mg.cm-2 ( 0.98 mm) Pb-absorber is used, the count rate of 185.7 peak is 

very low, thus not giving any enrichment value. However, when Al-absorbers are used they did not affect the 

accuracy of the results for the enrichment of 235U. The results for 235U from enrichment meter method are clearly 

more accurate and precise than those obtained by MGA method. 
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1. GĠRĠġ 

 

Bilindiği gibi, nükleer maddelerin karakterizasyonu nükleer teknolojide önemli bir 

konudur ve bunun için öncelikle nükleer madde içindeki uranyum izotopik (
234

U, 
235

U, 

238
U) bolluğunun bilinmesi gerekir. Uranyumun, 

235
U izotopunu zenginleĢtirme 

derecesinin bilinmesi, nükleer teknolojide ürün ve süreç kontrolünde, örneğin; malzeme 

giriĢi, iĢlenmesi ve çıkıĢının takibinde, nükleer tesislerde malzemelere iliĢkin kayıtların 

doğruluğunun kontrol edilmesinde, yurt savunmasında ve yasa dıĢı nükleer madde 

kaçakçılığı ve/veya nükleer güvenlik denetimine konu olacak türden malzemelerin 

tanımlanmasında önemli bir ölçüm aĢamasıdır. Uranyumun geçirmiĢ olduğu iĢlemlere 

bağlı olarak, 
232, 233, 234, 235, 236, 238

U izotoplarının uranyum numunesinde varlığının 

tanımlanması ve her birinin bulunma derecelerinin belirlenmesi, uranyum numunesinin 

kaynağının doğru karakterize edilmesi için önemli bilgiler sağlar. Özellikle, nükleer 

madde kaçakçılığında ele geçen bir malzemeye yerinde ilk müdahaleyi yapan kiĢilerin, 

söz konusu maddenin özel bölünebilir nükleer bir madde (fissil U veya Pu) olup 

olmadığına dair tanımlamada hızlı karar verebilmesi için de bu bilgi gereklidir. Bu 

amaçla, dünyadaki uzman laboratuvarlarda nükleer enstrümantasyon cihazları, 

çalıĢılacak/incelenecek nükleer maddeye uygun bağdaĢtırılarak seçilip kullanılmaktadır. 

Nükleer madde tanımlanmasında 
235

U zenginleĢtirme derecesinin bilinmesi için özel 

ölçüm cihazlarına ve prosedürlere gereksinim vardır. Ayrıca daha spesifik olan nükleer 

ölçüm cihazları, uluslararası nükleer madde güvenliği denetimi, nükleer adli bilim, 

malzeme bilimi, yöntem geliĢtirme, çevresel radyoaktivite araĢtırmaları gibi çeĢitli 

alanlarda da kullanılmaktadır. Bu nedenle, nükleer enstrümantasyondaki geliĢen 

teknolojiye paralel olarak, doğruluğu ve güvenirliliği kanıtlanmıĢ analitik metotların da 

geliĢtirilmesi temel bir gereksinimdir. Nükleer maddelerin tanımlanması için birçok 

analitik teknik arasında, hızlı ve sahaya uygulanabilir olması nedeniyle gama ıĢını 

spektroskopi (GRS) tekniği daha yaygın olarak kullanılır. Nükleer madde 

tanımlanmasında, analizciler için önemli olan, Ģüpheli nükleer bir madde ile ilgili doğru 

bilginin, kısa süre içerisinde, maddenin fiziksel formunu değiĢtirmeden elde 

edilmesidir. 
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Bu yüzden, GRS tekniği, hem saha hem de laboratuvar koĢullarında, “temiz” veya 

“kirli” tüketilmiĢ uranyum (DU), doğal uranyum (NU), düĢük zenginlikli uranyum 

(LEU) ve yüksek zenginlikteki uranyumun (HEU) tanımlanmasında kullanılabilecek en 

pratik tekniklerden birisi olmuĢtur. Bununla birlikte, Ģüpheli bir malzemenin nükleer 

karakterini (nuclear fingerprint) belirlemek için radyometrik (XRF ve Alfa 

Spektroskopisi), kütle spektrometrik (ICP-MS, TI-MS, A-MS, GD-MS), kimyasal 

fluometrik ve kalorimetrik yöntemler de yerine göre laboratuvar ortamında 

kullanılmaktadırlar (Yücel ve ark., 2013). Ancak bu türden analizler, nükleer adli tıp 

biliminin (nuclear forensics) kapsamına girmektedir ve bu kapsamdaki nükleer madde 

tanımlama yöntemleri bu tezin kapsamı dıĢındadır. 

 

Nükleer teknolojide, uranyum izotoplarının (
234

U, 
235

U ve 
238

U ) bolluklarının veya 

izotop oranlarının (
235

U / 
238

U gibi) belirlenmesi, uranyumun nicel olarak tanımlanması 

için anahtar ölçümlerden birisidir ve tanımlanacak nükleer bir malzeme için gerekli olan 

en temel bilgidir. Uranyumun doğal bolluğu; anma (nominal) değeri olarak 
238

U 

(%99,2742), 
235

U (%0,7204) ve 
234

U (%0,0054) olarak bilinmektedir. Ġzotop bolluğu, 

baĢlangıçta nükleer bir malzemenin, uranyum veya plütonyum sınıflandırması 

yapıldıktan sonra, uranyum malzemesinin tüketilmiĢ, doğal veya zenginleĢtirilmiĢ 

uranyum olarak kategorize edilmesi için gereklidir. Nükleer terminolojide, 
235

U izotop 

bolluğu terimi yerine, genelde uranyumun zenginlik derecesi, Ea mesleki ve günlük 

hayatta sıkça kullanılan bir terimdir ve uranyum malzemesinin daha çok 
235

U 

izotopunca (
235

N atom sayısı) ne kadar artırıldığını gösterir. Tersi durumda ise, 

tüketilmiĢ (fakirleĢtirilmiĢ) uranyum, numunenin 
235

U izotopunca doğal değerinden 

daha aĢağıya azaltılması durumunu gösterir. 

 

 (1.1) 

 

Bu zenginleĢme/fakirleĢme terimi, atom yüzdesi olarak ifade edildiği gibi, kütlece de Ew 

(%ağırlık) ifade edilebilir. 
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 (1.2) 

 

Yukarıda ifade edildiği gibi uranyumun 
235

U izotopunu zenginleĢtirme derecesinin 

bilinmesi, nükleer teknolojide ürün ve süreç kontrolünde, örneğin; malzeme giriĢi, 

iĢlenmesi ve çıkıĢının takibinde, nükleer tesislerde malzemelere iliĢkin kayıtların 

doğruluğunun kontrol edilmesinde önemlidir. 

 

Bu tezde, gerçekleĢtirilecek deneylerle birlikte Ģüpheli bir uranyum maddesi üzerinde 

yapılacak gama spektrometrik nicel analizler sonucunda, söz konusu nükleer bir 

malzemenin tanımlanması için profesyonel bir hüküm verebilecek düzeyde yöntem 

bilgisi ve nükleer aygıt kullanma becerisi kazanılması da önemlidir. Bu deneylerde, 

Enstitümüz laboratuvarında sadece referans uranyum malzemeleri (NRM) 

kullanılmıĢtır. Uranyum üzerinde kimyasal hiç bir iĢlem yapılmamıĢtır. Bu deneysel 

çalıĢmalarda, radyasyon korunmasında mesleki olarak izin verilen doz dıĢına hiçbir 

zaman çıkılmamıĢtır. Çünkü kullanılan NRM‟ lerin yüzey doz hızları 10 Sv.h
-1

 

altındadır. 

 

Bu çalıĢmada, tahribatsız olarak uygulanan gama spektrometrik teknik ile uranyum 

örneklerinde, 
235

U zenginleĢtirme derecesinin belirlenmesi için 185,7 keV (
235

U) enerjili 

gama pikinin kullanıldığı “uranyum zenginlik ölçer” prensibi kullanılmıĢtır. Daha sonra 

uranyum zenginlik derecesi belirlenmesinde standartsız bir yöntem olan çok gruplu 

gama spektrumu analiz yöntemi (MGA) ile sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 

Bu tezin amacı, uranyum zenginlik ölçer prensibi uygulanarak, uranyum malzemelerde 

235
U zenginliğinin gama spektroskopi tekniği ile ölçülmesinde belirli bir kaynak-

dedektör geometrisinde numune kabını temsil edecek soğurucu ve kolimatör etkisini 

incelemektir. Bu amaçla yüksek enerji çözme güçlü uygun bir Ge dedektörde NRM-

sertifikalı uranyum (
235

U zenginlik: %0,32-4,51) standartları ölçülmüĢtür. 
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Deneylerde farklı çap / yükseklik oranında silindirik kurĢun kolimatörler kullanılarak, 

uranyum zenginlik ölçer prensibinde analiz amaçlı kullanılan 
235

U‟ in 185,7 keV enerjili 

pikin sayım hızında ve belirsizliğindeki etkileri, dolayısı ile 
235

U ölçüm doğruluklarına 

etkisi incelenmiĢtir. Ayrıca kaynak olarak tanımlanan referans uranyum malzemesi 

önüne konulan farklı soğurucu malzeme tip (Al, Pb) kalınlıklarının ve numune sayım 

sürelerinin özelde 
235

U zenginlik derecesinin ölçüm doğruluğuna etkisi incelenmiĢtir. 

Sonuçlar, çok gruplu gama analiz MGA yöntemiyle elde edilen 
235

U zenginlik derecesi 

değerleriyle kıyaslanmıĢtır. 

 

Bu tez, giriĢ kısmı dâhil beĢ bölümden oluĢmaktadır. Kuramsal temeller bölümünde, 

gama spektroskopi yönteminin temelleri, kullanılan nükleer enstrümantasyon ile bu 

çalıĢmada kullanılan 
235

U zenginlik ölçer prensibi ve çok gruplu analiz yöntemi 

açıklanmıĢtır. Materyal ve yöntem kısmında, nükleer güvenlik denetimi araĢtırmaları 

için kullanılan yüksek ayırma güçlü Ge dedektörünün özellikleri ve çalıĢtırılması ile 

235
U zenginlik ölçer prensibi ve çok gruplu analiz yönteminin uygulama prosedürleri 

açıklanmıĢtır. Bulgular bölümünde, 10 farklı Al-soğurucu ve 5 farklı Pb-soğurucu 

kalınlığında olmak üzere yüksekliği Hc=25 mm ve delik çapları Dc=15, 20, 25, 30 ve 50 

mm olan Pb-kolimatörlerle 1100 adet gama spektrumu elde edilerek değerlendirilmiĢtir. 

TartıĢma ve sonuç bölümünde, 
235

U‟ in 185,7 keV pikinin verdiği sayım hızları ve 

düĢük enerji bölgesindeki (80-130 keV) X- ve gama ıĢınları kullanılarak zenginlik 

dereceleri belirlenmiĢ ve sonuçlar tartıĢılmıĢtır. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

2.1 Tanımlamalar 

 

2.1.1 Radyoaktivite ve Radyoaktif Bozunma Yasası 

 

Radyoaktif parçalanma (bozunma) atomun çekirdeğinden, parçacıklar veya 

elektromanyetik radyasyon yayınlanmasıyla kendiliğinden anlık olarak gerçekleĢen 

çekirdekteki bir değiĢmedir. 

 

Bir radyonüklitin birim zamandaki bozunma sabiti λ ile gösterilir ve radyonüklitin temel 

özelliğidir, zaman içinde değiĢmez. Bir t anında N tane radyonüklit varsa, dt süresinde 

bozunacak radyonüklit sayısı, dN 

 

 (2.1) 

 

ile verilir. Burada A, aktiviteyi göstermektedir ve zamanla azalan bir niceliktir. dt süresi 

içindeki bozunma sayısı, dN bozunmamıĢ radyonüklit sayısı, N ile orantılıdır ve orantı 

sabiti λ =ln2 / t1/2, radyonüklite özgü t1/2 yarı ömrüne bağlı değiĢmez bir niceliktir. 

 

 (2.2) 

 

Ģeklinde yazılıp integrali alınırsa 

 

 (2.3) 
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üstel radyoaktif bozunma yasası elde edilir. Burada No, t = 0‟ da henüz bozunmamıĢ 

radyonüklitlerin sayısıdır. Buna göre aktivite, A(t), birim zamandaki bozunma sayısı, 

yani bozunma hızı olarak tanımlıdır. t anındaki aktivite, t = 0 anındaki Ao aktivitesi ile 

 

 (2.4) 

 

Ģeklinde iliĢkilidir. Aktivitenin SI birim sisteminde birimi Becquerel (Bq) olup saniyede 

bir parçalanmaya eĢittir. Aktivitenin eski birimi Curie (Ci)‟ dir ve 1C i≈ 3,7x10
10

 Bq 

(bozunma.s
-1

) olarak tanımlanır. Özgül aktivite, Asp (Bq.g
-1

 veya Ci.g
-1

) bir 

radyonüklitin birim ağırlığının aktivitesidir. 

 

 (2.5) 

 

Burada M, atom ağırlığı ve m, birim ağırlığıdır. Bu ifade özgül aktivitenin gerçek 

kütleden bağımsız sabit bir değer olduğunu göstermektedir. 

 

2.1.2 Doğal Bozunma Serileri 

 

Bazı radyoaktif elementlerin (örneğin toryum gibi; 
232

Th, 1,405x10
10

 yıl) yarı ömrü, 

dünyanın yaĢına göre çok uzundur ve bugün hala radyoaktiflikleri gözlenebilmektedir. 

Çevremizdeki doğal radyoaktifliğin kaynağını temelde 
238

U (4,468x10
9
 yıl), 

235
U 

(7,038x10
8
 yıl), 

232
Th (14,05x10

9
 yıl), 

40
K (1,277x10

9
 yıl) gibi radyonüklitler 

oluĢturmaktadır. 

 

Günümüzde gözlenen doğal radyoaktif elementlerin çoğu çok ağır elementlerden oluĢur. 

Bu radyonüklitler genellikle alfa (α), beta (β
-
), pozitron (β

+
), elektron yakalaması (EC) 

ve kendiliğinden fisyon (SF) bozunumları ile kütle numarası (A) ve atom numarasını 

(Z), sonuçta kararlı ve hafif bir çekirdeğe ulaĢıncaya kadar azaltırlar. 
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Çizelge 2.1‟ de görüldüğü gibi doğal dört seriden doğada gerçekte bulunan üç 

radyoaktif seri toryum, 
232

Th (1,405x10
10

 yıl) → 
208

Pb (kararlı); uranyum, 
238

U 

(4,468x10
9
 yıl) → 

206
Pb (kararlı) ve aktinyum, 

235
U (7,038x10

8
 yıl) → 

207
Pb (kararlı) 

doğal radyoaktivitenin bulunmasının nedenidir. 

 

Çizelge 2.1 Doğal bozunma serileri 

Seri 
Bozunma 

Zinciri 

Ana 

Nüklit 

Ana Nüklitin 

Yarı Ömrü (Yıl) 

Kararlı 

Son Ürün 

(4n+0) Toryum  1,405x10
10

  

(4n+1) Neptünyum
 

 2,14x10
6
  

(4n+2) Uranyum  4,468x10
9
  

(4n+3) Aktinyum  7,038x10
8
  

 

Genellikle reaktörlerde yapay olarak üretilen neptünyum izotopunun, 
237

Np (2,14x10
6
 

yıl)  
209

Bi (kararlı) serisinin ana nükliti 
237

Np‟ nin yarı ömrü, dünyanın oluĢumundan 

bugüne geçen süreye göre daha kısa olduğundan doğal olarak bulunmaz (ġekil 2.1). 

Doğal radyoaktif serilerin dıĢında doğada %0,0117 bollukta, potasyumun radyoaktif 

izotopu 
40

K (1,277x10
9
 yıl) bulunur. 

40
K, β

-
 bozunumu (%89,28 olasılıkla) yaparak 

40
Ca‟ a ve küçük bir kesri de elektron yakalama (EC) ile 

40
Ar‟ a dönüĢür (%10,67 

olasılıkla) ve bu sırada 1460,8 keV enerjili bir gama ıĢını yayınlanır. 

 

 
ġekil 2.1 Neptünyum (

237
Np) serisi 
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Uranyum doğada %99,2742 bollukta 
238

U (4,468x10
9
 yıl), %0,7204 bollukta 

235
U 

(7,038x10
8
 yıl ) ve %0,0054 bollukta 

234
U (2,455x10

5
 yıl) olarak bulunur. Uranyum, 

238
U (4,468x10

9
 yıl) → 

206
Pb (kararlı) ve Aktinyum, 

235
U (7,038x10

8
 yıl) → 

207
Pb 

(kararlı) bozunma serileri ġekil 2.2 ve ġekil 2.3‟ te gösterilmiĢtir. 

