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Abstrak
PENGUKURAN INTERAKSI QUADRUPOLE NUKLIR 19F* DAN 11Na* PADA GRAPHITE Teknik
distribusi sudut sinar y TDP AD (Time DY[;rential Perturbed Angular Distributions) digunakan untuk
menyelidiki interaksi quadrupole nuklir F* dan 11Na* pada graphite. Pengukuran ditekankan pada
pseudo kristal tunggal graphite yang disebut Highly Oriented Pyrolitic Graphite karena mempunyai
struktur teratur yakni sumbu c dari mikro kristalnya terorientasi pada arah tertentu dengan
penyebaran sudut kurang dari la, sedangkan sumbu a dan b nya terorientasi acak pada bidang tegak
lurus sumbu c. Interaksi quadrupole nuk/ir antara /9F* atau 11Na* dengan gradien medan listrik di
dalam kristal graphite dipelajari dengan mendeteksi distribusi sinar y yang dipancarkan oleh atomatom pemantau sebagai fungsi waktu, W{0, I). Untuk /9F* ada satu interaksi quadrupole nuk/ir statis
yang terdeteksi dan menunjukkan adanya gradien medan listrik disekitar inti yang cukup besar,
V_=3.24(19)x/~1 Vlm1. Untuk 11Na* tidak terdeteksi adan~a interaksi quadrupole nuk/ir tetapi dapat
d~impulkan bahwa energi interaksi IQv=I<5.2(5)xIO
9 bVlm1.
Dengan mengg1:Jnakanhasil
perhitungan teoritis momen quadrupole Q=O.O6 barn dapat diperkirakan bahwa I V=I<8.7(8)x/~o
Vim1. Hasil ini menunjukkan bahwa besar gradien medan listrik pada titik-titik kristal tergantung dari
duafaktor. Yang pertamafaktor media yaknijenis unsur penyusun kristal dan simetrin.va, dan yang ke
dUG. awan elektron di sekitar inti atom yang dipelajari. Kontribusi elektron terhadap gradien medan
listrik pada inti atom cukup berarti.

Abstract
NUCLEAR QUADRUPOLE INTERACTION MEASUREMENTS OF 19F.AND zzNa. ON
GRAPHITE. Time differential perturbed angular distribution (TDPAD) technique has
been used to investigate nuclear quadrupole interactions of 19F. and 22Na.in graphite.
We concentrated the measurements on pseudo single crystal graphite called Highly
Oriented Pyrolitic Graphite for it has an ordered structure in 1vhich the c-axes of the
microcrystals aligned in a certain direction with the mosaic spread less than 1°, 1vhile
the a- and b-axes randomly oriented on a plane perpendicular to the c-axes.
Interactions bet'tveenquadrupole moment ofl9 F. and 22
Na. with its surroundings electric
field gradient were studied by detecting the y-rays distribution, W(0,t). For 19F. we
found one static interaction.
The corresponding electric field gradient was
V::=3.24(19)xId2 Vlm2. In the case of 22Na. we found no evidence of nuclear
quadrupole interaction, h01vever, we were able to conclude that IQV::I<5.2(5jxloI9
bVlm2. Using theoretical calculation Q=O.O6 barn, wefind that I V::I<8. 7(8)xl02 Vlm2.
Theseresults indicate that the value efg depend on two factors, the host crystal and the
core electrons. The core electrons contribution to the total efg is considerably large.

PENDAHULUAN
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Oriented Pyrolitic Graphite (HOPG) merupakan
suatu media yang baik sekali untuk mempelajari
interaksi quadrupole nuklir.
Material ini

merupakan bentuk sintetis graphite yang dibuat
dalam tekanan dan suhu yang tinggi sedemikian
sehingga
mikrokristal
yang
ter-bentuk
mempunyai sumbu c terorientasi pada arab
tertentu dengan penyebaran sudut kurang daTi
1°, sedangkan sumbu yang lain teroreintasi acak
pada suatu bidang tegak lurus sumbu c. Karena
keteraturan struktumya, material ini sering
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disebut sebagai pseudo kristal tunggal. HOPG
sangat cocok untuk mempelajari interaksi
quadrupole nuklir sebab struktur kristalnya
mempunyai simetri silinder sehingga gradien
medan listrik sepanjang sumbu c besar.
Kastelein dkk. [1] menggunakan bahan ini
sebagai media untuk menyelidiki internksi
quadrupole nuklir beberapa atom berat ( 208Hg
clan 69Hg)menggunakan metode orientasi nuklir

suhu rendah (Low

PPNY-BATAN. YoKJ.'akarla23.-'5 April 1996

Adanya interaksi ini akan meng-ganggu proses
deeksitasi sehingga distribusi radiasi yang
dipancarkan her tluktuasi sebagai fungsi waktu.
Dengan mempelajari distribusi radiasi sebagai
fungsi sudut dan waktu, W(0,t), kita dapat
mempelajari interaksi nuklir yang terjadi.

