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ABSTRAK

ANALISIS LAJU DOSIS GAMMA DI PERMUKAAN KOLAM REAKTOR TRIGA 2000 SEBAGAI
FUNGSI TINGGI AIR PENDINGIN PRIMER. Air pendingin primer reaktor TRIGA 2000 selain
berfungsi sebagai pendingin teras juga sebagai perisai radiasi neutron dan gamma yang berasal dari teras
maupun hasil interaksi neutron dengan material. Sebagai perisai radiasi maka ketinggian air pendingin primer
dari teras sampai kepermukaan kolam sangat berpengaruh terhadap serapan radiasi. Dalam penelitian ini
dilakukan penentuan secara analitik dan statistik laju dosis gamma di permukaan kolam reaktor TRIGA
2000 sebagai fungsi ketinggian air pendingin primer. Perhitungan secara analitik dilakukan menggunakan
metode titik Kernel dengan program Microshield 6.20 sedangkan secara statistik dilakukan menggunakan
metode monte carlo dengan program MCNP5. Perbandingan hasil pengukuran dengan hasil perhitungan
kedua metode memperlihatkan bahwa hasil perhitungan kedua metode perlu dikalikan dengan faktor
normalisasi untuk sesuai dengan pengukuran yaitu 0,4 untuk metode titik Kernel dan 0,8 untuk metode
monte carlo.

Kata kunci : air pendingin primer, reaktor TRIGA 2000, laju dosis gamma, titik Kernel, monte carlo

ABSTRACT

ANALYSIS OF GAMMA DOSE RATE AT POOL SURFACE OF TRIGA 2000 REACTOR AS A WATER
LEVEL FUNCTION OF PRIMARY WATER COOLANT. TRIGA 2000 reactor water coolant have some
function i.e as a core coolant and as a radiation shield from the core and neutron capture in materials. As a
radiation shield, the water level of primary water coolant is the most important for radiation attenuation. In
this research we determined the analytical and statistical result of estimating the gamma dose rate in the
TRIGA 2000 reactor pool surface as a function of water level of primary water coolant. Analytical calcula-
tion was done using point Kernel method with Microshield 6.20, whereas statistical calculation of monte
carlo method with MCNP computer code is used. The discrepancies between experiment and two methods
are justified and it is found that we have to normalize the results from both methods to experiment result
with factor of 0.4 for point Kernel method and of 0.8 for monte carlo method.

Keywords : primary water coolant, TRIGA 2000 reactor, gamma dose rate, point Kernel, monte carlo

PENDAHULUAN

Reaktor TRIGA 2000 merupakan salah satu
jenis reaktor penelitian yang ada di Indonesia.
Reaktor TRIGA 2000 merupakan hasil
modifikasi dari reaktor TRIGA MARK II
produksi General Atomic. Dalam operasinya
reaktor TRIGA 2000 menggunakan elemen bakar
jenis uranium diperkaya dengan jumlah elemen
bakar seluruhnya adalah 111 buah. Dari jumlah
tersebut, 41 buah elemen bakar tipe U8,5 (8,5 w-
%), 65 buah tipe U12 (12 w-%), dan 5 buah tipe
U20 (20 w-%). Di dalam teras ring-D dipasang
batang kedali jenis FFCR (fuel follower control
rod) yaitu batang kendali yang disertakan dengan
elemen bakar. Batang kendali berjumlah 5 buah
dengan tipe FF20 (20 w-%). Dipasang pula 4
buah grafit yaitu di ring A-1, E-5, E-15, dan E-23,
dan terdapat 1 posisi yang kosong yaitu di ring G-

1 [1]. Konfigurasi elemen bakar di teras reaktor
TRIGA 2000 diperlihatkan pada Gambar 1.