 

 
ġekil 2.2 Uranyum (

238
U) serisi 

 

 
ġekil 2.3 Uranyum (

235
U) serisi 
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Toryum doğada 
232

Th (1,405x10
10

 yıl) olarak bulunur ve serisinin kararlı nükliti 
208

Pb‟ 

dir (ġekil 2.4). 

 

 
ġekil 2.4 Toryum (

232
Th) serisi 

 

Ana ve ürün nüklitlerin bozunma sabitlerine bağlı olarak bozunma serilerinde farklı 

durumlar ortaya çıkar. 

 

2.1.3 Gama Spektrometrik Yöntem 

 

Gama spektrometresi, dedektör kristaline ulaĢan gama ıĢınlarının enerjisiyle orantılı 

olarak oluĢan sinyallerin bir önyükselteç ve yükselteçte iĢlendikten sonra elde edilen 

sinyalin analog sayısal dönüĢtürücüde (ADC) sayısal hale getirilmesi ve çok kanallı 

analizörün (MCA) hafızasında spektrum olarak kaydedilmesine imkan veren bir 

sistemdir (ġekil 2.5). 
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ġekil 2.5 HPGe dedektörlü gama spektrometresi 

 

Tipik bir gama spektrometresi Ge dedektör, önyükselteç, yükselteç, ADC ve çok kanallı 

analizör (MCA) veya ADC / MCA birleĢiminden oluĢan dijital analizör (Ortec DPEC j.r 

veya Canberra DSA 1000 / 2000) den meydana gelebilir. Bunların çalıĢma prensipleri 

kısaca aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 

2.1.3.1 Yüksek Saflıkta Germanyum Yarı Ġletken Dedektör (HPGe) 

 

P-i-N yapısında yarı iletken diyotlardır. Gelen gama ıĢınlarının germanyum kristali ile 

etkileĢerek oluĢturduğu elektron-deĢik çiftleri uygulanan elektrik alanın etkisiyle p ve n 

elektrotlarına hareket ederek sinyal oluĢtururlar. Germanyum kristalinde bir elektron 

deĢik çifti oluĢturmak için gerekli ortalama enerji 77 K‟ deki sıvı azot sıcaklığında 2,96 

eV‟ tur. OluĢan yüklerin (elektron-deĢik çiftlerinin) en az tuzaklandığı (yapısal 

kusurların en az olduğu) germanyumun bant aralığı enerjisi 0,67 eV‟ tur. 

 

Uygun elektron-deĢik mobilitelerine (elektronlar için 3,6x10
4
 cm

2
.V

-1
.s

-1
 ve deĢikler 

için 4,2x10
4
 cm

2
.V

-1
.s

-1
) ve yeterli foton soğurma katsayısı, atom numarası (32) ve 

yoğunluğa (5,32 g.cm
-3

) sahiptirler. Ancak sızıntı akıma bağlı oluĢan gürültü sinyalinin 

önlenmesi için HPGe dedektörler sıvı azot sıcaklığında (77 K) çalıĢtırılır. 
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HPGe dedektörler p-tipi (pozitif alıcı safsızlıklara sahip) veya n-tipi (negatif verici 

safsızlıklara sahip) düzlemsel (planar) ve eĢ-eksenli (coaxial) olarak tasarımlanabilirler. 

EĢ eksenli geometrinin avantajı gama spektrometresinde ihtiyaç duyulan geniĢ aktif 

hacmin sağlanmasıdır. EĢ eksenli HPGe dedektörler aynı zamanda kuyu tipi olarak da 

kullanılır. Kaynağın bu kuyu içine yerleĢtirilmesiyle kaynak neredeyse tamamen kristal 

tarafından sarılmıĢ olur ve dedeksiyon verimi artar. Bu tez çalıĢmasında, p-tipi bir Ge 

dedektör kullanılmıĢtır. 

 

2.1.3.2 Önyükselteç 

 

Gama ıĢınlarının dedektör ile etkileĢmesi sonucunda oluĢan yük önyükselteç ile 

toplanır. Önyükselteçte puls Ģekillendirmesi yapılmaz. Dedektöre yüksek empedans 

vererek yükselteç ve dedektör arasında bir empedans uyuĢturucu olarak görev yapar. 

Önyükselteçler akıma hassas, gerilime hassas ve yüke hassas olmak üzere farklı Ģekilde 

tasarımlanabilirler. Yüksek çözünürlüklü gama spektrometresinde, genellikle kazancın 

dedektör kapasitansından bağımsız olmasından dolayı yüke hassas önyükselteçler 

kullanılır (ġekil 2.6). 

 

 
ġekil 2.6 Yüke hassas ön yükseltecin Ģematik görünümü 
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Dedektörde oluĢan yük, belirli bir süre boyunca Cf kapasitörü ile toplanır. Yük 

toplandıkça, kapasitördeki gerilim artar. Önyükselteç giriĢini bir sonraki pulsa 

hazırlamak için Rf geri besleme direnci kapasitöre paralel olarak bağlanır. Bu Ģekilde 

yapılan önyükselteçler direnç geri beslemeli önyükselteç olarak adlandırılır. ÇıkıĢ 

pulsunun doğma zamanı hızlıdır (100-700 ns) ve dedektörün yük toplama özelliklerine 

bağlıdır. Ancak çıkıĢ pulsun azalım zamanı uzundur. Azalım zamanı geri besleme 

devresinin RfCf çarpımı ile verilen zaman sabiti ile belirlenir. Direnç geri beslemeli 

önyükselteçlerde iki önemli sorun vardır. Birincisi çıkıĢ pulsunun azalım zamanının 

uzun olmasından dolayı art arda gelen pulsların üst üste binmesi diğeri ise Rf geri 

besleme direncinden kaynaklanan gürültüdür. Bu gürültüyü en aza indirmek için direnç 

değeri büyük seçilir. 

 

2.1.3.3 Yükselteç 

 

Önyükselteçden çıkan kuyruklu pulslar, puls yüksekliğinin ölçülmesi için uygun 

değildir. Bu kuyruklu pulslar yükselteç tarafından büyütülerek daha kısa doğma zamanlı 

ve çok daha hızlı azalım zamanı olan pulslara dönüĢtürülürler (Knoll, 2000). 

ġekillendirmenin istenmeyen etkilerini düzeltmek için, yüksek çözünürlüklü gama 

spektrometresinde kullanılan yükselteçlerde sıfır-kutup düzeltmesi ve taban seviye 

düzeltmesi sağlanır. 

 

2.1.3.4 Çok Kanallı Analizör 

 

Dedektöre gelen gama-ıĢını enerjisiyle orantılı yükseklikte oluĢan pulsların yükselteçte 

Ģekillendirilmesinden sonraki iĢlem bu pulsların çok kanallı analizörde yüksekliklerine 

göre sıralanmasıdır. Günümüzde 13 bit, 14 bit spektrum kaydetme hafızasına sahip çok 

kanallı analizörler nükleer spektroskopide yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

 

 



13 

 

Prensipte çok kanallı analizöre gelen pulsun yüksekliği ve bu puls yüksekliğine karĢılık 

gelen kanal numarası arasındaki iliĢki doğrusal olmalıdır (ġekil 2.7). Küçük genlikli 

gürültü pulslarının engellenmesi için, analog-sayısal dönüĢtürücü sıfır ayarı yapılmasına 

imkân verir. 

 

Çok kanallı analizörde integral ve diferansiyel olmak üzere iki farklı doğrusallık 

tanımlanır. Ġntegral doğrusallık, puls yüksekliği ve kanal numarası arasındaki 

doğrusallıktan sapmanın ölçüsüdür. Diferansiyel doğrusallık ise kanal geniĢliklerinin 

kararlılığını gösterir ve integral doğrusallığa göre daha hassastır. 

 

 
ġekil 2.7 Çok kanallı analizörde kanal numarası ve puls yüksekliği arasındaki iliĢki 

 

Spektrum kaydetme hafızası olarak da nitelenen çok kanallı analizörün kanal sayısı 16 

K‟ ya kadar çıkmaktadır. Bu hafıza aynı anda veya bölünerek kullanılabilir. Spektrumun 

elde edilmesinde kullanılacak kanal sayısı dedektörün ayırma gücüne ve ilgilenilen 

enerji aralığına bağlı olarak seçilir. Genellikle germanyum dedektörlerde yarı 

yükseklikteki tam geniĢliğin, YYTG = 4 kanala eĢit olduğu durum uygun kabul edilir. 

Germanyum dedektörlerde 1000 keV-1500 keV enerji aralığında YYTG = 2 keV 

olduğundan kanal baĢına 0,5 keV enerji karĢı gelmektedir. 
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Bu nedenle ilgilenilen enerji aralığı 2000 keV‟ den daha yüksek ise pratikte 4096 veya 

8192 kanal seçilmesi gerekmektedir. Bu kanal sayısı , [Ġlgilenilen enerji aralığı 

(keV)/YYTG (keV)] x YYTG (kanal) ifadesinden belirlenir. 

 

DönüĢüm aralığı (conversion range), çok kanallı analizörün kabul edebileceği puls 

yükseklik aralığını belirler. Spektroskopi yükselteçleri 0-10 V aralığında puls yüksekliği 

verebilecek Ģekilde tasarımlandığından, çok kanallı analizörün dönüĢüm kazancı bu 

aralık ile uyuĢmalıdır. 
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2.1.4 234
U, 

235
U, 

238
U, X- ve Gama IĢınları 

 

Çizelge 2.2‟ de 
234

U, 
235

U ve 
238

U izotopları için bazı X- ve gama ıĢınları belirtilmiĢtir. 

 

Çizelge 2.2 
234

U, 
235

U, 
238

U için bazı X- ve gama ıĢınları 
Nüklit E (keV) fγ (%) Radyasyon Tipi Orijin 

234
U 

89,954 0,00269 XKα2 
230

Th 

93,351 0,0044 XKα1 
230

Th 

105,554 0,00155 XKβ1 
230

Th 

108,9687 0,00052 XKβ2 
230

Th 

120,90 0,0386 γ 
230

Th 

235
U 

84,2140 6,70 γ 
231

Pa 

87,768 0,77 XKα2 Ac 

89,95 1,01 γ 
231

Pa 

89,954 3,56 XKα2 Th 

90,885 1,26 XKα1 Ac 

92,288 0,37 XKα2 Pa 

93,351 5,76 XKα1 Th 

95,869 0,59 XKα1 Pa 

109,19 1,66 γ 
231

Th 

111,885 0,071 XKβ2 Pa 

143,767 10,94 γ 
231

Th 

163,356 5,08 γ 
231

Th 

185,720 57,0 γ 
231

Th 

202,12 1,08 γ 
231

Th 

205,316 5,02 γ 
231

Th 

283,69 1,7 γ 
227

Ac 

300,07 2,47 γ 
227

Ac 

238
U 

92,288 0,013 XKα2 Pa 

92,38 2,18 γ 
231

Pa 

92,80 2,15 γ 
231

Pa 

93,351 0,0018 XKα1 Th 

94,666 0,1617 XKα2 U 

95,869 0,021 XKα1 Pa 

98,44 0,2633 XKα1 U 
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2.1.5 Gama Spektrumunda Fotopik Net Sayımının Belirlenmesi 

 

Enerji amaçlı kullanılan bir gama spektrometresinde esas amaç enerji soğurulmasına 

karĢılık gelen puls yükseklik spektrumundaki fotopiklerin analizidir. Dedektörden gelen 

sinyallerin iĢlenmesiyle elde edilen gama ıĢını spektrumlarında gözlenen fotopiklerin 

her birinin altında kalan net alan, gama ıĢınlarının fotoelektrik etkileĢmeleri ile orantılı 

bir nicelik olarak net sayım verdiğinden, belirlenme yöntemleri özellikle önemlidir. 

Çünkü fotopikin net alana karĢılık gelen sayım değeri, diğer tüm hesaplanacak 

büyüklüklerde kullanılan, gözlenen bir niceliktir. Bu nedenle spektrumlardaki fotopik 

alanlarının belirlenme yöntemlerinden elde edilecek net sayım; fotopikin Ģekline 

(kuyruklanma olması ve çoklu piklerin birbirine giriĢim yapması), kullanılan dedektör 

tipine (NaI, HPGe, CZT) göre değiĢebildiği gibi kullanılan yazılımda seçilen algoritma 

farklılıklarına veya analizcinin gözlemine göre de değiĢebilmektedir. En yaygın ve 

standartlaĢmıĢ yaklaĢım gözlenen gama spektrumlarında, pratikte 3 x YYTG (yarı 

yükseklikteki tam geniĢlik) kriterine uygun yakınlıktaki fotopikler için sıkça kullanılan 

hemen hemen Gauss eğrisi Ģeklindeki bir fotopikin temel alınmasıdır (Anonymous, 

1986). Son yıllarda, yamuk (trapezoid) fotopik Ģekline uygun net sayım belirlenmesi de 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Anonymous, 2003). 

 

Bir fotopikteki toplam sayım G, fotopiki oluĢturan kanallardaki her bir sayımın 

toplanmasıyla elde edilir (ġekil 2.8). 

 

 (2.6) 

 

Burada Ci, herhangi bir i‟ nci kanaldaki sayım, l ve u ise sırasıyla fotopikin sol ve sağ 

ucundaki kanal sayısını gösterir. Net fotopik sayımı Np, fotoelektrik etkileĢmeler sonucu 

elde edilen sayımları ifade eder ve toplam sayımdan ilgilenilen enerjideki Compton 

saçılmaları nedeniyle oluĢan sürekliliğin (B) çıkarılması ile hesaplanır. 
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 (2.7) 

 

Compton sürekliliğinin hesabında çeĢitli yaklaĢımlar kullanılabilir. Bu yaklaĢımlardan 

en yaygın olanları, doğrusal (lineer) veya basamak (step) azalımı Ģeklindeki sürekli 

fonksiyondur. 

 

2.1.5.1 Doğrusal Fonksiyon Kullanılarak Compton Sürekliliğinin Belirlenmesi 

 

Fotopikin altındaki, Compton platosunda kuyruklanma yoksa genellikle doğrusal 

fonksiyon tercih edilir ve Compton sürekliliği, B, yamuk alanı formülünden basitçe 

hesaplanır (ġekil 2.8). 

 

 (2.8) 

 

Burada p, ilgilenilen fotopikteki kanal sayısı; n, fotopikin sağındaki ve solundaki 

compton sürekliliği kanallarının sayısı; B1, fotopikin solundaki; B2 ise fotopikin 

sağındaki süreklilik bölgesindeki toplam sayımdır. 

 

 
ġekil 2.8 Doğrusal süreklilik hesabı 
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2.1.5.2 Basamak Fonksiyonu Kullanılarak Compton Sürekliliğinin Belirlenmesi 

 

Fotopikin sol tarafındaki compton sürekliliği sayımı, sağ tarafındaki compton sürekliliği 

sayımından daha fazla ise (yani fotopikin sol tarafında uzayan kuyruklanma etkisi söz 

konusu ise) genellikle basamak fonksiyonu tercih edilir (ġekil 2.9). Buna göre compton 

sürekliliği 

 

 (2.9) 

 

ile hesaplanır. Burada Cj, j‟ nci kanaldaki sayımdır. 

 

 
ġekil 2.9 Basamak süreklilik hesabı 

 

EĢitlik 2.9‟ daki toplam operatörü uygulanarak, basamak fonksiyona göre Compton 

sürekliliği 
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 (2.10) 

 

Ģeklinde de ifade edilebilir. Burada; 

 

 (2.11) 

 

değiĢkeni kullanılarak, Compton sürekliliği 

 

 (2.12) 

 

eĢitliğinden bulunabilir. 

 

2.1.5.3 Ortamdaki Doğal Fonun Fotopik Sayımından Çıkarılması 

 

Dedektörde kaynak yok iken laboratuar ortamında var olan doğal fon spektrumu 

ölçülmelidir. Doğal fon spektrumundan her bir radyonüklitin ilgilenilen fotopiki için 

doğal fon alanları belirlenmeli ve bu değer daha sonra örnek spektrumunda ilgilenilen 

enerjide elde edilen fotopik alanından çıkarılmalıdır. Ortamdaki doğal fon çıkarılarak 

bulunan net fotopik sayımı, Np, aĢağıdaki Ģekilde hesaplanır. 

 

 (2.13) 
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Burada G, ilgilenilen fotopikteki toplam sayım; B, toplam sayımdan çıkarılacak 

Compton sürekliliği; N
ı
, ortamdaki doğal fondan kaynaklanan sayımdır. Örneğin sayım 

süresine göre, daha uzun süreler uygulanarak elde edilen ortam doğal fon ölçümleri, 

örneğin sayım süresine göre normalize edilir. 