Z

Temperature Nuclear

Orientation) clan korelasi sudut sinar y (Time
Differential Perturbed Angular Correlations of
y-rays).
Hasil penelitian
mereka mengkonfirmasikan besamya gradien medan Iistrik
pada titik-titik kristal yang ditempati oleh atomatom yang diimplantasikan ke dalam HOPG
yakni pada orde 1022Y/m2. Pada penelitian ini
menggunakan teknik distribusi sudut sinar y
(Time Differential Angular Distributions TDPAD)
untuk
menyelidiki
interaksi
quadrupole nuklir unsur ringan 19f* clan 22Na*
pacta HOPG. Kedua atom pemantau (probe

y

x
gambar(a)

atoms) tersebut dihasilkan dengan reaksi
19f(p,p,)19f*
clan 19f(a,n) l~a*.
Berharap
gradien medan listrik yang besar pada HOPG
memungkinkan
pengukuran
interaksi
quadrupole nuklir untuk inti atom yang
me,mpunyai mom en rendah seperti 22Na* pada
energi eksitasi 583 keY. Menurut perhitungan
teoritis meng-gunakan model kulit mumi (pure
shell
model)
22Na mempunyai mom en
quadrupole Q=O [2], akan tetapi perhitungan
menggunakan model rotasional yakni model
kulit dengan konfigurasi can:puran meramalkan
harga Q yang kecil tetapi tidak nolo Pengukuran

harga Q secara eks-perimental akan dapat
mengkonfirmasikan model apa yang sesuai.
Untuk mendapatkan informasi besamya Q dari
22Na* pacta tingkat eksitasi pertama (E=583
keY) kami mengimplantasi 22Na* ke dalam
HOPG menggunakan reaksi 19f(a,n) I~a*.

Teori
Inti atom yang tereksitasi akan kembali
ke keadaan dasar sambil memancarkan kuanta
yang membawa energi yang berlebih. Jika
momen nuklir daTi isomer tersebut terorientasi
acak, radiasi yang dipancarkan merata ke semua
arah.
Akan tetapi jika orientasinya terarah
seluruhnya ataupun sebngian distribusi radiasi
tidak akan isotropis [3]. Dengan mempelajari
distribusi ini kita akan dapat mempelajari sifatsifat nuklir daTi isomer tersebut. Suatu isomer
yang

cukup

lama

berada

dalam

keadaan

tereksitasi kemungkinan akan berinteraksi
dengan lingkungan elektronik di sekitamya.

detektor
gambar(b

(0=90°)

Gambar I: (a) Koordinat laboratorium ..Y, Y, z.
Sumbu X) menyatakan arah berkas
proton (atau sinor a). -Sinor y yang
dipancarkan dideteksi pada bidang
Z=O dengan 0=00 don 900 relatif
terhadap berkas partikeL
Arah
gradien medan /istrik daTi cup/ikon
ditentukan o/eh besarnyasudut a don
13 yang bisa dihitung dari hasil
eksperimen. Untuk bahan HOPG
diharapkan a = P = 45°, Gambar (b)
me/ukiskan posisi kedua detektoryang
Inencatat /ntensitas ~inar y sebagai
jiulgsi Iyaktut.
Pacta eksperimen ini dipelajari interaksi quadrupole nuklir dengan gradien medan listrik di
sekitarnya. Teori distribusi sinar y yang digunakan mengacu pacta skema eksperimen gambar
I. Sudut-sudut a., 13dan e didetinisikan seperti
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pada referensi [4]. Distribusi sudut sinar y
sebagai fungsi selang waktu terjadinya reaksi
nuklir dengan terdeteksinya sinar y dapat

135
3
v~ = 2I(l-:I)Vq.

(5)

dinyatakan sebagai:

Tingkat energi inti dengan spin {:.5/2
dalam pengaruh medan listrik
akan tcrpecah

W(0,t)= e

menjaditiga seperti dapat dilihat pada gambar 2.
Selisih energi terkecil adalah 6E=hvo yang akan
teramati pada eksperimen ini sebagai frekuensi
utama VI' frekuensi V2 dan V3 mungkin akan
teramati tetapi mungkin juga tidak.