Pendinginan teras reaktor TRIGA 2000
dilakukan secara konveksi alamiah menggunakan
air murni. Terdapat dua sistem pendingin yaitu
sistem pendingin primer dan sistem pendingin
sekunder. Sistem pendingin primer berfungsi
mengambil panas dari teras reaktor sementara
sistem pendingin sekunder berfungsi
memindahkan panas dari air pendingin primer ke
lingkungan. Teras dan air pendingin primer
reaktor TRIGA 2000 diperlihatkan pada Gambar
2. Ketinggian air pada kondisi operasi normal
adalah 6,45 m dari permukaan teras reaktor.
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Gambar 1. Konfigurasi elemen bakar
di teras reaktor TRIGA 2000

Gambar 2. Teras dan air pendingin primer
reaktor TRIGA 2000

Batas keselamatan operasi harus dipenuhi
pada pengoperasian sebuah reaktor nuklir. Selain
batas keselamatan teknis reaktor, batas
keselamatan tersebut juga dimaksudkan untuk
batas keselamatan radiologi. Batas keselamatan
radiologi yang dipersyaratkan bagi reaktor
TRIGA 2000 diantaranya adalah laju paparan
radiasi dipermukaan kolam air pendingin reaktor.
Batas keselamatan ini tidak boleh dilampaui
untuk tujuan keselamatan bagi pekerja radiasi,
masyarakat dan lingkungan.

Laju dosis radiasi di permukaan kolam sangat
dipengaruhi oleh tinggi air pendingin primer di
dalam tangki reaktor. Air pendingin primer selain
berfungsi sebagai pendingin teras reaktor juga
berfungsi sebagai bahan penyerap radiasi neutron
dan gamma yang berasal dari teras. Penurunan
ketinggian air pendingin primer disamping akan

mengurangi proses pendinginan juga akan
meningkatkan laju dosis di permukaan kolam.
Oleh karena itu perhitungan laju dosis radiasi
gamma di permukaan kolam sebagai fungsi tinggi
air pendingin primer perlu dilakukan. Manfaat
dari perhitungan ini adalah untuk menentukan
tinggi minimal air pendingin yang menghasilkan
dosis gamma yang masih memenuhi standar
keselamatan radiasi.

METODE PERHITUNGAN

Perhitungan laju dosis gamma akan
dilakukan secara analitik dan statsistik. Secara
analitik akan dilakukan menggunakan metode
titik Kernel, sedangkan secara statistik dilakukan
menggunakan metode Monte Carlo.

Metode titik Kernel

Metode titik Kernel merupakan pendekatan
makroskopik yang digunakan untuk menghitung
laju paparan radiasi gamma dengan asumsi bahwa
perambatan radiasi gamma bersifat memancar. Di
dalam metode titik Kernel, sumber radiasi yang
berbentuk volume akan diurai menjadi sel-sel
sumber yang kecil (titik Kernel). Dari tiap titik
Kernel ini akan dihitung kontribusi laju dosis di
titik ditempatkannya detektor [2].

Dalam penelitian ini metode titik Kernel
digunakan untuk menghitung fluks gamma di
permukaan teras reaktor TRIGA 2000. Dengan
mengasumsikan bahwa teras reaktor sebagai suatu
sumber yang berbentuk bola dengan volume Vteras

maka jari-jari teras dirumuskan sebagai;
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Dengan memanfaatkan persamaan Taylor
maka fluks radiasi gamma pada jarak t dari
permukaan teras yang berjari-jari R dan
dikelilingi oleh perisai dengan tebal t’ dapat
dirumuskan sebagai [3];
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Dalam persamaan (2) B adalah parameter Taylor
dan α1, α2 adalah faktor build-up yaitu faktor yang
digunakan untuk memperhitungkan adanya
hamburan. µ(E) adalah koefisien serapan perisai,
µc(E) adalah total koefisien serapan teras, S
adalah rapat laju fisi, dan J(E) adalah grup energi
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gamma hasil fisi langsung dan hasil peluruhan.
Adapun )(ES i

cap
merupakan sinar gamma yang

dihasilkan dari reaksi tangkapan neutron yang
dirumuskan sebagai ;
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dengan )( Ef i adalah jumlah gamma hasil tiap

satu tangkapan oleh bahan ke-i, i
cap

iN  adalah

tampang lintang makroskopik dari bahan ke-i dan

thQ adalah fluks neutron thermal yang

dirumuskan sebagai )/()( fth NfisilajurapatQ  .

Ketika ditambahkan sinar gamma langsung
maupun hasil peluruhan maka kita harus
memasukkan hamburan tak elastik neutron dan
radiasi tangkapan neutron thermal. Karena sinar
gamma yang dihasilkan dari teras reaktor
didominasi oleh hasil tangkapan neutron maka
sinar gamma yang dihasilkan dari hamburan
neutron dapat diabaikan [3].