 

 (2.14) 

 

Burada tc, örnek spektrumunun sayım süresi (live time); td, doğal fon spektrumunun 

sayım süresi ve Nd, doğal fon spektrumundaki fotopikin net sayımıdır. EĢitlik 2.14‟ te 

kullanılan ortam doğal fon spektrumundaki net fotopik sayımı, Nd, ise EĢitlik 2.7‟ de 

verildiği gibi, Nd = Gd – Bd, doğal fon spektrumundan elde edilen fotopikin, toplam 

sayımından (Gd), Compton sürekliliğinin (Bd) çıkarılması ile hesaplanır. 

 

2.1.5.4 Net Fotopik Sayımındaki Belirsizliğin Hesaplanması 

 

EĢitlik 2.12‟ den hesaplanan net fotopik sayımının belirsizliği,  1σ güven aralığında; 

 

 (2.15) 

 

eĢitliği ile hesaplanır. Burada uG, uB ve uN sırası ile toplam sayımın, Compton 

sürekliliğinin ve ortamdaki doğal fonun belirsizliğidir. Toplam sayım, G, Poisson 

istatistiğini sağlayacak büyüklükte bir değer olduğu için ‟ dir. uB ise 

hesaplamada kullanılan kanal sayısına bağlıdır. Compton sürekliliğinin 

hesaplanmasında doğrusal fonksiyon kullanıldığında 

 

 (2.16) 
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eĢitliği ile sürekliliğin belirsizliği hesaplanır. Burada , B1‟ in belirsizliği , B2‟ nin 

belirsizliğidir. Dolayısıyla,  ve  alınarak EĢitlik 2.16 aĢağıdaki gibi 

yazılabilir. 

 

 (2.17) 

 

Compton sürekliliğinin hesaplanmasında basamak fonksiyonu kullanıldığında ise 

 

 (2.18) 

 

ile sürekliliğin belirsizliği hesaplanır. Ortamdaki doğal fonun belirsizliği 

 

 (2.19) 

 

eĢitliği ile hesaplanır. 

 

Burada , örneğin sayım süresine göre normalize edilmemiĢ doğal fon belirsizliğidir 

ve uG ve uB sırasıyla doğal fon spektrumundan elde edilen fotopikin toplam sayımındaki 

ve Compton sürekliliğindeki belirsizlik olmak üzere aĢağıdaki gibi hesaplanır. 

 

 (2.20) 
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2.1.6 Dedektör Verimi 

 

Dedeksiyon verimi bağıl verim, toplam verim, özgün verim ve mutlak fotopik verimi 

(tüm enerji pik verimi veya sayım verimi) olarak ifade edilir. Bu kavramların tümü 

birbirleriyle iliĢkilidir, ancak kullanıldıkları duruma göre öncelikli önem kazanırlar. 

 

2.1.6.1 Toplam Verim 

 

εT, spektrumda kaydedilen toplam sayımın kaynaktan yayınlanan gama ıĢını sayısına 

oranıdır. Toplam verimin bilinmesi özellikle koinsidens yığılma düzeltmesinin 

hesabında önemlidir ve belirlenmesinde genellikle hemen hemen “tek” gama-ıĢını 

yayınlayan kaynaklar kullanılır. 

 

2.1.6.2 Özgün Verim 

 

εin, belirli bir enerjideki fotopik sayımının, dedektör yüzeyine gelen gama ıĢını foton 

sayısına oranıdır. Dedektörün yapıldığı malzemeye, gama ıĢını enerjisine ve gelen gama 

ıĢını yönündeki dedektörün fiziksel kalınlığına bağlıdır. 

 

2.1.6.3 Mutlak Fotopik Verimi 

 

ε, belirli bir enerjide fotopik altında kaydedilen sayımın, kaynaktan yayınlanan gama 

ıĢınları sayısına oranıdır. Özgün verim ve fotopik verimi, ε = εin.(Ω / 4π).T ifadesi ile 

birbiriyle iliĢkilidir. Burada Ω, kaynak konumundan dedektör tarafından görülen katı açı 

ve T = exp[-µi.di] olmak üzere kaynak ile dedektör arasındaki saçıcı/soğurucu ortamları 

geçen fotonlar için geçiĢ (transmisyon) katsayısıdır (Debertin ve Helmer, 1988). GeçiĢ 

katsayısının hesaplanmasında kullanılan µi, dedektörün penceresi, hava vb. 

malzemelerin lineer azalım katsayıları ve di ise bunların kalınlıklarıdır. 
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2.1.7 Belirsizlik Hesabı 

 

Birçok durumda ilgilenilen nicelik (ölçüm değeri), doğrudan doğruya ölçülerek elde 

edilemez, bunun yerine çeĢitli diğer niceliklerin değerlerinden türetilmek zorundadır. 

Bu durumda ölçüm değerinin belirsizliği birleĢtirilmiĢ standart belirsizlik olarak verilir. 

Ġlgilenilen niceliğin (ölçüm değeri, yi) birleĢtirilmiĢ standart belirsizliği, Gauss‟ un “hata 

yayılma yasası” kullanılarak türetilebilir. En genel haliyle, y ölçülen değerin toplam 

belirsizliği uc (yi), her bir değiĢkenin belirsizliğinden u (xi), aĢağıdaki gibi hesaplanır. 

 

 (2.21) 

 

Burada y(x1,…,xn), x1,…,xn niceliklerinin bir fonksiyonudur. EĢitlik 2.21 xi 

niceliklerinin birbirinden bağımsız olduğu ve u(xi) << xi olduğu durumda geçerlidir 

(Dovlete ve Povinec, 2004). BirleĢtirilmiĢ standart belirsizlik değeri uc(yi), gerek 

duyulduğunda (daha yüksek güvenirlikle ifade edilmek istendiğinde) bir kα geniĢletme 

faktörü ile çarpılarak, ölçülen nicelik u ± kα.uc Ģeklinde ifade edilir. Aksi belirtilmediği 

durumda, bu çalıĢmadaki belirsizlik, kα = 1, yani ± 1σ güven aralığında verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



24 

 

3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Ölçüm Sistemi  

 

Ölçümler, Çizelge 3.1‟ de bazı özellikleri verilen bir HPGe dedektör (Ortec SGD-

GEM3615P4) ile yapılmıĢtır. Azot soğutması için 7 L hacminde, çift duvarlı (vakumlu) 

bir sıvı azot kabı kullanılmıĢtır. 

 

Çizelge 3.1 HPGe dedektörün özellikleri 

Özellik Kristal Tipi p tipi-Ge 

Ge Kristali 

Çap 37,7 mm 

Yükseklik 16,4 mm 

Kristal Delik Çapı 9,4 mm 

Kristal Delik Derinliği 7,1 mm 

Kristal Ucu Bükülme Yarı Çapı 8 mm, anma değeri 

Enerji Ayırma Gücü 

57
Co (122 keV) 0,575 keV 

60
Co (1332,5 keV) 1,69 keV 

Dedektör Uç Kabı 

Çap 69,85 mm 

Duvar Kalınlığı 1,3 mm Al 

Pencere Kalınlığı 1,3 mm Al 

 

Dedektörde BNC-BNC sinyal ve SHV-SHV yüksek gerilim besleme kabloları 

kullanılmıĢtır. Sistemde bir dijital MCA (Ortec DSPec Jr 2.0) analizör kullanılmıĢtır. 

Tüm ayarlar, Maestro ve / veya Ortec Gamma Vision yazılımları üzerinden yapılmıĢtır. 

HV, ICR, Detector Status (On / Off / Shutdown), DT, LT, RT gibi temel bilgiler aynı 

zamanda dijital MCA ekranından da gözlenmiĢtir. Ortec DSPec jr 2.0 dijital analizörü, 

USB port üzerinden bir bilgisayara bağlanmıĢtır. Dedektör çalıĢma gerilimi, menüden 

HV(+) 3500 Volt seçerek otomatik olarak uygulanmıĢtır. 
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ġekil 3.1 HPGe dedektör 

 

3.2 Sistemin Verim Kalibrasyonu 

 

Dedektörün verim kalibrasyonunun elde edilmesinde sertifikalı Eckert&Ziegler Isotope 

Products sertifikalı (Çizelge 3.2) standart kalibrasyon kaynağı kullanılmıĢtır. 

 

Çizelge 3.2 Eckert&Ziegler Isotope Products sertifikalı standart kalibrasyon kaynağının 

özellikleri 

Nüklit E (keV) fγ (%) t1/2 A (kBq) Toplam Belirsizlik (%) 

241
Am 59,54 35,92 432,17 ± 0,66 yıl 37,19 3,0 

109
Cd 88,03 3,62 462,6 ± 0,7 gün 35,42 3,0 

57
Co 

122,06 85,51 
271,79 ± 0,09 gün 37,96 3,0 

136,47 10,71 

133
Ba 

53,16 2,14 

3862 ± 15 gün 37,70 3,1 

79,61 2,65 

80,99 32,90 

276,39 7,16 

302,85 18,34 

*
 
109

Cd, 
57

Co, 
133

Ba için Referans tarihi: 01.12.2008 ve 
241

Am için Referans tarihi: 01.10.2009 
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3.3 Kullanılan Standart Uranyum Malzemeleri 

 

EU-IRMM‟ den temin edilen sertifikalı referans malzemeler beĢ farklı 
235

U zenginleĢme 

derecesine sahiptir Her bir numune, 7 cm iç çaplı ve içinde 200 g U3O8 tozu bulunan 

sızdırmaz bir silindirik alüminyum kutu Ģeklindedir (ġekil 3.2). 

 

 
ġekil 3.2 Bir referans örneğin kesit görünüĢü 

 

U3O8 bileĢiği diğer uranyum bileĢiklere kıyasla daha üstün kimyasal kararlılığa sahip 

olduğu için seçilmiĢtir. 200 g U3O8 tozu miktarı, örnek kabın alt penceresinden 185,7 

keV enerjili gama radyasyonunu ölçmeye uygun olacak Ģekilde ayarlanmıĢtır. 

 

Çizelge 3.3 Referans br U3O8 örneğini içeren numune kabına ait fiziksel özellikler 

M
a
h

fa
za

 (
T

a
Ģı

m
a
) 

K
a
b

ı 

Toplam yükseklik (H) 90,0±0,2 mm 

DıĢ çap (Z) 80,0±0,05 mm 

Ġç çap (Ds) 70,0±0,02 mm 

Pencere çapı (Y) 66,0±0,05 mm 

Pencere kalınlığı (d1) 2,00±0,02 mm 

Duvar kalınlığı (d2) 5,00±0,05 mm 

U3O8 tozu yüksekliği (Hs) 20,8±0,5 mm ya da 15,8±0,5 mm 
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Yoğunluğu 2,5 g.cm
-3

 ve yüksekliği 2,08 cm olan U3O8 tozu alüminyum dolgu 

vasıtasıyla sıkıĢtırılır. %4,51 seviyesinde zenginleĢtirilmiĢ numuneler ise yoğunluğu 

değiĢtiğinden daha az yükseklikte Hs = 1,58 cm kabına doldurulmuĢtur. Böylece %4,51 

seviyesinde zenginleĢtirilmiĢ numunelerde, U3O8 tozunun yüksekliği 1,58 cm ve 

yoğunluğu 3,3 g.cm
-3

 „tür. 

 

 
ġekil 3.3 Sertifikalı standart uranyum kaynakları 

 

Ölçülecek uranyumun yeterince büyük seçilirse, daha iç tabakalardaki 
235

U atomlarında 

yayınlanan gama fotonları yolları boyunca tümüyle soğurularak numune yüzeyinde 

gözlenen foton akısına katkı vermeyecektir. Böylelikle, iç tabakalardaki foton 

soğurulmalarından etkilenmeyen ve uranyumun fiziksel formundan bağımsız olarak 

foton akısı yüzeyde dengeye gelmiĢ, örneğin ilgilenilen pik enerjisinde foton akısının 

%99,9 doyuma eriĢerek, yüzeyde gözlenen foton akısının değiĢimlerinin oldukça az 

olacak derecede kalın bir numune olmasını ifade eder. Yeterince kalın (quasi inifinitely 

thick) numunelerde, 
235

U sayım hızının değerlendirilmesi sadece 185,7 keV enerjili 

fotonla sınırlanamaz. Diğer enerjilerdeki 
235

U‟ in fotonları da kullanılabilir. Ancak, 

dikkat edilmesi gereken nokta, foton enerjisi azaldıkça, ölçüm Ģartlarına bağlı hassasiyet 

(sensitivity) değiĢimleri söz konusudur. 
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Bunun için ilgilenilen pik enerjisindeki saturasyon kalınlığı dikkate alınarak, ölçülecek 

numune boyutu baĢlangıçta yeterince büyük seçilerek, numune kalınlığı üzerinden 

integral alındığında (ġekil 3.4), integral üst sınırının “ortalama serbest yol << d” 

sağlanması, yani “sonsuz kalın” koĢulu yerine getirilmiĢ olur. Bu koĢul, yeterince kalın 

bir uranyum numunesinde 185,7 keV gama enerjisi için gidebileceği “ortalama serbest 

yolunun” birkaç katına (örneğin 7 katına) karĢılık gelir. Çizelge 3.5‟ te verildiği gibi bu 

kalınlıklar, gerçekte oldukça küçük mesafelerdir, ancak gerektirdikleri numune 

miktarları (numune yoğunluğu ve ölçüm geometrisi de dikkate alınarak hesaplanırsa) 

analiz için önemli sayılabilecek miktarlardır. Örneğin, U3O8 formundaki bir nükleer 

malzeme için 
235

U ölçme prensibine göre analizi yapılacak numune miktarı, 50-300 g 

arasında değiĢebilmektedir. 

 

Çizelge 3.4 Sertifikalı standart uranyum kaynakların özellikleri 

1)
 Referans malzemeler EU-IRMM‟ den temin edilmiĢtir. 

2)
 Verilen belirsizlikler, %95 güven seviyesindedir. 

 

 

 

 

 

Referans 

Malzeme 

Kodu 
1,2)

 

Uranyum 

Miktarı 

(% wt) 

Ġzotop Yüzdesi, % atom Ġzotop Yüzdesi, % kütle 

  
235

U/U 
238

U/U 
235

U/U 
238

U/U 

EC-NRM171-

031 
84,5 0,3 0,3205 0,0002 99.6627 0,0004 - - 

EC-NRM171-

071 
84,5 0,3 0,7209 0,0005 99,2738 0,0002 0,7119 0,0005 99,2828 0,0002 

EC-NRM171-

194 
84,5 0,3 1,9664 0,0014 98,0159 0,0009 1,9420 0,0014 98,0406 0,0009 

EC-NRM171-

295 
84,5 0,3 2,9857 0,0021 96,9826 0,0015 2,9492 0,0021 97,0196 0,0015 

EC-NRM171-

446 
84,5 0,3 4,5168 0,0032 95,4398 0,0016 4,4623 0,0032 95,4950 0,0016 
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3.4 Uranyum Zenginlik Ölçme Ġlkesi 

 

235
U izotopunun yayınladığı 185,7 keV enerjili gama pikinden sayım hızı (emisyon 

Ģiddetini) ölçülerek, uranyum zenginlik derecesi belirlemeyi temel alan “uranyum 

zenginlik ölçme prensibi” en az iki farklı düzeyde izotop bolluğuna sahip uranyum 

referans malzemelerin kullanılmasını gerektirir (Mortreau ve Berndt, 2005). Uranyum 

zenginlik ölçme prensibi, uzun yıllar özellikle sahada, NaI(Tl) sintilasyon 

dedektörlerinin kullanılmasıyla uygulanmıĢtır. 