(I)
dimana t adalah waktu hidup (life time), A dan f
adalah besaran yang tergantung pacta sifat-sifat
nuklir (reaksi nuklir, spin, multipolaritas, dll.)
dan G(t) adalah fungsi gangguan. Informasi
mengenai interaksi quadrupole nuklir dengan
linkungan elektronik di sekitar inti tersimpan
pacta fungsi gangguan ini, yang mana dapat
ditulis sebagai:

(2)

Dalam eksperimen persamaan (1) harus
dikoreksi dengan mengikutsertakan dua faktor
yang ikut menentukan hasil pengukuran. Yang
pertama faktor peralatan yakni besamya satuan
waktu terkecil yang dapat dideteksi oleh
peralatan yang digunakan (resolving time), 0";
faktor yang kedua berasal dari keadaan cuplikan
yaitu lebar interaksi yang menyatakan besamya
sebaran arah gradien medan listrik, o. Dengan
memasukkan ke dua faktor tersebut persamaan
(1) dapat ditulis sebagai[4]:

(3)
dimana indeks penjumlahan k; mempunyai harga
0, 2, 4 ...N dengan syarat O~N~ki sedangkan
p=0,1,2,3. Faktor eksponensial pada persamaan
(3) dapat dihilangkan dengan tara melakukan
pengukuran pacta dua sudut 8=00 dan 8=900
clan menggabungkan

ke dua spektrum

dalam

suatu fungsi pembanding yang didefinisikan
sebagai [5,6]:

R(t) =

W(OO,t)-W(900,t)
O,5W(Oo,t) + W(900, t)

(4)

Interaksi quadrupole nuklir diidentitikasi
dengan frekuensi quadrupole
Vq=e2qQ/h,
parameter asimetri 11 dan lebar interaksi 5.
Energi interaksi dinyatakan dalam Vo yang

didetinisikansebagai:
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Gambar 2: Terpecahnyatingka/ energi inti dengan
spin 1=5/2 karena pengaruh grad/en
medan listrik yang mempunyaisimetrl
silinder (7)=0).

Cara kerja
Pada eksperimen ini menggunakan akselarator Van de Graaff yang ada di lnstitutfor
Reference Materials and Measurements,Belgia.
Berkas partikel dari akselerator digunakan
untuk mengaktivasi target atom F yang
berbentuk film tip is CaF2 yang dilapiskan pada
cuplikan HOPG. Atom F yang tertumbuk oleh
berkas partikel akan teraktivasi menurut reaksi
19F{p,p,)19F*,19F(a,a,)19F* atau 19F(a,n)22Na*,
dan terpental masuk ke dalam cuplikan HOPG.
Isomer-isomer 19f* atau 22Na* akan meluruh
kembali ke keadaan dasar sambil memancarkan
sinar y dengan waktu paruh 88.5 nano detik 19F*
clan 243 nanD detik untuk reaksi 22Na*. Jika
sebelum meluruh ke tingkat dasar isomer-isomer
tersebut
berinteraksi dengan
lingkungan
elektronik di sekitamya, akan terjadi gangguan
pada kurva peluruhan yaitu berupa sinyal-sinyal
kecil seperti terlihat pada gambar 3. lnteraksi
ini akan jelas tampak jika beberapa pengukuran
pada sudut 0=00 dan 0=00 digabung menjadi
satu dalam fungsi pembanding persamaan (5).
lnteraksi quadrupole nuklir adalah interaksi
yang sangat lemah sehingga disebut Hyperfine
Interactions.
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Gamba,3: Fungsidist,ibusiW(0,t).
Adanya interaksi quadrupole nuklir
menyebabkan terganggunya peluruhan isomer
atom pemantau. Pada eksperimen ini digunakan
berkas berpulsa dengan lebar 2 nanO detik clan
jarak antar pulsa 1600 nano detik. Selang antar
pulsa ini cukup lama dibandingkan dengan
waktu paroh isomer yang diteliti sehingga semua
isomer akan sudah meluruh sebelum pulsa yang
berikutnya menumbuk cuplikan. Untuk reaksi
1.9f(p,p,)19f* diperlukan berkas proton dengan
energi 2.03 MeV agar memberikan hasil
maksimum 19F* pada tingkat energi isomerik
197 keV dengan spin J=5/2. Isomer uNa* pada
tingkat energi 583 keV diproduksi menurut
reaksi 19f(a,n)uNa* menggunakan berkas partikel a dengan energi 3.42 MeV. Pacta proses
ini juga akan dihasilkan 19f* menurut reaksi

19f(a,a,)19f*.