Metode Monte Carlo

Salah satu metode yang dapat dimanfaatkan
untuk menghitung nilai laju dosis radiasi adalah
monte carlo. Metode monte carlo merupakan
metode numerik statistik dengan menyimulasikan
bilangan acak untuk menyelesaikan masalah yang
sulit diselesaikan secara analitik. Dalam
penelitian ini perhitungan monte carlo dilakukan
dengan mengunakan program komputer MCNP5
(Monte Carlo N-Particle version 5). MCNP5
merupakan perangkat lunak komputer berbasis
monte carlo yang diaplikasikan untuk menghitung
perjalanan partikel yaitu neutron, foton, dan
elektron. Perangkat lunak ini dikerjakan oleh tim
monte carlo X-5 (2003) dari Laboratorium
Nasional Los Alamos [4,5].

Untuk melakukan perhitungan dengan
MCNP5 diperlukan tiga parameter input yaitu
geometri, sumber radiasi, dan laju dosis gamma.
Geometri yang dimasukkan sebagai parameter
input meliputi teras, reflektor, thermal column,
thermalizing column, air pendingin priner, dan
tangki reaktor.

Dalam pendefinisian sumber radiasi
dibutuhkan nilai kuat sumber (source strength).
Nilai ini selanjutnya digunakan untuk
menormalisasi nilai-nilai keluaran dari MCNP5.
Laju dosis gamma yang dihitung merupakan
radiasi gamma yang dihasilkan dari reaksi fisi
yang terjadi di elemen bakar. Untuk itu kuat
sumber merupakan jumlah gamma tiap satuan
waktu dari reaksi fisi pada daya reaktor 2 MW.
Sebelumnya menentukan jumlah reaksi fisi untuk

setiap satuan daya yaitu dengan persamaan
konversi sebagai berikut:
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Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh
bahwa untuk daya reaktor 2 MW terjadi reaksi fisi

161094,6  fisi/s. Kuat sumber radiasi gamma

diperoleh dengan memberikan input MCNP5
berupa tally fluks foton dalam perhitungan
kritikalitas.

     ssumberkuatcmTallyFscm /4/ 22    .(5)

Dalam mendefinisikan sumber, spektrum
energi dari sumber sangat penting untuk
dimodelkan. Untuk mendapatkan sumber radiasi
gamma diperoleh dengan menjalankan MCNP5
dalam perhitungan kritikalitas menggunakan tally
fluks F4 dan tally energi En. Hanya saja tally F4
yang digunakan adalah F4p yaitu tally fluks untuk
foton. Fluks dan spektrum energi gamma di teras
reaktor yang diperoleh dari perhitungan
kritikalitas reaktor TRIGA 2000 menggunakan
MCNP5 diperlihatkan pada Gambar 3 dan 4.

Gambar 3. Distribusi fluks sinar gamma
di teras reaktor TRIGA 2000

Gambar 4. Spektrum sinar gamma
di teras reaktor TRIGA 2000
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Setelah diperoleh spektrum energi gamma
maka dilakukan pembuatan geometri sumber
radiasi yang baru. Geometri sumber radiasi yang
baru dapat dibuat dengan melakukan modifikasi
yaitu dengan mengubah sumber yang semula
berbentuk titik di dalam elemen bakar menjadi
satu buah sumber yang berbentuk silinder dengan
volume yang melingkupi elemen bakar. Geometri
sumber radiasi yang dimodelkan dapat mengikuti
geometri teras reaktor. Dari sini didapatkan teras
reaktor sebagai satu sumber radiasi yang baru
yaitu sumber radiasi berbentuk silinder dengan
tidak lagi mempertimbangkan elemen bakar di
dalamnya.

Untuk mendapatkan keluaran berupa laju
dosis maka digunakan beberapa jenis tally
diantaranya tally fluks detektor (F5), tally energi
dosis (DE), dan tally fungsi dosis (DF). Tally F5
digunakan untuk memberikan keluaran MCNP5
berupa nilai fluks di detektor yang berbentuk titik
maupun cincin [4,5]. Namun dikarenakan geometri
reaktor TRIGA 2000 yang tidak simetri maka di
dalam perhitungan dosis tidak digunakan tally
detektor bentuk cincin tetapi hanya digunakan
tally detektor bentuk titik. Formula matematik
yang dilakukan MCNP5 dalam menghitung fluks
pada detektor bentuk titik diperlihatkan pada
persamaan (6).

 tEprdtdEF
ji tE

,,5  (MeV. /cm2.s) ...(6)