 

Bu taĢınabilir dedektörlerin performansı; özellikle enerji ayırma gücündeki yetersizlik, 

sıcaklığa bağlı pik kaymaları gibi nedenlerle saha Ģartlarında dezavantajları olmasına 

karĢın yine de saha koĢullarında en yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Örneğin 

çevre sıcaklığına bağlı pik stabilizasyonu yapılması gereği, NaI(Tl) dedektörlerinin 

ciddi bir sorunudur. Ancak bu dedektörlerin yüksek verimleri basit sinyal elektronik 

gereksinimi, istenilen boyutta ucuz maliyetle üretilebilirlikleri gibi önemli üstünlükleri 

nedeniyle uranyum zenginleĢtirme derecesinin ölçümünde, 1960-1970‟ li yıllardan beri 

kullanılagelmiĢtir. GeliĢen dedektör teknolojisine paralel olarak, radyasyon 

dedeksiyonundaki geliĢtirilen yeni nesil NaI(Tl) dedektörler, uranyum zenginlik ölçümü 

amacıyla kullanılmaktadır. Bunlarda, pik stabilizasyon sorununu gideren, termistörlü ve 

241
Am (stabilizasyon ayarı için 59,6 keV gama ve 3 MeV alfa referans pikleri) 

katkılanmıĢ NaI(Tl) inorganik kristallerde bulunmaktadır. Yeni nesil NaI(Tl) 

dedektörler, elde taĢınabilir ve daha küçük boyutlu sayım elektroniği ile birleĢtirilerek 

oluĢturulan puls yüksekliği analiz sistemi olarak, saha uygulamalarında diğer 

dedektörlere göre daha yaygınca kullanılmaktadırlar. Uranyum zenginlik ölçer prensibi, 

ġekil 3.4‟ de Ģematik olarak gösterilen bir ölçme geometrisinde, yeterince kalın bir 

uranyum numunesinin belirli bir yüzey alanından yayınlanan 
235

U‟ in yayınladığı 185,7 

keV enerjili pikin sayım hızının, uranyum içerisindeki 
235

U zenginlik derecesi ile 

orantılı olmasını ifade eder. Ölçüm yöntemi, bir uranyum numunesinin önüne 

yerleĢtirilen ve gama ıĢınlarına karĢı yeterli derecede opak davranan (soğuran) Z‟ si 

yüksek bir malzeme (Pb, W gibi) ile kolime edilmiĢ bir kanal içinden görülen 

kısmından gelen fotonların ölçülmesi temeline dayanır. 
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ġekil 3.4 ġematik olarak uranyum zenginlik ölçme geometrisi 

 

ġekil 3.4‟ deki Ģematik olarak gösterilen bir gama sayım sisteminde, uranyum numunesi 

yeterince büyük ise, 
235

U‟ in zenginlik derecesi Ea (%atom) ile net pik sayım hızı  

arasında aĢağıdaki bağıntı geçerlidir. 

 

 (3.1) 

 

Burada, atomik ve nükleer sabitlerden, 

 

σ(cm
2
): 185,7 keV fotonları için zayıflatma tesir kesiti (uranyum için σU = 582 ± 30 b), 

P185,7: 185,7 keV gama fotonunun yayınlanma olasılığı (0,572 ± 0,005), 

T1/2: 
235

U‟ in yarı ömrü (7,04x108 y), 

(  = S x  x int): Toplam verim, 

S: Kolimatör kesiti, 

: Kolimatör ve dedektör tarafından numune üzerinde oluĢturulan katı açı, 

int: Dedektörün özgün verimi, 
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FMa: Numune matriks malzemelerinin neden olduğu gama soğurması düzeltme 

katsayısı, 

FWa: Numune kabının duvar kalınlığının neden olduğu gama soğurması düzeltme 

katsayısı, 

Felk: Sayım elektroniğinin neden olduğu sayım hızı kayıpları için düzeltme katsayısı, 

Finf: Numune içindeki 
235

U izotopunun ve bunun dıĢındaki izotoplardan kaynaklanan 

gama ıĢınlarının 185,7 keV pik sayımına giriĢimini düzeltme katsayısıdır. 

 

Bu ölçüm prensibinde, numunenin tamamından yayınlanan 185,7 keV enerjili fotonların 

sadece belirli bir kesrinin ölçüldüğü yukarıda belirtilmiĢtir. Ancak bu ölçümde 185,7 

keV piki için elde edilecek sayım hızı yine de çok sayıda parametreden etkilenir. 

 

EĢitlik (3.1)‟ de gama öz soğurması uranyumdan yayınlanan tüm enerjilerinde olacağı 

gibi, özellikle 185,7 keV‟ den daha düĢük enerjiler için daha baskın bir gama öz 

soğurması etkisinin olacağı açıktır. 

 

Dedektör, uygun bir kolimatör ile sağlanan sabit bir katı içerisinde kalan uranyum 

bölgesini görür ve buna algılanan hacim (visible volume) adı verilir. Algılanan hacim, 

numune içindeki 185,7 keV gama ıĢınlarının ortalama serbest yolu, dedektör ve 

kolimatör geometrisi tarafından belirlenir. Algılanan hacimde 185,7 keV gama ıĢınları 

için ölçülen uranyum yeterli derecede kalın (gama transmisyonu  0,002 ise) olduğu ve 

uranyumun homojen olarak matriks içinde dağıldığı kabul edilir. Uranyum ve matriks 

karıĢımının tekdüze (uniform) olduğu varsayılmaktadır. Bunun anlamı, uranyum 

zenginlik derecesi numune boyutundan bağımsız ve her yerinde aynıdır. Diğer bir 

ifadeyle, farklı uranyum izotopları, aynı derecede gama zayıflatma özelliğine sahiptir. 

 

Uranyum ve matriks (genellikle düĢük Z‟ li olan) malzemesinden oluĢan iki bileĢenli ve 

kalınlığı d (cm) olan bir malzeme olduğunu varsayalım. Uranyum yoğunluğu U ve 

matriks yoğunluğu M ve kütle soğurma katsayıları uranyum için U ve matriksi için M 

arasında numunenin vereceği sayım hızı , basit bir integral bağıntı ile kurulabilir. 
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 (3.2) 

 

Burada, 

 

N185,7: Ġlgilenilen pikin alanı (sayım değeri), 

tc: Sayım süresi (live time), 

235: 
235

U yoğunluğu (g.cm
-3

), 

: 
235

U izotopu için spesifik sayım Ģiddetini gösteren sabit (45,725 gama.s
-1

.g
-1

), 

: Dedeksiyon siteminin toplam sayım verimi, 

Tc = exp (- c. c.tc): Numune ve standardın aynı özdeĢ numune kaplarına konulacağı 

varsayılarak kalınlığı tc olan bir numune kabının gama transmisyon katsayısı, 

A: Numunenin görülen etkin alanı (cm
2
), 

x: Numunenin ön kenarından itibaren alınan, numune içindeki herhangi bir uzaklık (cm) 

ve μ.ρ = μu.ρu + μM.ρM‟ dir. 

 

Tüm yönlerinden bakıldığında yeterli derecede kalın olduğu kabul edilen bir numunede 

ölçüm yapılacağı varsayılarak, numunenin algılanan hacmi üzerinden integral alınması 

durumunda, 1 / r
2
 mesafe etkisiyle algılanan hacimdeki ölçülecek sayım hızındaki 

azalım ihmal edilebilir. Çünkü burada numune-dedektör mesafesi, numunenin algılanan 

hacmindeki x derinliği ile kıyaslandığında oldukça büyüktür. Bu nedenle, EĢitlik (3.2)‟ 

deki numunenin görünen alanı A, kullanılan kolimatörün delik çapının ve kalınlığının 

bir fonksiyonu olur. Buna göre, EĢitlik (3.2)‟ den yaklaĢık bir ifade ile sayım hızı 

değerlendirilebilir. 

 

 (3.3) 
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Burada, numune kalınlığı d yeterince büyük varsayıldığına göre 1-exp (-ρ.μ.d) ≈ 1 

alınabilir. Ölçülecek uranyumun zenginleĢtirme derecesi, Ew (ağırlık biriminde) ile 

dedektörden elde edilecek sayım hızı  arasındaki iliĢki 

 

 
(3.4) 

 

ifadesi yazılabilir. Burada, kalibrasyon sabiti K 

 

 (3.5) 

 

Ģeklindedir. Burada, aynı zamanda zenginleĢtirme derecesinin, Ew = ρ235 / ρu olduğu 

açıktır. Bu kalibrasyon sabiti, uranyum zenginlik ölçme prensibinde, 
235

U zenginlik 

izotop bolluğu bilinen standart malzeme ile belirli bir geometride yapılan kalibrasyon 

ile belirlenir. Görüleceği üzere K sabiti, numune kabının transmisyon katsayısını da 

kapsar ve zenginlik derecesi ölçmek için ölçüm geometrisine ve sayım sistemine özgü 

bilgiyi sağlayan temel bir parametredir. EĢitlik (3.4), matriks etkilerini de 

yansıtmaktadır. 

 

Kalibrasyon amaçlı kullanılacak standart malzemeler ve zenginliği bilinmeyen analizi 

yapılacak numuneler aynı matriks özelliklerine sahip iseler, bu matriks etkisini gösteren 

faktör, EĢitlik (3.5)‟ deki kalibrasyon sabitine dahil edilir. Ancak ölçülecek numunenin 

matriksi (Fx), kalibrasyon amaçlı kullanılan standardın matriksinden (Fs) farklı ise, o 

zaman bu farklılık için bir düzeltme faktörü hesabı gereklidir. ZenginleĢtirme 

derecesinin belirlenmesinde, çarpan Ģeklinde kullanılacak bu matriks düzeltme 

faktörlerinin yaklaĢık değerleri bazı uranyum bileĢikleri için Çizelge 3.6‟ da verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.5 Uranyum numunesinden tek doğrultuda 185,7 keV enerjisinde %99 gama 

tepkisi elde etmek için yeterli (infinite thickness) numune kalınlığı 

Uranyum 

BileĢiği 

Ortalama 

Serbest Yol 

(cm) 

%99 Gama 

Tepkisi 

Sağlamak Ġçin 

Gerekli Numune 

Kalınlığı 

(cm) 

Numune 

Yoğunluğu 

(g.cm
-3

) 

Kütle 

Soğurma 

Katsayısı 

(cm
2
 g

-1
) 

U-metali 0,036 0,25 18,7-19,0 1,47 

UO2 

0,76 5,27 1,0 

1,31 0,38 2,67 2,0 

0,069 0,49 11,0 

U3O8 

0,78 5,44 1,01 

1,27 0,39 2,72 2,0 

0,095 0,66 8,3 

UF6 
0,97 6,80 1,0 

1,03 
0,21 1,43 4,7 

Uranil nitrat 1,30 9,10 1,0 
0,77 

UO2(NO3)26H2O 0,46 3,25 2.8 

 

Çizelge 3.6 Farklı nükleer malzemelerin bileĢimine bağlı düzeltme faktörleri (Fx / Fs) 

Kalibrasyon Standardı 

(Fs faktörü) 

Ölçülecek Malzeme (Fx Faktörü) 

U UC UC2 UO2 U3O8 UF6 

U (%100 U) 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,04 

UC (%95 U) 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,03 

UC2 (%91 U) 0,99 1,00 1,00 1,00 1,01 1,03 

UO2 (%88 U) 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,03 

U3O8 (%85 U) 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,02 

UF6 (%68U) 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 1,00 

Uranil nitrat (%47 U) 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93 0,95 
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Uranyumun, 
235

U izotopu alfa parçacığı bozunumu ile ilk ürünü olan 
231

Th nüklitinin 

uyarılmıĢ seviyelerine bozunur ve bu enerji sevilerinden çeĢitli gama ıĢınları yayınlanır. 

Diğer izotopu 
238

U‟ in ise kendisinden yayınlanan gama ıĢınları, mevcut dedektörler ile 

analiz yapılamayacak derecede çok zayıf Ģiddetli olduğundan vereceği sayımlar çok 

düĢüktür. Bu nedenle ana nüklit yerine, uranyumun ürünlerinden ayrıldığı tarihten 

itibaren 3-4 ay gibi kısa bir süre sonunda kendisiyle tümüyle “radyoaktif dengeye” 

gelen ilk bozunma ürünü 
234

Th (24,1 gün) ve/veya ikinci bozunma ürünü 
234m

Pa (1,17 

dk)‟ in yayınladığı gama ıĢınları ölçülerek analizi yapılabilir. Bu nedenle, gama 

spektrometrik analiz amaçlı kullanılabilecek bazı gama ıĢınları, 
235

U için Çizelge 3.7‟ de 

ve 
238

U için Çizelge 3.8‟ de verilmiĢtir. Ancak bu çizelgelerde, uranyum spektrumunda 

gözlenebilecek diğer analitik piklerin tümü verilmemiĢtir. Ayrıca bu çizelgelerdeki 

analitik piklerin verdiği net sayımlara, bozucu etki yapacak yakınlıktaki giriĢim yapan 

piklerinin enerjileri ve yayınlanma olasılıkları da belirtilmemiĢtir. Spektrumu 

değerlendiren analizci, bu olası giriĢim yapan pikleri belirleyerek ilgilenilen pike 

etkisini düzeltmelidir. 

 

Çizelge 3.7 
235

U‟ den yayınlanan bazı gama ıĢınları ve yayınlanma olasılıkları 

Nüklit 
Gama IĢını Enerjisi 

E  (keV) 

Yayınlanma Olasılığı 

I  (%) 

235
U 143,764 10,96 ± 0,08 

235
U 163,358 5,08 ± 0,04 

235
U 185,712 57,2 ± 0,5 

235
U 205,309 5,01 ± 0,01 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Çizelge 3.8 
234

Th ve 
234m

Pa (
238

U)‟ den yayınlanan bazı gama ıĢınları ve yayınlanma 

olasılıkları 

Nüklit 
Gama IĢını Enerjisi 

E  (keV) 

Yayınlanma Olasılığı 

I  (%) 

234
Th 63,29 4,83 ± 0,06 / 3,75 ± 0,08 

234
Th 92,38 / 92,80 Çift pik 2,18 ± 0,19 / 2,15 ± 0,19 

234m
Pa 258,227 0,076 ± 0,002 

234m
Pa 742,813 0,106 ± 0,002 

234m
Pa 766,36 0,294 ± 0,012 

234m
Pa 1001,03 0,837 ± 0,010 

 

3.4.1 Net Pik Alanı Belirleme 

 

Uranyum zenginlik ölçer prensibi, analizi yapılan numunelerden elde edilen gama 

spektrumlarından 185,7 keV fotopiki için belirlenen sayım hızlarını çok hassas bir 

Ģekilde belirlenmesini gerektirir. Ölçülen bir spektrumdan 185,7 keV fotonları için “tam 

doğru” sayımı değerlendirebilmek için fotopikin altındaki doğal fon sürekliliğinin 

çıkarılması gerekir. Bilindiği gibi, bunun temel nedeni, 
238

U bozunma ürünlerinden 

yayınlanan yüksek enerjili gama ıĢınlarının saçılarak fotopik altına katkı vermesidir. 

Ayrıca pikin sol tarafındaki çoklu compton saçılmaları da, diğer bir katkı nedenidir. Bu 

amaçla çok çeĢitli pik alanı hesaplama yöntemleri vardır. Gerçek pik alanını elde etmek 

için en basiti “iki pencere” integrasyon yönteminden baĢlayarak, “üç pencere” 

integrasyon yöntemi, “basamak fonksiyonlu doğal fon sürekliliğini çıkarma (smoothed 

step-wise background)” programlı hesap makinesi ve/veya bilgisayarla yapılabilecek 

düzeyde daha karmaĢık hesapları gerektiren lineer olmayan en küçük kareler pik 

uyarlama (non-linear least squares peak fitting) yöntemleri kullanılmaktadır. Bu 

yöntemlerden sonuncusu, uranyum içinde diğer aktinitlerin (örneğin, geri çevrim 

uranyumu-recycled uranium) ve fisyon ürünlerinin neden olacağı gama ıĢınlarının 

yapacağı giriĢim etkilerini gidermede en etkili yöntemdir. Özellikle Ge gibi yüksek 

enerji ayırma güçlü yarıiletken dedektörler kullanıldığında, pik uyarlamayla ayırma (de-

convolution) yöntemleri daha doğru sonuçlar verir. 

 



37 

 

3.4.2 Pik ve Doğal Fon Pencerelerinin Seçimi 

 

Gama spektrumunda en uygun bir pik enerji penceresi seçilerek, en iyi “sinyal-doğal 

fon” oranını elde edebilmek için, öyle bir pencere geniĢliği olmalı ki, ikincil 

sayılabilecek ölçüm parametrelerinin değiĢmesi nedeniyle en az düzeyde hassasiyet 

değiĢimine yol açsın. Bu nedenle, yapılacak deneylerde sayım pencerelerinin konumunu 

ve geniĢliğini seçerken en azından aĢağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

 Sayım istatistiği nedeniyle hesaplanacak net pik alanı belirsizliği minimumda 

tutulmalıdır. 

 Ġkincil ölçme Ģartları sayılabilecek elektronik kararsızlıkların (kazanç kayması, 

sıfır kayması, spektral çözünürlükteki değiĢme) hassasiyet üzerindeki etkisi 

düĢük olmalıdır. 

 Doğal fon spektrumundaki Ģekil değiĢimlerinin hassasiyet üzerindeki etkisi 

düĢük olmalıdır. 

 Gama giriĢim etkilerinin minimumda tutulmalıdır. 

 

Yukarıdaki sağlanması istenen kriterlerden hangi faktörlerin, zenginlik derecesine ait 

ölçümlerin doğruluğu (accuracy) üzerinde en fazla etkisinin olacağı, sayımda kullanılan 

ölçüm düzeneğinin özelliklerine ve analiz edilecek numunenin özelliklerine ve 

analizciye bağlıdır. Bu durumun gözlenmesi için aynı tipteki, ancak farklı özelliklerdeki 

dedektörler kullanılarak deneyler yapılacaktır. 