Gambar

4: Rangkaian elektronik untuk
pengukuran interaksi quadrupole
nuklir
menggunakan
teknik

TDPAD

Pengukuran fungsi distribusi W(0,t)
dilakukan serempak untuk 0=00dan 0=90°
menggunakan dua buah detektor dengan kristal
NaI(TI) dengan ukuran 5.08 cm x 5.08 cm.
Diagram dari rangkaian elektronik yang
digunakan dapat dilihat pada gambar 4. Sebuah
time.to-amp/itude converter digunakan untuk
mencatat spektrum dari ke dua detektor. Pulsa
start dihasilkan dihasilkan oleh sebuah rangkain.
OR yang dihubungkan dengan pulsa cepat (fast
pulse) dari detektor; sedangkan pulsa stop
dihasilkan dengan memasang suatu pick.off
system pada tabung berkas. Sistem ini mem.
punyai ketelitian waktu sekitar 2,5 nano detik.
Cuplikan yang digunakan berupa lempeng
HOPG setebal 0,3 mm yang dilapisi film tipis
CaF2 dengan ketebalan 30 /.lg/cm2. Calcium
fluoride mempunyai simetri kubik sehingga
gradien medan listriknya nolo Cuplikan ini di.
letakkan pada posisi 45° terhadap berkas
partikel seperti dilukiskan pada gambar l.b.
Sumbu c kristal tegak lurus permukaan cuplikan
dan berada pada bidang datar yang terbentuk
oleh berkas partikel dan sumbu dari ke dua
detektor yang digunakan.

HASIL-HASIL EKSPERIMEN
Data mentah hasil eksperimen berupa
intensitas sinar y sebagai fungsi \Vaktu yang
dinyatakan dalam nomor kana! seperti yang
dapat dilihat pada gambar 3. Dengan
menggunakan
persamaan
(5)
faktor
eksponensial e-i/t pada persamaan (3) akan
hilang sehingga sinyal yang berasal dari
interaksi quadrupole nuklir dapat terlihat jelas
(gambar 5). Keuntungan penggunaan HOPG
yang merupakan pseudo kristal tunggal dapat
segera
terlihat
dengan
membandingkan
transformasi Fourier sinyal interaksi 19F* pada
bahan HOPG clan VC (gambar 6). Transformasi
Fourier untuk HOPG sangat sederhana karena
adanya keteraturan kristal
pada
bahan
tersebut.Ada satu interaksi yang terdeteksi pada
HOPG yaitu dengan frekuensi dasar VI ~ 9 MHz
dan frekuensi ke dua V2 ~ 17 MHz sedangkan
komponen ke tiga tidak terlihat.
Perhitungan
dengan metode fitting menggunakan persamaan
(3) menghasilkan semua informasi yang dicari
(tabel 1) dan digambarkan sebagi garis malar
pada gambar 5.
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Tabel 1: Hasil-hasil pengukuran interaksi quadrupole nuklir
menggunakan reaksi
f(p,p,)19f*
dan 19F(p,p'f1Na*
pad a
Highly O-riented Pirolytic Graphite.
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reaksi: 19f(p,p,)19f*

eaksi: 19F(a,n)19F*

Vq = 56.0 (1.0) Mhz

Vq= 57.0 (1.3) MHz

11 D 0.20(3)

T1 = 0.13(1)
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Untuk v:treous carbon yang mempunyai
orientasi krista! acak persamaan (3) tidak bisa
digunakan sebab sudut a: clan 13 tidak bisa
ditentukan. Faktor gangguan G(t) untuk bahan
yang mempunyai orientasi krista! acak dapat
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Ganwar 5: lnteraksi QuadrupoleNuklir l' F* pada HOPG
dun

V

C

(6)
Hasil pengukuran menggunakan VC menunjukkan adanya dua interaksi quadrupole nuklir
statis dengan parameter sbb.:
Tabel2:

Vqt

Hasil pengukuran interaksi quadrupole
nuklir padaVitreous Carbon

=

57.4(1.2) 11= 0.01(1)

=

18.2(2.0}

8 = 0.05(1)