Dalam pemodelan ini beberapa detektor
bentuk titik ditempatkan di permukaan air tangki
reaktor TRIGA 2000. Fluks yang diperoleh
selanjutnya dikonversi menjadi nilai dosis
menggunakan tally energi dosis (DEn) dan tally
fungsi dosis (DFn) [3]. Nilai kedua tally tersebut
diambil dari ICRP-21 yang memberikan faktor
konversi fluks ke dalam laju dosis gamma [6].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reaktor TRIGA 2000 memiliki volume
teras V = 149689 cm3 sehingga dalam asumsi

bentuk bola akan memiliki jari-jari R = 32,94 cm
dan luas permukaan A = 13631,29 cm2. Untuk
kondisi operasi normal daya 2 MW maka pada
teras reaktor akan dihasilkan reaksi fisi dengan
kerapatan 4,6×1011 fisi/cm3 dan dihasilkan
1,8×1017 neutron dan sejumlah sinar gamma.
Untuk menghitung penyerapan sinar gamma oleh
teras dan air maka digunakan Tabel 1 yang berisi
data fraksi berat dan serapan massa bahan untuk
beberapa kelompok energi.

Perhitungan dosis radiasi gamma di
permukaan kolam dilakukan untuk variasi tinggi
air pendingin primer 0 – 6,55 m diukur mulai dari
permukaan teras hingga ke permukaan tangki.
Perhitungan dengan metode titik Kernel
dilakukan menggunakan Persamaan 2 sedangkan
dengan metode monte carlo dilakukan
menggunakan MCNP5. Program MCNP5
dijalankan menggunakan PC CPU 2,67 GHz,
RAM 240 MB dengan sistem operasi Windows-
XP.

Teras reaktor TRIGA 2000 tersusun oleh
beberapa komponen dengan beragam jenis
material. Namun dalam perhitungan dengan
metode titik Kernel ini teras reaktor dimodelkan
sebagai satu material dengan rapat jenis 1,41
g/cm3. Komposisi model teras reaktor TRIGA
2000 dengan fraksi berat serta koefisien serapan
untuk 4 kelompok energi sinar gamma
diperlihatkan pada Tabel 1. Koefisien serapan
sinar gamma dari material teras serta faktor build-
up dan parameter Taylor untuk interaksi sinar
gamma dengan air diperlihatkan pada Tabel 1 dan
2. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan
menggunakan Microshield 6.20 yang didasarkan
pada data dari Radiation Shielding Information
Center (RSIC) dan ANS 6.4.3 [7,8]. Dari beberapa
komponen yang menyusun teras, pengelompokan
dilakukan berdasarkan jenis material yaitu air,
alumunium, zirkonium, UZrH, SS-304, dan grafit.
Dengan rapat jenis teras 1,41 g/cm3 maka tiap
kelompok material memiliki fraksi berat terhadap
teras sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Koefisien serapan linier dari bahan utama teras reaktor

Energi
(MeV)

µair

(cm-1)
µalumunium

(cm-1)
µzirkonium

(cm-1)
µU-ZrH

(cm-1)
µSS-304

(cm-1)
µgrafit

(cm-1)
Total µc

(cm-1)
Fraksi berat 0,7044 0,0480 0,0024 0,2121 0,0179 0,0152 1.0

1 0,0706 0,1655 0,3728 0,3598 0,4659 0,0953 0,0979
3 0,0396 0,0953 0,2359 0,2240 0,2822 0,0543 0,0557
5 0,0303 0,0767 0,2194 0,2095 0,2450 0,0407 0,0455
7 0,0250 0,0689 0,2233 0,2144 0,2327 0,0126 0,0401
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Tabel 2. Faktor build-up dan parameter Taylor untuk interaksi sinar gamma dengan air

Energi (MeV) α1 α2 B

1 - 0,09037 - 0,0252 19,601
3 - 0,03550 0,03206 11,11
5 - 0,01820 0,01640 8,385
7 - 0,02633 0,07097 4,635

Tabel 3. Jumlah sinar gamma yang dihasilkan ( /cm3. s)

Energi (MeV) j(E)
Langsung &

peluruhan S×j(E)
Dari interaksi neutron

dengan H, Zr, Al, U, Fe
Total

0 – 1 8,4 3,86E+12 1,13E+13 1,52E+13
1 – 3 3,3 1,52E+12 1,27E+13 1,42E+13
3 – 5 0,4 1,84E+11 2,56E+11 4,40E+11
5 – 7 0,046 2,13E+10 1,50E+11 1,71E+11