 

Genel yaklaĢım, seçilen doğal fon (background) pencerelerinin geniĢliği, fotopik 

penceresinin geniĢliği ile aynı büyüklükte olmalıdır ve tercihen en geniĢ Ģekilde 

seçilmelidir (Mattusek, 1985). Doğal fon pencerelerinin konumu ise, fotopik bölgesi 

dıĢında ve gama spektrumundaki sürekliliği düzleĢmiĢ kısımda yer almalı, ancak 

ilgilenilen gama fotopik bölgesinden de çok uzak olmamalıdır. 
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Bu bölgelere, 
235

U izotopu dıĢındaki diğer izotoplardan gama ıĢınlarının giriĢim 

yapmadığından da emin olunmalıdır. Uygulamada, net pik sayımını etkiyebilecek bu 

giriĢimlerden kaçınmak mümkün değil ise, spektral pik giriĢimi için gerekli düzeltme 

faktörleri hesaplanarak uygulanmalıdır. 

 

Fotopikin konumu, kullanılan MCA kurulumuna göre, pik penceresi sınırlarındaki 

sayım değerleri, yaklaĢık eĢit olacak Ģekilde bir konumda seçilmelidir. Simetrik pikler 

için pencere sınırları, 185,7 keV pik maksimumu merkezlenecek uzaklıkta 

belirlenmelidir. 

 

3.4.2.1 Ġki Pencere Yöntemi 

 

Bu yöntem, 185,7 keV fotopikinin, net sayımın değerlendirilmesi için en basit 

yöntemdir. NaI(Tl) sintilasyon dedektörleri için elveriĢli bir yöntemdir. Ölçme zamanı 

(live time, tc) içinde elde edilen gama spektrumlarında, birincisi 185,7 keV pik 

penceresi, diğeri bunun dıĢında seçilen ve doğal fonu temsil eden ikinci penceredeki 

yalnızca kaydedilen toplam (gross) sayımlarını hesaba katar. 

 

Bu toplam sayımlar için pencereler tek kanallı analizörler (SCA) kullanılarak elde 

edilebileceği gibi, günümüzdeki modern çok kanallı analizörlerin (MCA) 

spektrumlarında daha kolayca, seçilen penceredeki sayımların integral toplamı alınarak 

belirlenir. Bu durumda, 
235

U için gerçek sinyalin karĢılığını elde etmek için seçilen pik 

penceresindeki toplam (integral) sayımdan, doğal fon (background) sayımı çıkarılır. 

ġekil 3.5‟ te Ģematik olarak gösterilen bir spektrumda, her iki penceredeki doğal fon 

sayımlarının birbiriyle orantılı olduğu kabul edilir. 
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ġekil 3.5 Ġki pencere sayım yönteminde pik alanı hesaplama 

 

Buna göre, seçilen birinci penceredeki (ROI1) pik altındaki doğal fon sayımı ve ikinci 

penceredeki (ROI2) doğal fon sayımı birbiriyle 

 

 (3.6) 

 

Ģeklinde iliĢkilendirilir. Buna göre, net pik sayım hızı 

 

 (3.7) 

 

hesaplanır. Burada pikteki toplam sayım hızını  ve  ise, yüksek 

enerji tarafındaki toplam doğal fon sayım hızını göstermektedir. Orantı sabiti b ise, bu 

iki pencere için belirlenen geniĢliklerinin bir oranıdır. 

 

 (3.8) 
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Pik alanındaki (net sayımdaki) belirsizlik ise,  ifadesinden 

belirlenir. NaI(Tl) dedektörlerinde elde edilen spektrumlarda, sadece fikir vermesi 

bakımından pik pencere geniĢliği ROI1 = 161-211 keV ve doğal fon için pencere 

geniĢliği, yani, ikinci pencere geniĢliği ROI2 = 220-270 keV seçilebilir. Ancak burada, 

deneycinin spektrum değerlendirmesindeki gözlemi önemlidir. Deneyci, ölçüm 

koĢullarına göre en uygun olan konumdaki pencereyi gözlemleyerek seçmelidir. 

 

EĢitlik (3.7)‟ deki pik alanı belirleme, “sabit doğal fon sürekliliği” varsayımına 

dayanmaktadır. Bir çok durumda bu yaklaĢım, gerçek gözlenen spektrumları 

karĢılamadığından, zenginlik derecesi (E) bilinen referans nükleer malzemelerle 

yapılacak kalibrasyon ölçümlerinden “b” sabitinin türetilmesini gerektirir. Bunun en 

kolay yolu, sayım hızlarının en küçük kareler yöntemiyle uyarlanmasıyla (linear fitting) 

elde edilebilir. Kalibrasyon doğrusu 

 

 (3.9) 

 

Bu pik alanı hesaplama yönteminde, analizi yapılacak tüm numunelerde ilgilenilen 

doğal fon penceresinin (ROI2) Ģeklinin (puls yüksekliği sayım değerleri değil) değiĢmez 

kalacağı varsayılır. 

 

Gerçekte bu koĢul, yüksek enerjili 1,001 MeV fotonların saçılması, foton zayıflaması, 

ortam (ambient) doğal fon etkisi ve numunedeki uranyum dıĢındaki kontaminasyonlara 

bağlı olarak ciddi değiĢmeler nedeniyle tam karĢılanmayabilir. 

 

3.4.2.2 Üç Pencere Yöntemi 

 

Bu yöntemde, pikin her iki tarafındaki bitiĢik penceredeki ve pikteki toplam sayımlar 

kullanılır. Toplam sayımlar, üç tane SCA (single channel analyzer) ve üç tane sayıcı 

(counters) kullanılarak veya modern MCA ile alınan spektrumundaki ilgilenilen üç 

bölgedeki kanal içeriklerinin integral toplamlarından belirlenebilir. 
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ġekil 3.6 Üç pencere sayım yönteminde pik alanı hesaplama 

 

Pik penceresindeki (ROI1) doğal fon Bp sayımını elde etmek için üç pencere içinde 

kalan doğal fon sayımları aĢağıdaki gibi lineer bir fonksiyonla iliĢkilendirilir. 

 

 (3.10) 

 

Burada, iki taraftaki doğal fon pencerelerinin orta noktaları, düz bir çizgi ile 

birleĢtirildiğinde e ve f sabitleri, bu pencerelerin geniĢliklerinden ve bulundukları 

konumlarından (kanal numaralarından) hesaplanabilir. 

 

 (3.11) 

 

 (3.12) 

 

Buna göre, 185,7 keV pikinin net sayım hızı 

 

 (3.13) 
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hesaplanır. Bu pikin net sayımındaki belirsizlik ise,  

ifadesinden belirlenir. Alternatif bir yaklaĢım olarak, e ve f sabitleri, zenginlik derecesi 

(E) bilinen referans nükleer malzemelerle yapılacak bir kalibrasyon prosedürü 

sonucunda da hesaplanabilir. Bu amaçla, toplam (gross) sayım hızlarının en küçük 

kareler yöntemiyle aĢağıdaki gibi bir kalibrasyon doğrusuna uyarlanması (linear fitting) 

iĢleminden bu sabitler kolayca belirlenir. 

 

 (3.14) 

 

3.4.2.3 Basamak Tipi Doğal Fon Çıkarımıyla Pik Alanı Hesabı 

 

Genelde kalın numunelerde elde edilen gama spektrumlarında, gözlenen bir gama 

pikinin solundaki (düĢük enerji tarafındaki) doğal fon sayımları, pikin sağındaki 

(yüksek enerji tarafındaki) sayımlardan daha yüksek olur. Bu durum, numune içindeki 

ilgilenilen pik enerjisindeki fotonların küçük açılarda, yani daha dar açılarda 

saçılmasındandır. Ancak gama fotonunu algılayan dedektörün pik-Compton oranıyla da 

iliĢkili olduğu not edilmelidir. Gama pikinin sol tarafındaki doğal fondan, küçük 

açılarda saçılan fotonların etkisinin çıkarılması ve sadece pik altında saçılmaya 

uğramamıĢ fotonların net sayıma katkı vermesi için “düzleĢtirilmiĢ basamak tipi doğal 

fon çıkarımı (smoothed step-wise background)” uygulanır. ġekil 3.7‟ de Ģematik olarak 

gösterilen yöntem, pik multiplet‟ leri analiz edileceğinde veya boyutları değiĢen küçük 

miktarlı numuneler ölçüldüğünde, sonuç olarak değiĢen oranlarda saçılmaya katkıları 

olabileceğinden birçok durumda elveriĢlidir. Bu pik alanı hesaplama yöntemi, 

yarıiletken dedektörlerden elde edilen spektrumlarda, özellikle düĢük enerjili piklerde 

daha tutarlı sonuçlar vermektedir. 
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ġekil 3.7 Basamak tipi (düzleĢtirilmiĢ) doğal fon çıkarımı ile pik alanı hesaplama 

 

Bu yöntem, “iki pencere” ve “üç pencere” yöntemlerinin aksine, kanal-kanal doğal fon 

çıkarımı için bir MCA spektrumu ve bilgisayar kullanılarak integrasyon eĢitliğine dayalı 

hesaplamalar sonucunda pik alnını verir. Saçılma genliği ve net sayımların her ikisi de 

bilinmeyen olduğundan, bu yöntemin uygulaması matematiksel bir integrasyon 

eĢitliğinin türetilmesini gerekir. 

 

3.4.2.4 Uranyum Ġçin Çok Gruplu Analiz Yöntemi 

 

Günümüzde, birçok nükleer uygulamada, malzemeye herhangi bir zarar vermeden 

(tahribatsız olarak) ve bir kimyasal iĢleme gerek duyulmadan ve özellikle uluslar arası 

nükleer madde denetim faaliyetlerinde çok kısa sürede (örneğin, 10 dakika ile 1 saat 

arasında), doğru ve hassasiyeti yüksek bilgi elde edilmesi tercih edilir. Bu analitik 

hedef, ancak gama spektrometresi tekniği ile sadece malzemelerden yayınlanan X- ve 

gama ıĢınlarının dedeksiyonu ve ölçümü ile mümkündür. Bu teknik, analizcilere veya 

nükleer madde olayına yerinde ilk müdahaleyi yapan gözetim ekibine, anlık ölçüm 

yapma olanağı sağladığı gibi, nükleer malzeme dıĢında diğer radyasyon kaynaklarının 

ve radyoaktif maddelerin dedeksiyonu, tanımlanması ve yerinin de bulunmasına imkân 

sağlar. 
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Bu bağlamda, son 30-40 yıldan beri, gama spektrometresi tekniği, referans uranyum 

malzemeleri ile kalibre ederek ya da standart nükleer malzemeleri hiç kullanmaksızın, 

sadece radyonüklit kaynaklar ile kalibre edilerek, uranyum izotop bolluk derecesinin 

tayininde kullanılmaktadır. Yeni bir yöntem olan çok gruplu gama analizi (MGA) ise 

özellikle standartsız (uranyum referans malzemeye veya radyonüklit standart kaynaklara 

gereksinim duyulmadan), 1994 yılından beri geliĢtirilerek kullanılmaktadır. MGA 

yöntemi, doğru ve çok çabuk sonuç vermesi nedeniyle pratikte yaygınlaĢmıĢtır. 

 

Yöntemin metodolojisinde, pik biçimlerinin belirlenmesi, verim hesabı, geometri ve 

soğurucu malzeme etkisi ve doğal fon sayımlarının düzeltilmesi gibi ayrıntılı bilgiler 

literatürde verilmiĢtir. MGA yönteminde, izotop oranı, birbirine yakın iki enerjili, ancak 

farklı iki izotoptan yayınlanan gama ıĢınlarının piklerinin dedeksiyonu ve ölçülmesi 

prensibine göre belirlenmektedir. Çünkü X- ve gama ıĢınlarının yayınlanma olasılıkları 

ve izotopların yarı ömürleri önceden nükleer veri olarak zaten bilinmektedir. Buna göre, 

ilgilenilen pikler için bağıl verim belirlenebilirse, iki farklı atomun oranları aĢağıdaki 

ifade de olduğu gibi kolayca hesaplanabilir: 

 

 (3.15) 

 

Burada, 

 

N1 ve N2: farklı atomların sayısı, 

I1 ve I2: ölçülen izotopun ilgili pikinin sayım hızı (sayım.s
-1

), 

1 ve 2: izotopun bozunma sabiti (= 0.693 / yarı-ömür, s
-1

), 

P1 ve P2: yayınlanma olasılığı, 

1 ve 2: dedektörün gördüğü kesirsel katı açı, 

1 ve 2: ilgili izotopun γ-ıĢını pik verimi, 

T1 ve T2: dedektöre gelen γ-ıĢını transmisyon faktörüdür. 
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Bu sembollerde, birinci izotop (1) alt indisi ile ve ikinci izotop ise (2) alt indisi ile 

gösterilmiĢtir. Yöntem, çok çeĢitli bileĢimlerde olabilen, her defasında aynısı 

oluĢturulamayan dedektör-numune geometrileri, numune matriks etkisi ile diğer 

soğurucu ve numune kabı malzemelerinin bilinmediği durumda dahi çalıĢabilmektedir. 

Böylelikle aynı spektrumdan, numune formuna, Ģekline, matriks yapısına ve ölçüm 

geometrisine itibar etmeksizin ve hiçbir standart kullanmaksızın analiz yapabilmektedir. 

Yöntemde, uranyumun UK X ve UK X enerji bölgelerindeki (yaklaĢık 84-116 keV ile 

116-130 keV aralıklarında) X- ve γ-ıĢını piklerinin verim ve transmisyon farklarının çok 

küçük olmasından yararlanılır (ġekil 3.8). 

 

 
ġekil 3.8 Yüksek ayırma güçlü bir Ge dedektörle alınmıĢ doğal zenginlikte (%0,71) ve 

zenginleĢtirilmiĢ (%4,51) uranyumun gama spektrumlarında 80-130 keV‟ lik 

enerji bölgesindeki tüm pikler görülmektedir. 

 

Aynı spektrumda, birbirine yakın enerji için [ε2.T2] / [ε1.T1] ≈ 1 olacağından, aynı veya 

yakın enerjili gama ıĢınları için katı açı da 1 = 2 olacaktır. Geriye, aynı spektrumdaki 

verilerden dedektörün özgün (intrinsic) bağıl verim eğrisinin belirlenmesi ve böylelikle 

sayım Ģiddetlerinden izotop miktarlarının hesaplanması kalmaktadır. 
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Ancak bu yöntemde söz konusu edilen ve kullanılan dar enerji bölgelerindeki piklerin 

birbirinden ayırt edilmesi (de-convolution) iĢlemi için iterasyona dayalı pik uyarlama 

(fitting) algoritmalarının kurulması gerekmektedir. Bu pikler, uranyumun 80-130 keV 

bölgesinde çoklu gruplara göre ayrılarak, gruplar arası düzeltmelerle verim eğrisinin 

hassas hesabında kullanılırken, aynı yöntem, düzlemsel / koaksiyel Ge dedektör 

kullanılarak Pu analizi için 50-210 keV enerji bölgesi altındaki piklere uyarlanması için 

revize edilerek analiz yapılmaktadır. Dedektör, Ge materyali daha kalın olduğunda, bu 

enerji aralığı 600-700 keV‟ e kadar 
239, 240, 241

Pu analizi için kullanılabilir veya 

uranyumda spektrumundaki yüksek enerjili pikler, 143-1001 keV enerji aralığına kadar 

ölçülerek uygun bir algoritma ile 
235

U / 
238

U oranları belirlenebilir. Bu yöntemle, 

ıĢınlanmıĢ uranyumun, yeniden iĢleme tesisine giren kullanılmıĢ reaktör yakıtlarının ve 

her türlü nükleer atıklarda U ve Pu‟ dan baĢka diğer aktinitlerinden ölçülmesi de 

mümkündür. Ancak U ve Pu‟ dan baĢka diğer aktinitlerin olması durumunda ve 

bunların spektrumlarının U / Pu spektrumlarına giriĢim yapması da söz konusu 

olduğundan MGA yönteminin verdiği sonuçların doğruluğunun test edilmesi 

gerekmektedir. 

 

Diğer yandan, uranyumun ana nüklitlerin kendisinden ve bozunma ürünlerinden 

yayınlanan gama emisyonlarının aynı zamanda, numunenin fiziksel ve kimyasal 

formuna da bağlı olarak uranyumun X-ıĢını fluoresans etkisini arttırdığı bilinmektedir. 