Mhz

Vql

0 = 0.03(1)

" = 0.60(5)

Mhz
Hasil pengukuran menggunakan reaksi
19F(a,n)22Na* pada HOPG dapat dilihat pada
gambar 6. Gambar spektra R(t) yang datar menunjukkan tidak terdeteksinya interaksi quadrupole nuklir 22Na* dengan lingkungan elektronik pada kristal HOPG. Namun demkian
kami bisa memberikan batas atas besar gradien
medan listrik pada posisi yang ditempati oleh
isomer 22Na*dalam HOPG.
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Gambar 6 : Transformasi Fourier dari fungsi distribusi rV(0,t).
Dari spektrum
frekwensi ini kita bisamemper-kirakan
jumlah
interaksi dun besarnya
frequensi quadrupole.
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Gambar 7: Spektrum R(t) dari 21Na* pada HOPG.

PEMBAHASAN
Implantasi 19F* pada carbon allop/ropes
menunjukkan adanya dua interaksi quadrupole
nuklir [8]. Pada penelitian tersebut BharuthRam dkk. menyimpulkan bahwa interaksi
dengan frekuensi 57 MHz berasal dari inti 19F*
yang menempati posisi tetrahedral sedangkan
interaksi dengan frekuensi 6 MHz berasal dari
posisi-posisi substitusi.
Interaksi utama terdefinisi dengan baik dengan kontribusi 36%,
lebar interaksi 0=3% clan derajat ketidaksimetrian Tl=I %. Hasil.hasil ini menunjukkan
kesamaan dengan ikatan C-F yang teramati
pada sistem lain [9, I 0]. Interaksi ke dua tidak
ter-definisi
dengan baik (0=30%)
dan
kontribusinya pun hanya 8%. Hasil pengukuran
interaksi quadrupole nuklir menggunakan reaksi
19
19
19
19
F(p,p') F* maupun f(a,a') F* pada HOPG
menunjukkan hanya ada satu interaksi dengan
frekuensi rata-rata 56.4(8) MHz.
Sudut yang
menentukan arab gradien medan listrik, a dan ~,
sesuai dengan definisi arab sumbu c yaitu tegak
lurus dengan bidang cuplikan.
Dengan
menggunakan harga mom en quadrupole untuk
tingkat energi 197 keY, Q=0.072 barn [II],
kami dapat menentukan besamya gradien medan
listrik pada posisi 19f*, V zz=3.24(19)x 1022
Volt/m2. Hasil.hasil pengu.kuran menggunakan
vitreous carbon menunjuk-kan adanya dua
interaksi. Yang pertama mempunyai frekuensi
vll=57 MHz dengan persentase kontribusi 60%
dan yang ke dua V21=-18 MHz dengan kontribusi
40%. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian
Bharutl1-Ram ct. al. (vll=56 MHz clan V21=17
MHz).
Namun,
interaksi kedua hasil
pengukuran kami berbeda dengan hasil BharuthRam et. al. dalam hal lebar interaksi clan
parameter asimetri yaitu Tl=0.60, 0==0.03hasi!
kami dibandingkan dengan 11=0.02,0;:0.38 hasil
mereka. Pengukuran TDP AD menggunakan
22Na* pacta HOPG tidak dapat mendeteksi
adanya interaksi quadrupole nuklir.
Namun
demikian dari data yang kami peroleh (gambar
7) dapat diperkirakan frekuensi quadrupole
minimum yang dapat terdeteksi adalah vq=I.25
MHz,
berdasarkan
kriteria
bahwa
penyimpangan R(t) sebesar tiga kali standard
deviasi pacta t=-600 dari harga pacta R(t=O) akan
dapat terdeteksi pada eksperimen kami. Dari
perkiraan
ini
dapat disinipulkan
bahwa
IQVzzl<5.2(5)xIOI9
bV/m2.
Dengan
menggunakan harga Q=O.O6 barn untuk 22Na.':.
pacta tingkat energi 583 keY [12] besar gradien
medan listrik Vzz~8.7(8)xl02o V/m2.