Untuk memperhitungkan faktor hamburan
sinar gamma oleh perisai air maka faktor build-up
dan parameter Taylor sebagaimana diperlihatkan
pada Tabel 2 dimasukkan ke dalam perhitungan
metode titik Kernel. Pada Tabel 3 diperlihatkan
kuat sumber gamma yang dihasilkan dari teras yang
dibagi dalam 4 kelompok energi. Dalam hal ini
pendekatan konservatif dilakukan dengan hanya
menggunakan energi sinar gamma 0 – 7 MeV
sebagai penyumbang laju dosis gamma [10] .

Kuat sumber radiasi gamma yang
diperlihatkan pada Tabel 3 merupakan sinar gamma
yang dihasilkan dari teras reaktor TRIGA baik dari
fisi langsung, peluruhan produk fisi, dan hasil
tangkapan neutron oleh atom H, Zr, Al, U, dan Fe.
Kelimpahan j(E) dari keempat kelompok energi
sinar gamma tersebut merupakan jumlahan dari
hasil fisi langsung (prompt gamma) dan hasil
peluruhan (delayed gamma) yang diperoleh dari
perumusan Chilton dkk [9].

Gambar 5 – 8 memperlihatkan fluks sinar
gamma di permukaan kolam sebagai fungsi tinggi
air pendingin primer untuk energi sinar gamma 0 –
1 MeV, 1 – 3 MeV, 3 – 5 MeV dan 5 – 7 MeV.
Garis putus-putus merupakan hasil perhitungan
monte carlo sedangkan garis sambung merupakan
hasil perhitungan titik Kernel. Nilai fluks gamma
yang layak diambil dari hasil simulasi MCNP5
adalah yang memberikan kesalahan statistik < 5%
[4].

Gambar 5. Fluks sinar gamma energi 0-1 MeV pada
permukaan kolam sebagai fungsi tinggi air

Gambar 6. Fluks sinar gamma energi 1-3 MeV
pada permukaan kolam sebagai fungsi tinggi air
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Gambar 7. Fluks sinar gamma energi 3-5 MeV pada
permukaan kolam sebagai fungsi tinggi air

Gambar 8. Fluks sinar gamma energi 5-7 MeV pada
permukaan kolam sebagai fungsi tinggi air

Secara teori fluks sinar gamma yang dihasilkan
dari perhitungan monte carlo akan lebih kecil
dibandingkan hasil titik Kernel. Hal ini karena
MCNP5 hanya memodelkan sinar gamma yang
dihasilkan dari fisi dan interaksi neutron dengan
material, sementara sinar gamma yang dihasilkan
dari radionuklida produk fisi maupun hasil
peluruhan tidak dapat dimodelkan [4,5]. Untuk itu
dalam perhitungan monte carlo digunakan nilai
kuat sumber radiasi gamma yang ada pada Tabel 3.
Gambar 9 memperlihatkan laju dosis gamma di
permukaan kolam reaktor TRIGA sebagai fungsi
tinggi air pendingin primer menggunakan monte
carlo dan titik Kernel.

Gambar 9. Laju dosis gamma di permukaan kolam
reaktor TRIGA sebagai fungsi tinggi air pendingin

Jika tangki reaktor TRIGA terisi penuh air
maka tinggi air pendingin primer dari permukaan
teras adalah 6,55 m. Untuk membandingkannya
dengan hasil pengukuran maka pemodelan tersebut
disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya. Tinggi
air pendingin primer pada kondisi operasi normal
umumnya adalah 6,3 cm atau sekitar 15 cm di
bawah ujung permukaan tangki.

Hasil perhitungan akan dibandingkan dengan
hasil pengukuran laju dosis yang dilakukan pada
operasi reaktor 11 Mei 2006. Reaktor TRIGA 2000
dioperasikan pada daya 1 MW selama 1 jam.
Pengukuran dilakukan dengan menempatkan
surveimeter gamma 1 m di atas permukaan air
tinggi 6,3 m atau 7,3 m dari permukaan teras. Laju
dosis gamma yang terukur di permukaan kolam
sebelum operasi 0,015 mrem/jam dan setelah
operasi 6,3 mrem/jam. Laju dosis tersebut
merupakan jumlahan laju dosis gamma yang
berasal dari teras dan radionuklida di dalam air
pendingin primer. Adapun hasil perhitungan laju
dosis di permukaan kolam sumbangan dari teras
untuk daya 1 MW dan tinggi air 6,3 m dengan
metode titik Kernel adalah 8,2 mrem/jam dan
monte carlo adalah 4,8 mrem/jam. Hasil
perhitungan ini belum memasukkan laju dosis
gamma sumbangan dari radionuklida yang ada di
air pendingin primer.