Dolayısıyla uranyumun 80-100 keV bölgesindeki belirli gama ıĢınları ile birlikte UKα2 

X-ıĢınları (94,65 keV) ve UKα1 X-ıĢınları (98,43 keV) aynı anda pik ayırma (de-

convolution) metotları değerlendirilerek, uranyum zenginleĢtirme derecesi hesabı 

yapılabilir. Çünkü hem 
235

U hem de 
238

U‟ ün kız ürün çekirdeklerinin (daughters) ve 

ana nüklitlerin yayınlamıĢ olduğu 100 keV‟ in üzerindeki gama ıĢınlarının, uranyumun 

UXK  enerji bölgesinde yer alan (ġekil 3.8) ve Çizelge 3.9‟ da yıldız(*) sembolüyle 

iĢaretlenen fluoresans X-ıĢınları (self or induced fluorescence X-rays) piklerinin 

Ģiddetini arttırdığı belirlenmiĢtir. 
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Çizelge 3.9 Uranyumun UXK  enerji bölgesinin 93-98 keV enerji aralığında yer alan 

fluoresans X- ve gama ıĢınları 

Kaynak Enerji (keV) Yayınlanma Olasılığı 
*)

 

self-fluo. X-ıĢını UKα3 93,844 * 0,098 ± 0,003 

self-fluo. X-ıĢını UKα2 94,654 * 28,3 ± 0,6 

X-ıĢını PaKα1 (
235

U; 
238

U) 95,863 45,9 ± 0,9 

γ-ıĢını (
235

U) 96,09 ± 0,02 0,091 ± 0,012 

self-fluo. X-ıĢını UKα1 98,434 * 45,8 ± 0,9 

 

Çünkü bu fluoresans X-ıĢınları piklerinin bazıları, MGA yönteminde analitik amaçlı 

kullanılmaktadır. Dolaysıyla, bu pik Ģiddetlerinde hesaba katılmayan artıĢlar, ciddi 

derecede, nihai 
235

U izotopunun belirleme yüzdesini değiĢtirmektedir. Bunu kanıtlamak 

için 94,6 keV fluoresans X-ıĢını / 92,8 keV γ-ıĢını (
234

Th - 
238

U) ve 98,4 keV fluoresans 

X-ıĢını / 92,8 keV γ-ıĢını sayım Ģiddetleri oranındaki artıĢ ile zenginlik arasındaki iliĢki 

de incelenmiĢtir (Yücel ve Dikmen, 2009). 

 

3.4.2.5 Deneysel Düzenek 

 

HPGe dedektörler, yüksek enerji ayırma güçleri nedeniyle (
57

Co‟ nin 122 keV enerjisi 

için 0,5-0,6 keV) kristal geometrisi eĢ-eksenli (coaxial) veya düzlemsel (planar) 

yapılabilir. Böylece hem uranyumun düĢük enerji bölgesinde (80-130 keV) yer alan 

oldukça karmaĢık olan X ve gama ıĢınlarını ayırt edebilme özelliğine (MGA yöntemi) 

ve hem de daha yüksek enerji bölgesinde yer alan 185,7 keV gama pikini kullanarak 

“uranyum zenginlik ölçer” prensibini saha uygulanmasına imkân verir. 

 

Örneğin, ġekil 3.9‟ da laboratuarımızda mevcut EC-NRM171-446 kodlu ve %4,51 

derecesinde zenginleĢtirilmiĢ uranyumun, bir Ge dedektörle alınmıĢ gama spektrumu 

görülmektedir. Bu uranyum spektrumunda, 185,7 keV‟ lik enerji piki kırmızı ile 

gösterilmiĢtir. 
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ġekil 3.9 EC-NRM171-446 kodlu %4,51 zenginleĢtirilmiĢ uranyumun bir Ge dedektörle 

alınmıĢ gama spektrumu 

 

Uranyumun X-ıĢınlarının da yer aldığı birbirine daha yakın ve sık piklerin yer aldığı 

düĢük enerji bölgesi (80-130 keV) ise bekleneceği üzere daha yüksek enerji ayırma 

gücüyle çözümlenmelidir. 

 

Bu spektrum çözümlenmesinde, 80-130 keV enerji bölgesi lineer olmayan pik uyarlama 

(non lineer least square fitting) yöntemleri ile pik ayırma (de-convolution) gibi daha 

karmaĢık matematiksel iĢlemlerin yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. 

 

Diğer yandan Ge dedektörlerin temel dezavantajı, sıvı azotla veya elektrikle soğutulma 

gereksinimlerine karĢın, uranyum zenginleĢtirme ölçüm amacıyla gama ıĢınlarını ayırt 

etme yetenekleri ve dedeksiyon verimini artırmak çapı daha büyük ve yeterince kalın 

Ge yarıiletken kristalli dedektörler ticari olarak temin edilebilmektedir. 
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Uranyum zenginlik ölçer prensibinin uygulanması için sağlanması gereken koĢullar bu 

Germanyum dedektörlü ölçüm sistemi için de geçerlidir. Örneğin, ölçülecek uranyum 

kalınlığının yeterli olması (infinitely thickness), en az iki farklı zenginlik derecesine 

sahip referans malzemeye olan gereksinim, belirli bir dedektör-numune ölçüm mesafesi, 

belirli bir kolimatör çapı ve yüksekliği ayarlanması gerekmektedir. 

 

Öncelikle ġekil 3.10‟ da Ģematik olarak gösterilen gama sayım sistemi kurulmuĢtur. 

 

 
ġekil 3.10 Gama sayım geometrisi 

 

Dedektör zırh içinde ve eksene merkezli konumlanmıĢtır. Kurulumun masa üzerindeki 

sağlamlığı kontrol edilip plastik kelepçe ile dedektör desteğin üzerine sabitlenmiĢtir. 

Kolimatör, dedektör ile numune arasına yerleĢtirilmiĢtir. Gerektiğinde soğurucu 

malzemelerin araya yerleĢtirilmesi için yeterli mesafe bırakılmıĢtır. 

 

Deneyde, Ortec Model SGD-GEM-3615P4 (1000 mm
2
 yüzey alanlı ve kalınlığı 16,4 

mm eĢ-eksenli, p-tipi Ge kristali olan) dedektörün uygun Ģekilde bağlantısı yapılmıĢtır. 

Siyah renkli DIM (Detector Interface Module) üzerindeki “shutdown” kablosu 

bağlanmıĢtır. Toplu haldeki konektörlerin temasını önlemek için bir önlem olarak 

plastik bantla sarılmıĢtır. 
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Bu dedektörde BNC-BNC sinyal ve SHV-SHV yüksek gerilim besleme kabloları 

kullanılmıĢtır. Sistemde bir dijital MCA (Ortec DSPec Jr 2.0) analizör kullanılmıĢtır. 

Tüm ayarlar, Maestro ve/veya Ortec Gamma Vision yazılımları üzerinden yapılmıĢtır. 

HV, ICR, Detector Status (On / Off / Shutdown), DT, LT, RT gibi temel bilgiler aynı 

zamanda dijital MCA ekranından da gözlenmiĢtir. Ortec DSPec jr 2.0 dijital analizörü, 

USB port üzerinden bir bilgisayara bağlanmıĢtır. 

 

 
ġekil 3.11 Ortec DSPec jr 2.0 dijital analizör 

 

Dedektörün kurulumundan sonra, MCB konfigürasyonu yazılım üzerinden yapılmıĢtır. 

Gamma Vision programı çalıĢtırılmıĢ ve pop-up / drop-down menülerden sağ veya sol 

fareleri tıklanarak “Acquire” alt menüsü “MCB properties” menüsünden ADC / MCA 

ayarını yapılmıĢtır. “Amplifier” alt menüsünden Coarse = 4, Fine = 0,7713, BLR=Auto, 

Input polarity = (+), Preamplifier = Resistive Feedback, Gate= Off seçilmiĢtir. 

 

 
ġekil 3.12 GammaVision yazılımı MCB properties menüsü / Amplifier alt menüsü 
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Kullanılan Ortec Model SGD-GEM-3615P4 dedektör için geçerli olan; “MCB 

properties” menüsü altındaki HV menüsündeki, Detector “ORTEC” ve HV polarity=(+) 

seçilmiĢtir. Amplifier 2 alt menüsünden Rise Time = 12, Flattop Width = 0,80 kazanç 

ayarları (en son enerji kalibrasyon yapıldıktan sonra 0,075 keV/kanal olacak Ģekilde ve 

enerji üst sınırı 300-305 keV‟ i aĢmayacak Ģekilde), optimizasyonu ve kutup ayarları 

yapılmıĢtır. 

 

 
ġekil 3.13 GammaVision yazılımı MCB properties menüsü / Amplifier 2 alt menüsü 

 

Yüksek gerilim güç kaynağınızın (HVPS) kutup (polarite) ayarı, “MCB properties 

menüsü altındaki HV menüsünden öncelikle kontrol edilmiĢtir. Dedektör modu 

“ORTEC” seçilmiĢ ve dedektör sıvı azotla yeterince soğutulduktan sonra yüksek 

gerilim değeri uygulanmıĢtır. 

 

Dedektör çalıĢma gerilimi, menüden HV(+) 3500 Volt seçerek otomatik olarak 

uygulanmıĢtır. Gerilim uygulandıktan sonra, sayımı hemen baĢlatılmamıĢ az 5-10 

dakika bekleyerek yeterli bir kararlık sağlanmıĢtır. 
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ġekil 3.14 GammaVision yazılımı MCB properties menüsü / High Voltage alt menüsü 

 

Maestro veya Gamma Vision Programı çalıĢtırıldığında daha önceden yüklenmiĢ olan 

“MCB Configuration” dosyası analizör ve bilgisayar arasındaki iletiĢimi sağlayarak 

görev çubuğu üzerinde “001 MCB 130” kodlu donanımın yüklenmiĢ olduğunu 

göstermelidir. 

 

ADC dönüĢtürme kazancı 4096 kanal olarak tüm ölçümlerde aynı kullanılmıĢtır. 

DeğiĢmesi gerektiğinde, gerekçeleri not edilmiĢ ve sistemin ölü zamanının her zaman 

%10‟ dan az olmasına ve tercihen %5-6‟ yı geçmemesine dikkat edilmiĢtir. En uygun 

ADC / MCA dönüĢüm kazancındaki 662 keV tepesi gözlenerek pik konumu (yerleĢtiği 

kanalı) elde edilmiĢtir. Bu ayarda, uranyumun 1,001 MeV pikinin de gözlenmesi için 

yeterli sayıda MCA kanalı sağlanmıĢ düĢük enerji tarafında ADC LLD < 50 kanal 

(%0,3-0,6)‟ ın altında ve ULD = 4095 kanal (%100)‟ ın tamamı kullanılmıĢtır. Referans 

pik veya bir pulser piki kullanarak, zamanla sistem üzerinde kazanç kayması (gain shift) 

olup olmadığı kontrol edilmiĢtir. 
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Sistemin enerji ayırma gücü (YYTG), 662 keV (
137

Cs) için belirlenmiĢ ve sertifika 

değeri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Sayım sistemi hazır edildikten sonra, belirli bir numune-

dedektör mesafesi belirlenmiĢtir (7,5 cm). 

 

EC-NRM171-031, 071, 194, 295 ve 446 kodlu U3O8 nükleer malzemeleri sırasıyla 

ölçülmüĢ ve ölçüm süreleri, 1800, 3600, 7200 ve 60000 s olarak ayarlanmıĢtır. 

 

Her uranyum numunesi için elde edilen spektrumlar kaydedilmiĢtir. Spektrumdan, 
235

U‟ 

in 185,7 keV piki için net sayım değerleri ve belirsizlikleri hesaplanmıĢ ve bir çizelgeye 

kaydedilmiĢtir. 

 

ZenginleĢtirme derecesi ve sayım hızı arasındaki kalibrasyon eĢitliği, ortalama net 

sayım hızları kullanılarak; 

 

 (3.16) 

 

bağıntısından türetilmiĢtir. Burada; Felk  0,99 ve Finf = 1,02‟ dir (Mattusek, 1985). 

 

Kalibrasyon sabitini hesaplamak için EĢitlik 3.16 kullanıldığı gibi en az iki farklı 

düzeyde izotop bolluğuna sahip uranyum referans malzemelerin içerdiği 
235

U 

izotopunun 185,7 keV enerjili gama pikinden ölçülen sayım hızlarının, 
235

U zenginlik 

derecelerine göre çizilen grafiğin eğiminden de bulunabilir. 

 

Bilindiği gibi MGA yöntemi ile U / Pu analizi, aynı zamanda ticarileĢmiĢ bir gama 

yazılımının uygulaması olarak da kullanılmaktadır. Bu nedenle MGA yönteminin 

uranyum uygulaması için Ortec U235View ve Canberra MGAU yazılımları ile elde 

edilen spektrumların ayrıca analizi yapılmıĢtır. 
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ġekil 3.15 U235View yazılımı 

 

U235View yazılımında spektrum analizi yapılırken öncelikle “File” menüsünden 

“Select Database” alt menüsünden Program Files / MGA klasörleri içerisinde “u235rpt” 

dosyası seçilmiĢtir (ġekil 3.15) ve gösterilen 1, 2, 3 ve 4 adımları uygulanarak spektrum 

analizi yapılmıĢ ve ġekil 3.16‟ da görüldüğü gibi analiz raporu elde edilmiĢtir. 

 

 
ġekil 3.16 U235View yazılımından alınan zenginlik derecesi analiz raporu 
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Benzer Ģekilde, ġekil 3.17‟ de görüldüğü gibi 1, 2 ve 3 adımları sırasıyla uygulanarak 

GENIE MGA \ MGAU yazılımı yardımıyla spektrum analizi yapılmıĢtır. Bu amaçla 

öncelikle “File” menüsünden “Open Datasource” alt menüsünden ilgilenilen spektruma 

ait dosya seçilmiĢtir. Daha sonra “Analyze” menüsünden “MGA \ MGAU” alt 

menüsünden “Generate Report” kısmı iĢaretli olacak Ģekilde “Execute” tuĢuna basılarak 

bir analiz raporu elde edilmiĢtir. ġekil 3.17‟ nin alt menü kısmında izotopik analiz 

sonuçları ve belirsizlikleri için bir örnek görülmektedir. 

 

 
ġekil 3.17 MGA \ MGAU yazılımı 

 

Yapılan deneyler, aynı geometride soğurucusuz ve soğurucular (Al, Pb) kullanarak 

tekrar edilmiĢtir. Daha sonra farklı kolimatörler için de uygulanmıĢtır. 
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4. BULGULAR 

 

4.1 235
U Zenginlik Ölçer Prensibi Ġçin Sayım Sistemi Kalibrasyon Sabitlerinin 

Elde Edilmesi 

 

Farklı kolimatör delik çapları ve Al-soğurucu kalınlıklarıyla sırasıyla ölçülen EC-

NRM171-031, 071, 194, 295, 446 kodlu numunelerin kalibrasyon sabitleri Bölüm 

3.4.2.5‟ de kurulan deneysel düzenek için EĢitlik 3.16‟ ya göre farklı 
235

U 

zenginliklerinde yapılan ölçümlerden hesaplanmıĢ ve kalibrasyon sabitleri (%zenginlik / 

cps) Çizelge 4.1, Çizelge 4.2, Çizelge 4.3, Çizelge 4.4 ve Çizelge 4.5‟ te verilmiĢtir. 