KESIMPULAN

TH. DjokbSurono, dkk

Bahan graphite yang disebut HOPG
merupakan bahan yang sangat baik untuk media
pengukuran interaksi quadrupole nuklir. Bahan
ini mempunyai gradien medan listrik yang besar
sehingga interaksi sangat lemah (hyperfine
interactions) antara mom en quadrupole nuklir
dengan
lingkungan
elektroniknya
dapat
diamati..Besar gradien medan listrik pada posisi
yang ditempati oleh atom-atom fluorine dalam
HOPG adalah 3.24(19)xlO2O V/m2. lnteraksi
quadrupole nuklir dari 22Na* pada tingkat energi
583 keY pada HOPG tidak terdeteksi; dengan
mcnggunakan hasil pengukuran B(E2) besar
gradien medan listrik pada ~osisi 22Na* adalah
kurang dari V zz=8.7(8)x 10 0 V1m2. Hasil ini
menunjukkan bahwa besar gradien medan listrik
pacta suatu titik kristal tidak hanya tergantung
pada media (host) tetapi juga pada jenis atom
yang diimplantasikan. Electron di sekitar inti
(core elektron) ternyata cukup berpengaruh
terhadap besarnya gradien medan listrik yang
dialami inti atom.

UCAP AN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan banyak terima
kasih kepada Rietveld, P., yang telah membantu
membuat film tipis CaF:!. Dr. Hambsch, F.-l
yang banyak membantu dalam pengoperasian
komputcr, dan Prof. Postma, H., yang telah
mcmberikan cuplikan HOPG.

Df\FT AR PUST AKA
[1] KASTELEIN, B., ThesisDoctoral,Technical
University of Delf, The
1'."etherlands
(1992).

[2] SUNYAR, A.W. and P. THEIBERG, Phys.
Rev. 151 (1966) 910.

[3] FRAUENFELDER, H., and STEFFEN,R.
Mo, dalam: Alpha-, Beta- and Gamma-ray
spectroscopy,Vol.2, editor: K. Siegbahn,
North-Holland, Amsterdam,1966.
(4] MARTIN, P. .W., BICHARD, J. W. and
BUTDTZ-J0RGENSEN,J. Chern.Phys.93
(1990)6092.
(5] CONNELL, S., BHARUTH~RAM, K., AP, PEL, H.,
SELLSCHOP J.P.F and
STEMMET, M., Hyp. Int. 36 (1987) 185.
[6] WEGNER,D., Hyp. Int. 23 (1985)179.
(7] FORKER, M. and VIANDEN, R. J., Mag.
Res.Rev., 7 (1983)275.

ISSNO216-2138

/'rusllilng r.:r/.:ml,un lIun rresemasl/im/ah

PPNY-8ATAN. Yogyakarta23-25Apri//996

[8] BHARUTH-RAM, K., CONNELL. S..
ELLSCHOP,K. J .P .F., STEMMET, M.
C., and APPEL, H., RadiationEffectsand
Defectsin SolI ids, 108(1989)73.
[9]

BONDE-NIELSEN, K., TOFT, B.,
MISHRA, K. C., MISHRA, SANTOS K.,
DUFF,K. J., and DAS, J. T. P. Am. Chern.
Soc. 105(1988)397.

[10] BARLETT, N., MCGUILLAN, B. and
ROBINSON, A. S., Mat. Res. Bull. 13
(1978) 1259.
[II]

139

B/lku /I

MISHRA, K. C., DUFF, K. C. and DAS,
T. P.,Phys.Rev. B25 (1982)3389.

[12] WARBURTON, E. K., POLETTI, A. R.,
and OLNESS,J. W., Phys. Rev.16(1967)

-Target yang digunakan (yaitu atom F.J
dib/lat dalam bentuk lapisan tipis CaF 2..11Na
akan terbentuk dari reaksi 19F (a.,n) 22Na.
lWlllyadi
Dari Persamaan E = Q xV,
.4pa E, Q dan V Bagaimana
Th. Djoko Surono
E

= energi interaksi quadrapole nuklir

Q = quadrapole momen dari inti atom yang
V lZ =

digunakan (19f8clan 22Na8)
electric field gradient (gradien medan

listrik)
V

lZ

=

..& -Y--

aXjaXy

168.
V

=

Y.o.lt
2

m

= tegangan/ voltage (Volt)

dimensi :

Q=C-m

TanyaJawab

%

Gunanjar
/9'

22'

Berapa kandungan F dan Na pada
graphite. Apakah kedua isotop tersebutcukup
dominanda/amkrista/. Mohonpenje/asan.
Th. Djoko Surono
/9 .22'

-Kandungan
F dan Na pada
sampe/yang digunakan tidak diketahuil tidak
diadakan pene/itian sebe/umnya. kami
mengharapkan tidak ado kandungan kedua
unsur tersebutpada sampe/komi.
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