Keberadaan radionuklida di air pendingin
primer akan memberikan kontribusi dosis gamma
di permukaan kolam. Untuk perkiraan kontribusi
radionuklida dalam air pendingin primer terhadap
laju dosis gamma di permukaan kolam maka dipilih
nuklida yang memiliki waktu paruh di atas orde
jam. Cuplikan air pendingin primer pada operasi
tersebut diambil dan diukur radioaktivitasnya
menggunakan spektrometer gamma. Hasil
identifikasi radionuklida di air pendingin primer
dengan umur paruh diatas 1 jam diperlihatkan pada
Tabel 4. Sumbangan laju dosis gamma dari
radioaktivitas air pendingin primer tersebut pada
tinggi air 6,3 m adalah 2,7 mrem/jam. Kontribusi
dari teras dan radioaktivitas air pendingin primer
terhadap laju dosis gamma di permukaan kolam
sebagai fungsi tinggi air pendingin diperlihatkan
pada Gambar 10.

Tabel 4. Radioaktivitas air pendingin primer
reaktor TRIGA 2000 daya 1 MW

No. Radionuklida Aktivitas (Bq/ml)

1. 41Ar 28,91
2. 24Na 78,02
3. 54Mn 0,04
4. 56Mn 7,05
5. 58Co 0,04
6. 60Co 0,05
7. 187W 9,80
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Gambar 10. Laju dosis gamma di permukaan kolam reak-
tor TRIGA 2000 hasil sumbangan dari teras dan radioak-

tivitas air pendingin primer

Hasil pengukuran menunjukkan kontribusi
dosis gamma dari teras pada daya 1 MW dengan
tinggi air 6,3 m adalah 3,6 mrem/jam. Nilai tersebut
masih lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil
perhitungan dengan titik Kernel yaitu 8,2 mrem/jam
dan dengan monte carlo 4,8 mrem/jam. Hasil perhi-
tungan metode titik Kernel adalah 0,4 kali lebih
besar dari hasil pengukuran sedangkan metode
monte carlo adalah 0,8 kali. Faktor 0,4 untuk titik
Kernel dan 0,8 untuk monte carlo selanjutnya dapat
digunakan sebagai faktor normalisasi hasil perhi-
tungan dari kedua metode untuk setiap variasi ket-
inggian air. Dari hasil perbandingan tersebut juga
menunjukkan bahwa pengaruh radionuklida di air
pendingin primer cukup besar terhadap laju dosis
gamma di permukaan kolam.

KESIMPULAN

Penentuan laju dosis gamma di permukaan
kolam reaktor TRIGA 2000 sebagai fungsi tinggi
air pendingin primer dapat dilakukan dengan baik
menggunakan metode titik Kernel dan monte carlo.
Hasil pemodelan juga dapat diterapkan untuk
memperkirakan laju dosis gamma di permukaan
kolam jika terjadi kecelakaan berupa berkurangnya
air pendingin primer. Berdasarkan perbandingan
hasil perhitungan kedua metode dengan pengukuran
menunjukkan nilai yang mendekati dengan faktor
normalisasi 0,4 untuk metode titik Kernel dan 0,8
untuk metode monte carlo.
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TANYA JAWAB
Pertanyaan
Bagaimana memperoleh nilai factor normalisasi
untuk metode :

a. Monte Carlo = 0,8
b. Kernel = 0,4

(Rokhmadi, PTRKN BATAN)

Jawaban
Faktor normalisasi diperoleh setelah dibandingkan
dengan hasil pengukuran pada tinggi air normal.
Hasil berbanding pada kondisi ini menunjukkan
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bahwa perhitungan dengan montecarlo adalah 0,8
kali, sedangkan titik kernel 0,4 kali dibandingkan
hasil pengukuran. Nilai factor tersebut digunakan
untuk menormalisasi hasil perhitungan untuk setiap
variasi tinggi air pendingin