 

Al-soğurucu kalınlığına göre kalibrasyon sabitlerinin değiĢimi, NRM171-031 için ġekil 

4.1, NRM171-071 için ġekil 4.2, NRM171-194 için ġekil 4.3, NRM171-295 için ġekil 

4.4 ve NRM171-446 için ġekil 4.5‟ te gösterilmiĢtir. 
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Çizelge 4.1 Farklı kolimatör delik çaplarında ve Al-soğurucu kalınlıklarıyla ölçülen EC-

NRM171-031 numunesinden elde edilen kalibrasyon sabitleri (%zenginlik / 

cps) 

Numune 

Al 

Soğurucu 

Kalınlığı 

(mm) 

15 mm 

Kolimatör 

20 mm 

Kolimatör 

25 mm 

Kolimatör 

30 mm 

Kolimatör 

50 mm 

Kolimatör 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

EC 

NRM171 

031 

0 0,5230±0,0322 0,2742±0,0118 0,1656±0,0054 0,1195±0,0033 0,0445±0,0008 

0,522 0,5587±0,0367 0,2703±0,0114 0,1687±0,0056 0,1224±0,0034 0,0446±0,0008 

0,630 0,5321±0,0340 0,2764±0,0120 0,1704±0,0057 0,1221±0,0034 0,0447±0,0008 

0,800 0,5307±0,0333 0,2799±0,0122 0,1725±0,0058 0,1229±0,0035 0,0447±0,0008 

0,956 0,5496±0,0350 0,2848±0,0126 0,1735±0,0054 0,1232±0,0035 0,0454±0,0008 

1,215 0,5411±0,0340 0,2873±0,0128 0,1752±0,0060 0,1224±0,0034 0,0463±0,0008 

1,574 0,5572±0,0358 0,2926±0,0131 0,1762±0,0060 0,1241±0,0035 0,0460±0,0008 

1,933 0,5607±0,0364 0,2913±0,0129 0,1801±0,0062 0,1275±0,0037 0,0469±0,0008 

2,389 0,5777±0,0386 0,2946±0,0132 0,1819±0,0042 0,1280±0,0037 0,0471±0,0008 

2,426 0,5787±0,0380 0,2947±0,0132 0,1814±0,0064 0,1296±0,0037 0,0473±0,0008 

3,111 0,5836±0,0385 0,3007±0,0136 0,1868±0,0066 0,1333±0,0039 0,0487±0,0009 

 

 
ġekil 4.1 Farklı kolimatör delik çapları ve Al-soğurucu kalınlıklarıyla ölçülen EC-

NRM171-031 kodlu numune için hesaplanan kalibrasyon sabitleri 
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Çizelge 4.2 Farklı kolimatör delik çaplarında ve Al-soğurucu kalınlıklarıyla ölçülen EC-

NRM171-071 numunesinden elde edilen kalibrasyon sabitleri (%zenginlik / 

cps) 

Numune 

Al 

Soğurucu 

Kalınlığı 

(mm) 

15 mm 

Kolimatör 

20 mm 

Kolimatör 

25 mm 

Kolimatör 

30 mm 

Kolimatör 

50 mm 

Kolimatör 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

EC 

NRM171 

071 

0 0,5411±0,0209 0,2717±0,0073 0,1660±0,0035 0.1195±0,0021 0.0430±0,0005 

0,522 0,5502±0,0215 0,2701±0,0072 0,1715±0,0036 0.1215±0,0022 0.0451±0,0005 

0,630 0,5446±0,0210 0,2714±0,0073 0,1661±0,0035 0.1212±0,0022 0.0451±0,0005 

0,800 0,5519±0,0216 0,2819±0,0078 0,1663±0,0035 0.1222±0,0022 0.0443±0,0005 

0,956 0,5556±0,0220 0,2805±0,0077 0,1691±0,0036 0.1245±0,0023 0.0444±0,0005 

1,215 0,5641±0,0225 0,2740±0,0074 0,1770±0,0039 0.1230±0,0022 0.0446±0,0005 

1,574 0,5530±0,0215 0,2758±0,0074 0,1794±0,0039 0.1271±0,0023 0.0447±0,0005 

1,933 0,5750±0,0229 0,2823±0,0079 0,1818±0,0040 0.1291±0,0024 0.0447±0,0005 

2,389 0,5799±0,0233 0,2864±0,0079 0,1809±0,0040 0.1293±0,0024 0.0456±0,0005 

2,426 0,5781±0,0232 0,2883±0,0079 0,1768±0,0038 0.1309±0,0024 0.0462±0,0005 

3,111 0,5875±0,0236 0,2914±0,0081 0,1881±0,0042 0.1332±0,0025 0.0493±0,0006 

 

 
ġekil 4.2 Farklı kolimatör delik çapları ve Al-soğurucu kalınlıklarıyla ölçülen EC-

NRM171-071 kodlu numune için hesaplanan kalibrasyon sabitleri 
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Çizelge 4.3 Farklı kolimatör delik çaplarında ve Al-soğurucu kalınlıklarıyla ölçülen EC-

NRM171-194 numunesinden elde edilen kalibrasyon sabitleri (%zenginlik / 

cps) 

Numune 

Al 

Soğurucu 

Kalınlığı 

(mm) 

15 mm 

Kolimatör 

20 mm 

Kolimatör 

25 mm 

Kolimatör 

30 mm 

Kolimatör 

50 mm 

Kolimatör 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

EC 

NRM171 

194 

0 0,5350±0,0118 0,2693±0,0042 0,1641±0,0020 0,1177±0,0012 0,0436±0,0003 

0,522 0,5546±0,0126 0,2713±0,0043 0,1682±0,0021 0,1200±0,0013 0,0452±0,0003 

0,630 0,5536±0,0119 0,2752±0,0044 0,1680±0,0021 0,1215±0,0013 0,0453±0,0003 

0,800 0,5463±0,0122 0,2754±0,0044 0,1683±0,0021 0,1229±0,0013 0,0456±0,0003 

0,956 0,5462±0,0123 0,2768±0,0044 0,1708±0,0022 0,1232±0,0013 0,0456±0,0003 

1,215 0,5491±0,0123 0,2799±0,0045 0,1733±0,0022 0,1245±0,0014 0,0464±0,0003 

1,574 0,5754±0,0133 0,2839±0,0046 0,1738±0,0022 0,1263±0,0014 0,0473±0,0003 

1,933 0,5829±0,0136 0,2868±0,0046 0,1787±0,0023 0,1279±0,0014 0,0476±0,0003 

2,389 0,5876±0,0137 0,2894±0,0047 0,1801±0,0023 0,1289±0,0014 0,0473±0,0003 

2,426 0,5875±0,0137 0,2910±0,0048 0,1824±0,0024 0,1306±0,0015 0,0477±0,0003 

3,111 0,6095±0,0145 0,3011±0,0050 0,1860±0,0025 0,1309±0,0015 0,0481±0,0003 

 

 
ġekil 4.3 Farklı kolimatör delik çapları ve Al-soğurucu kalınlıklarıyla ölçülen EC-

NRM171-194 kodlu numune için hesaplanan kalibrasyon sabitleri 
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Çizelge 4.4 Farklı kolimatör delik çaplarında ve Al-soğurucu kalınlıklarıyla ölçülen EC-

NRM171-295 numunesinden elde edilen kalibrasyon sabitleri (%zenginlik / 

cps) 

Numune 

Al 

Soğurucu 

Kalınlığı 

(mm) 

15 mm 

Kolimatör 

20 mm 

Kolimatör 

25 mm 

Kolimatör 

30 mm 

Kolimatör 

50 mm 

Kolimatör 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

EC 

NRM171 

295 

0 0,5413±0,0099 0,2770±0,0036 0,1701±0,0018 0,1201±0,0011 0,0438±0,0002 

0,522 0,5497±0,0100 0,2820±0,0037 0,1731±0,0018 0,1216±0,0011 0,0450±0,0003 

0,630 0,5504±0,0100 0,2827±0,0037 0,1781±0,0019 0,1239±0,0011 0,0450±0,0003 

0,800 0,5427±0,0098 0,2855±0,0037 0,1821±0,0020 0,1210±0,0011 0,0453±0,0003 

0,956 0,5472±0,0099 0,2876±0,0038 0,1824±0,0020 0,1229±0,0011 0,0451±0,0003 

1,215 0,5529±0,0101 0,2890±0,0038 0,1827±0,0013 0,1243±0,0011 0,0461±0,0003 

1,574 0,5579±0,0102 0,2939±0,0039 0,1831±0,0020 0,1259±0,0011 0,0464±0,0003 

1,933 0,5648±0,0104 0,2974±0,0040 0,1835±0,0020 0,1288±0,0012 0,0471±0,0003 

2,389 0,5845±0,0109 0,3020±0,0041 0,1838±0,0019 0,1305±0,0012 0,0474±0,0003 

2,426 0,5973±0,0114 0,3039±0,0041 0,1837±0,0019 0,1297±0,0012 0,0477±0,0003 

3,111 0,6104±0,0117 0,3102±0,0043 0,1838±0,0019 0,1331±0,0012 0,0487±0,0003 

 

 
ġekil 4.4 Farklı kolimatör delik çapları ve Al-soğurucu kalınlıklarıyla ölçülen EC-

NRM171-295 kodlu numune için hesaplanan kalibrasyon sabitleri 
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Çizelge 4.5 Farklı kolimatör delik çaplarında ve Al-soğurucu kalınlıklarıyla ölçülen EC-

NRM171-446 numunesinden elde edilen kalibrasyon sabitleri (%zenginlik / 

cps) 

Numune 

Al 

Soğurucu 

Kalınlığı 

(mm) 

15 mm 

Kolimatör 

20 mm 

Kolimatör 

25 mm 

Kolimatör 

30 mm 

Kolimatör 

50 mm 

Kolimatör 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

Kalibrasyon 

Sabiti 

(a) 

EC 

NRM171 

446 

0 0,5629±0,0084 0,2769±0,0029 0,1703±0,0014 0,1197±0,0009 0,0461±0,0002 

0,522 0,5299±0,0077 0,2816±0,0030 0,1739±0,0015 0,1218±0,0009 0,0461±0,0002 

0,630 0,5333±0,0078 0,2803±0,0030 0,1773±0,0015 0,1229±0,0009 0,0463±0,0002 

0,800 0,5346±0,0078 0,2842±0,0030 0,1759±0,0015 0,1237±0,0009 0,0465±0,0002 

0,956 0,5355±0,0078 0,2865±0,0031 0,1761±0,0015 0,1243±0,0009 0,0469±0,0002 

1,215 0,5410±0,0079 0,2897±0,0031 0,1765±0,0015 0,1244±0,0009 0,0473±0,0002 

1,574 0,5442±0,0080 0,2929±0,0032 0,1791±0,0016 0,1267±0,0009 0,0482±0,0002 

1,933 0,5443±0,0079 0,2951±0,0032 0,1808±0,0016 0,1289±0,0010 0,0486±0,0002 

2,389 0,5578±0,0083 0,3017±0,0033 0,1808±0,0016 0,1324±0,0010 0,0493±0,0002 

2,426 0,5733±0,0086 0,3009±0,0033 0,1836±0,0016 0,1335±0,0010 0,0496±0,0002 

3,111 0,5834±0,0089 0,3104±0,0035 0,1872±0,0017 0,1326±0,0010 0,0504±0,0003 

 

 
ġekil 4.5 Farklı kolimatör delik çapları ve Al-soğurucu kalınlıklarıyla ölçülen EC-

NRM171-446 kodlu numune için hesaplanan kalibrasyon sabitleri 
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4.2 235
U Zenginlik Derecesi 

 

Farklı kolimatör delik çapları ve Al-soğurucu kalınlıklarıyla sırasıyla ölçülen EC-

NRM171-031, 071, 194, 295, 446 kodlu numunelerin, Bölüm 3.4‟ te açıklandığı gibi
 

235
U zenginlik ölçer prensibine göre ve Bölüm 3.4.2.5‟ te açıklandığı gibi

 
eğriye 

uyarlanan grafik yönteminden bulunan kalibrasyon sabitine göre 
235

U zenginlik 

dereceleri EĢitlik 3.16‟ ya göre hesaplanmıĢtır. 

 

Ayrıca 
235

U zenginlik dereceleri; Bölüm 3.4.2.5‟ te açıklandığı gibi MGA yöntemini 

kullanan GammaVision / U235View ve Genie / MGAU yazılımlarıyla da hesaplanmıĢ 

ve farklı kolimatör delik çapları kullanılarak belirlenen 
235

U zenginlik dereceleri Çizelge 

4.6, Çizelge 4.7, Çizelge 4.8, Çizelge 4.9, Çizelge 4.10, Çizelge 4.11, Çizelge 4.12, 

Çizelge 4.13, Çizelge 4.14, Çizelge 4.15, Çizelge 4.16, Çizelge 4.17, Çizelge 4.18, 

Çizelge 4.19, Çizelge 4.20, Çizelge 4.21, Çizelge 4.22, Çizelge 4.23, Çizelge 4.24, 

Çizelge 4.25, Çizelge 4.26, Çizelge 4.27, Çizelge 4.28, Çizelge 4.29, Çizelge 4.30‟ da 

verilmiĢtir. 

 

Verilen kaynak-dedektör geometrisinde 50 mm kolimatör delik çapında ölçülen 
235

U 

zenginlik dereceleri, NRM171-031 için ġekil 4.6, NRM171-071 için ġekil 4.7, 

NRM171-194 için ġekil 4.8, NRM171-295 için ġekil 4.9 ve NRM171-446 için ġekil 

4.10‟ da gösterilmiĢtir.  
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4.3 Farklı Kolimatör Çaplarında Zenginlik Derecesine Normalize Edilen Sayım 

Hızı DeğiĢimi 

 

185,7 keV piki için farklı sayım sürelerinde (1800, 3600, 7200 ve 60000 s) kolimatör 

delik çapları değiĢtirilerek elde edilen sayım hızları, ölçülen numunenin zenginlik 

değerine bölünerek bir normalizasyon yapılmıĢtır. Farklı ölçümlerin standart 

sapmalarının, sayım süresi ve kolimatör delik çapı arttıkça azaldığı Çizelge 4.31‟ de 

görülmektedir. Ancak kolimatör çapı 50 mm olduğunda dedektör kristal çapını (37,7 

mm) geçtiği için saçılan gama ıĢınları nedeniyle sayım istatistiği dalgalanmaktadır. Bu 

nedenle 50 mm kolimatörde ölçülen tüm sayım hızlarının standart sapmasının daha 

yüksek olduğu gözlenmiĢtir. 
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Çizelge 4.6 Farklı ölçüm süreleri ve kolimatör delik çaplarına göre ortalama normalize 

sayım hızı ve standart sapma değerleri 
Ölçüm 

Süresi 

(s) 

Kolimatör 

Delik Çapı 

(mm) 

Ortalama 

Sayım 

(sayım) 

Ortalama 

Sayım Hızı 

(sayım. s
-1

) 

Ortalama Normalize 

Sayım Hızı 

(sayım. s
-1

) 

Standart 

Sapma 

(±) 

Standart 

Sapma 

(%) 

1800 

15 7039.2 3.9107 1.8926 0.058 3.07 

20 14041.2 7.8007 3.7281 0.042 1.11 

25 23038.2 12.7990 6.1370 0.129 2.10 

30 32406.0 18.0033 8.5843 0.088 1.02 

50 86448.0 48.0267 23.0767 0.796 3.45 

3600 

15 14125.6 3.9238 1.9075 0.080 4.21 

20 28064.4 7.7957 3.7021 0.044 1.19 

25 45910.0 12.7528 6.1218 0.117 1.90 

30 64758.2 17.9884 8.5632 0.063 0.74 

50 173064.0 48.0733 23.1509 0.621 2.68 

7200 

15 28244.8 3.9229 1.8840 0.037 1.95 

20 56095.6 7.7911 3.7281 0.063 1.70 

25 92102.0 12.7919 6.1379 0.103 1.69 

30 129656.0 18.0078 8.5743 0.068 0.79 

50 346470.0 48.1208 23.2861 0.711 3.05 

60000 

15 233410.0 3.8902 1.8732 0.037 2.00 

20 469248.0 7.8208 3.7559 0.070 1.85 

25 754100.0 12.5683 6.0297 0.109 1.80 

30 1071820.0 17.8637 8.5034 0.080 0.94 

50 2874300.0 47.9050 22.9336 0.532 2.32 

 

Çizelge 4.31‟ de verilen sayım hızları 15, 20, 25, 30 ve 50 mm kolimatör delik çapları 

için ortalama değer olarak hesaplanmıĢ ve Çizelge 4.32‟ de görüldüğü gibi yine 50 mm 

kolimatör delik çapı için standart sapma değerinin yüksek olduğu görülmüĢtür. 
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Çizelge 4.7 Farklı kolimatör delik çaplarına göre ortalama normalize sayım hızı ve 

standart sapma değerleri 
Ölçüm 

Süresi 

(s) 

Kolimatör 

Delik Çapı 

(mm) 

Ortalama 

Sayım 

(sayım) 

Ortalama 

Sayım Hızı 

(sayım. s
-1

) 

Ortalama Normalize 

Sayım Hızı 

(sayım. s
-1

) 

Standart 

Sapma 

(±) 

Standart 

Sapma 

(%) 

Ortalama 

15 70704.9 3.8956 1.8765 0.038 2.03 

20 141862.3 7.8161 3.7498 0.063 1.69 

25 228787.6 12.6054 6.0476 0.101 1.67 

30 324660.1 17.8876 8.5154 0.076 0.89 

50 870070.5 47.9378 22.9829 0.524 2.28 

 

 

ġekil 4.6 Farklı kolimatör delik çaplarına göre ortalama normalize sayım hızları 
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5. TARTIġMA VE SONUÇ 

 

Bu tez çalıĢmasında nükleer maddelerin tanımlanması için birçok analitik teknik 

arasında, tahribatsız, hızlı ve sahaya uygulanabilir olması nedeniyle gama ıĢını 

spektroskopi (GRS) tekniği kullanılmıĢtır. 
235

U‟ in izotopik bileĢimlerinin belirlenmesi 

için uranyum zenginlik ölçer prensibi ve çok gruplu gama analiz (MGA) yöntemi olarak 

bilinen gama spektroskopik yöntemler kullanılmıĢtır. Analizlerde, uranyum zenginlik 

ölçer prensibine göre 
235

U izotopunun 185,7 keV‟ lik piki kullanılırken, MGA 

yöntemine göre uranyum spektrumlarının daha karmaĢık olan, 80-130 keV enerji 

bölgesinde yer alan gama ve X-ıĢınları kullanılmıĢtır. 

 

Bu tezde, belirli bir kaynak-dedektör geometrisinde, uranyum malzemelerde 
235

U 

zenginliğinin belirlenmesinde soğurucu ve kolimatör etkisi incelenmiĢtir. En iyi sayım 

istatistiğini elde etmek için yüksekliği (Hc = 25 mm) sabit tutulan, delik çapları Dc = 15, 

20, 25, 30 ve 50 mm olan Pb-kolimatörler kullanılarak, sertifikalı uranyum (
235

U 

zenginlik %0,32-4,51) standartları ölçülmüĢtür. Pb kalınlığının Hc = 25 mm olması 

durumunda (Çizelge 5.1), 185,7 keV enerjide gelen gama ıĢınlarının tamamının ve 300 

keV‟ lik gama ıĢınlarının ise yüz binde iki buçukluk (2,5x10
-5

) bir kayıpla, dedektöre 

ulaĢma olasılığı olduğu hesaplanmıĢtır (NIST-XCOM, 2014). 

 

Çizelge 5.1 Yüksekliği, Hc=25 mm olan Pb-kolimatör (ρ = 11,35 g.cm
-3

) kullanılması 

durumunda 
235

U izotopuna ait bazı X- ve gama ıĢınlarının transmisyon 

katsayıları 

Nüklit E (keV) fγ (%) Radyasyon Tipi 

Kütle Soğurma 

Katsayısı 

(cm
2
.g

-1
) 

Transmisyon Katsayısı 

235
U 

143,767 10,94 γ 2,1250 6,51x10
-27

 

163,356 5,08 γ 1,5420 9,95x10
-20

 

185,720 57,0 γ 1,1210 1,53x10
-14

 

202,12 1,08 γ 0,9125 5,69x10
-12

 

205,316 5,02 γ 0,8786 1,49x10
-11

 

283,69 1,7 γ 0,4201 6,65x10
-6

 

300,07 2,47 γ 0,3732 2,52x10
-5
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Genelde uranyum malzemesi, alüminyum veya alaĢımı ya da kurĢun mahfaza (taĢıma 

kabı) içerisinde taĢındığından, uranyum kabını simüle etmek için 141 ila 840 mg.cm
-2

 

yüzey kütle yoğunluklu Al-soğurucu ve 1120 ila 7367 mg.cm
-2

 yüzey kütle yoğunluklu 

Pb-soğurucu foiller, dedektör ile numune arasına yerleĢtirilmiĢtir. Bu foiller kristal 

çapını kapsayacak ve aynı zamanda kolimatör delik çapını kapatacak büyüklüktedir. 

Kalınlık etkisi nedeniyle sayım hızlarında belirli bir azalma olacağından her bir 

geometri için kalibrasyon katsayıları (%zenginlik / cps) belirlenmiĢtir. Farklı kolimatör 

delik çapları ve Al-soğurucu kalınlıklarıyla sırasıyla ölçülen EC-NRM171-031, 071, 

194, 295, 446 kodlu numunelerin kalibrasyon sabitleri Bölüm 3.4.2‟ de açıklandığı gibi 

EĢitlik 3.16‟ ya göre hesaplanmıĢ ve sonuçlar Çizelge 4.1, Çizelge 4.2, Çizelge 4.3, 

Çizelge 4.4 ve Çizelge 4.5‟ te verilmiĢtir. 

 

Bulunan sonuçlara göre çizilen grafikler (ġekil 4.1, ġekil 4.2, ġekil 4.3, ġekil 4.4, ġekil 

4.5) incelendiğinde, Al-soğurucunun artan kalınlığı ile birlikte hesaplanan kalibrasyon 

sabiti değerlerinde belirli bir artıĢ olmuĢtur. Örneğin; EC-NRM171-295 kodlu numune 

(
235

U zenginlik %2,98) için Al-soğurucu kalınlığı 141 mg.cm
-2

 ila 840 mg.cm
-2

 

aralığında değiĢirken kalibrasyon katsayısı da %12,7 değiĢmiĢtir. Diğer numuneler için 

de kalibrasyon katsayılarında değiĢikler söz konusudur. Bu sonuç, verilen bir kaynak-

dedektör geometrisinde 
235

U zenginlik ölçer prensibine göre bir ölçüm yapıldığında 

numune kabı kalınlığının düzeltilmesi gerektiğini gösterir. 

 

Aynı Ģekilde uranyum numunelerinin artan 
235

U zenginlik değerleri ile birlikte 

hesaplanan kalibrasyon sabitleri beklenildiği gibi farklı elde edilmiĢtir. Kolimatör delik 

çapı arttıkça sayım hızı arttığından 185,7 keV enerji piki altındaki sayım istatistiği 

düzgünleĢmiĢ ve sayım hızlarındaki belirsizlikte %30-50 arasında bir azalmayla 

iyileĢme gözlenmiĢtir. Ancak 30 ila 50 mm kolimatör delik çaplarında fazla bir değiĢme 

olmamıĢtır. Bunun nedeni yeterli sayımı verecek gama ıĢın demetinin dedektöre 

ulaĢmasıdır. Çünkü kolimatör delik çapının artması ile birlikte 
235

U izotopunun 185,7 

keV enerjili gama ıĢınları HPGe dedektörünün kristaline daha fazla ulaĢacak ve dolayısı 

ile sayım hızı artacaktır. EĢitlik 3.16 göz önüne alındığında artan sayım hızı ile birlikte 

kalibrasyon sabitinin azalması olağan bir durumdur. 

 



98 

 

Al-soğurucunun artan kalınlığı ile birlikte 
235

U izotopunun 185,7 keV enerjili gama 

ıĢınları Al-soğurucuda daha fazla soğurulacak ve dolayısı ile sayım hızı azalacaktır. 

EĢitlik 3.16 göz önüne alındığında azalan sayım hızı ile birlikte kalibrasyon sabitinin 

artması gözlenmiĢtir. Bu durum, sayım hızının artıĢıyla iliĢkili beklenen bir sonuçtur. 

 

Farklı kolimatör delik çapları ve Al-soğurucu kalınlıklarıyla sırasıyla ölçülen EC-

NRM171-031, 071, 194, 295, 446 kodlu numunelerin, Bölüm 3.4‟ te açıklandığı gibi
 

235
U zenginlik ölçer prensibine göre ve Bölüm 3.4.2.5‟ te açıklandığı gibi

 
eğriye 

uyarlanan grafik yönteminden bulunan kalibrasyon sabitine göre uranyum zenginlik 

dereceleri EĢitlik 3.16‟ ya göre hesaplanmıĢtır. Ayrıca uranyum zenginlik dereceleri; 

Bölüm 3.4.2.5‟ te açıklandığı gibi MGA yöntemini kullanan GammaVision / U235View 

ve Genie / MGAU yazılımlarıyla da hesaplanmıĢ ve sonuçlar Çizelge 4.6, Çizelge 4.7, 

Çizelge 4.8, Çizelge 4.9, Çizelge 4.10, Çizelge 4.11, Çizelge 4.12, Çizelge 4.13, Çizelge 

4.14, Çizelge 4.15, Çizelge 4.16, Çizelge 4.17, Çizelge 4.18, Çizelge 4.19, Çizelge 4.20, 

Çizelge 4.21, Çizelge 4.22, Çizelge 4.23, Çizelge 4.24, Çizelge 4.25, Çizelge 4.26, 

Çizelge 4.27, Çizelge 4.28, Çizelge 4.29, Çizelge 4.30‟ da verilmiĢtir. 50 mm kolimatör 

delik çapındaki sonuçlara göre her numuneye ait grafikler ġekil 4.6, ġekil 4.7, ġekil 4.8, 

ġekil 4.9 ve ġekil 4.10‟ da gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 4.6, ġekil 4.7, ġekil 4.8, ġekil 4.9 ve ġekil 4.10 incelendiğinde, 
235

U zenginlik 

ölçer prensibine göre; Al-soğurucunun artan kalınlığı, artan kolimatör delik çapı ve 

uranyum numunelerinin artan 
235

U zenginlik değerleri ile birlikte her numuneye ait 

ölçülen 
235

U zenginlik değerinin referans değerlerle uyumlu olduğu gözlenmiĢtir. 

 

ġekil 4.6, ġekil 4.7, ġekil 4.8, ġekil 4.9 ve ġekil 4.10 incelendiğinde, eğriye uyarlanan 

grafik yöntemine göre; Al-soğurucunun artan kalınlığı, artan kolimatör delik çapı ve 

uranyum numunelerinin artan 
235

U zenginlik değerleri ile birlikte her numuneye ait 

ölçülen 
235

U zenginlik değerinin birbiriyle uyumlu olduğu fakat referans değerlerle 

kıyaslandığında %0,09-5,1 arasında uyumsuz olduğu gözlenmiĢtir. Burada yapılan 

uyarlamanın yeterli bir yöntem olmadığı anlaĢılmaktadır. 
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ġekil 4.6, ġekil 4.7, ġekil 4.8, ġekil 4.9 ve ġekil 4.10 incelendiğinde, MGA yöntemi 

kullanan GammaVision / U235View ve Genie / MGAU yazılımlarının verdiği sonuçlara 

göre; Al-soğurucunun artan kalınlığı, artan kolimatör delik çapı ve uranyum 

numunelerinin artan 
235

U zenginlik değerleri ile birlikte her numuneye ait ölçülen 
235

U 

zenginlik değerinin birbiriyle uyumlu olduğu fakat referans değerlerle kıyaslandığında 

U235View yazılımı için %0,03-9,9 arasında ve MGAU yazılımı için %0,01-7,4 

arasında uyumsuz olduğu gözlenmiĢtir. 

 

Ayrıca artan kolimatör delik çapına ve uranyum numunelerinin artan 
235

U zenginlik 

değerine göre hesaplanan 
235

U zenginlik değerlerinin birbiriyle tutarlı olduğu, 

belirsizliklerin ise Al-soğurucunun artan kalınlığı ve uranyum numunelerinin artan 
235

U 

zenginlik değerleri ile birlikte arttığı, artan kolimatör delik çapına göre ise azaldığı 

gözlenmiĢtir. Bunun nedeni 80-130 keV enerji bölgesinde yer alan gama ve X-

ıĢınlarının birbirleriyle yaptığı giriĢimlerin (de- convolution) yazılımlar tarafından ayırt 

edilememesidir (Abbas ve ark., 1998; Yücel ve Dikmen, 2009). 

 

ġekil 4.6, ġekil 4.7, ġekil 4.8, ġekil 4.9 ve ġekil 4.10 incelendiğinde, genel olarak Al-

soğurucunun artan kalınlığı her bir yöntemle hesaplanan 
235

U zenginlik değerini çok 

fazla etkilememektedir. Artan kolimatör delik çapı ile birlikte sayım istatistiği 

iyileĢtiğinden (standart sapması daha düĢük) hesaplanan 
235

U zenginlik değeri, referans 

değerle daha uyumlu hale gelmiĢtir. Eğriye uyarlanan grafik yöntemi ve MGA yöntemi, 

uranyum numunesinin artan 
235

U zenginlik değerine göre daha fazla dağılım 

göstermekte ve referans değerden %0,01-7,4 arasında uzaklaĢmaktadır. 

 

Al-soğurucunun kalınlığı, kolimatör delik çapı ve uranyum numunelerinin 
235

U 

zenginlik değerleri değiĢtikçe, her durum için referans değerlerle tutarlık gösteren 
235

U 

zenginlik ölçer prensibi, uygulanabilecek en iyi yöntemdir. 
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Çizelge 5.2‟ ye göre tüm sonuçların geneline bakıldığında 
235

U zenginlik ölçer prensibi 

ile referans değerlere göre 
235

U zenginlik dereceleri %0,01-0,04 hassasiyetle 

belirlenirken, MGA yönteminde bu hassasiyet %1,42-11,8 değerine ulaĢarak 

kötüleĢmektedir. Dolayısıyla tüketilmiĢ uranyum(%0,32), doğal uranyum (%0,72) ve 

düĢük zenginleĢtirilmiĢ uranyum (%1,96-4,51) numunelerinde kesinliği en yüksek 

sonuç Ge dedektörlü 
235

U zenginlik ölçer prensibinden elde edilmiĢtir. Bu prensibin 

baĢlıca avantajı, 185,7 keV pikinin giriĢim problemi olmaksızın Ge dedektör tarafından 

çok iyi ayırt edilmesidir. 

 

Doğru ve güvenilir 
235

U zenginlik değerini elde etmek için optimum sayım istatistiğine 

ihtiyaç vardır ve bu istatistik; ölçüm süresine, kolimatör delik çapına ve uranyum 

numunesinin 
235

U zenginlik değerine bağlıdır. 

 

Bu tez kapsamında yapılan çalıĢmalar, farklı ölçüm süreleri (1800, 3600, 7200 ve 60000 

s) için de gerçekleĢtirilmiĢ ve optimum süreler belirlenmiĢtir. 
235

U zenginlik ölçer 

prensibi için kolimatör delik çapı ve uranyum numunesinin 
235

U zenginlik değeri 

dikkate alınmaksızın 1-2 saat arasındaki ölçüm süresi yeterlidir. 

 

MGA yöntemi kullanan GammaVision / U235View ve Genie / MGAU yazılımlarına 

göre incelenecek olursa; kolimatör delik çapı ve uranyum numunesinin 
235

U zenginlik 

değeri dikkate alınmaksızın en az 14-17 saatlik bir ölçüm süresi gerkmektedir. 

 

En uygun sonuç için kolimatör delik çapı, dedektör kristal boyutuyla uyumlu olmalıdır. 

Bu deneyde Dc/Hc = 1,4-1,6 olarak bulunmuĢtur. YaklaĢık 40 mm kristal çapındaki bir 

dedektör için 35 ila 40 mm‟ lik bir kolimatör delik çapı kullanılması en iyi sayım 

istatistiğini vermektedir. 
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185,7 keV piki için farklı sayım sürelerinde (1800, 3600, 7200 ve 60000 s) kolimatör 

delik çapları değiĢtirilerek elde edilen sayım hızları, ölçülen numunenin zenginlik 

değerine bölünerek bir normalizasyon yapılmıĢtır. Farklı ölçümlerin standart 

sapmalarının, sayım süresi ve kolimatör delik çapı arttıkça azaldığı Çizelge 4.31‟ de 

görülmektedir. Ancak kolimatör çapı 50 mm olduğunda dedektör kristal çapını (37,7 

mm) geçtiği için saçılan gama ıĢınları nedeniyle sayım istatistiği dalgalanmaktadır. Bu 

nedenle 50 mm kolimatörde ölçülen tüm sayım hızlarının standart sapmasının daha 

yüksek olduğu gözlenmiĢtir. 

 

Kalınlığı 0,98 mm (1120 mg.cm
-2

) olan Pb-soğurucu kullanıldığında, 185,7 keV‟ lik 

pikin sayım hızı çok düĢük olduğu için herhangi bir zenginlik değeri ölçülememiĢtir 

(ġekil 5.2). Bu sonuç göstermektedir ki numune yaklaĢık 1 mm kalınlığa sahip bir Pb 

taĢıma kabında laboratuvara geldiğinde çıkartılarak en azından Al kaba konularak 

ölçülmesi gerekmektedir. Al-soğurucular kullanıldığında ise 
235

U için belirlenen 

zenginlik değerlerinin doğruluğu etkilenmemiĢtir. 

 

 
ġekil 5.1 EC-NRM171-446 kodlu %4,51 zenginleĢtirilmiĢ uranyumun, 50 mm 

kolimatör delik çapı ve 840 mg.cm
-2

 yüzey kütle yoğunluklu Al-soğurucu 

ile gözlenen spektrumu 
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ġekil 5.2 EC-NRM171-446 kodlu %4,51 zenginleĢtirilmiĢ uranyumun, 50 mm 

kolimatör delik çapı ve 1120 mg.cm
-2

 yüzey kütle yoğunluklu Pb-soğurucu 

ile gözlenen spektrumu 

 

Bu tez çalıĢmasında kullanılan zenginlik ölçer prensibinin, enerji ayırma gücü daha 

düĢük olan CdZnTe, NaI(Tl), LaBr3 gibi diğer dedektörler kullanılarak uygulanabileceği 

ve bu durumda da belirli bir kaynak-dedektör geometrisi için farklı kolimatör delik 

çaplarında test edilmesi gerektiği düĢünülmektedir. Bu türden çalıĢmaların gelecekte 

yapılması planlanabilir. 
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