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ABSTRAK 

SIMULASI LINTASAN BERKAS ELEKTRON PADA IRADIATOR ELEKTRON 

PULSA (IEP) DENGAN VARASI GEOMETRI ELEKTRODA PEMFOKUS 

MENGGUNAKAN SOFTWARE SIMION 8.1. Telah dilakukan simulasi lintasan berkas 

elektron dari alat Iradiator Elektron Pulsa (IEP). Simulasi ini dilakukan dengan menggunakan 

software SIMION 8.1 linsensi PSTA-BATAN Yogyakarta. Berkas elektron yang disimulasikan 

pada penelitian adalah berkas elektron yang keluar dari grid dan bergerak sampai ke window. 

Tujuan dilakukannya simulasi ini yaitu mengetahui pengaruh bentuk geometri elektroda 

pemfokus terhadap . Variasi diberikan pada geometri elektroda pemfokus yaitu pada geometri 

grid. Geometri elektroda yang divariasikan yaitu geometri non elektroda (tanpa tambahan 

elektroda pemfokus), geometri elektroda sudut Pierce 67,5
o
, sudut 60

o
, sudut 45

o
, dan sudut 30

o
. 

Pada IEP, grid berfungsi sebagai katoda dan window berfungsi sebagai anoda. Tegangan yang 

diberikan pada grid yaitu 1 kV dan tegangan yang diberikan pada window yaitu 200 kV. Dari 

simulasi yang telah dilakukan, diperoleh bahwa semakin kecil sudut elektroda pemfokus, berkas 

yang dihasilkan semakin fokus. Berkas yang diperoleh dari variasi geometri non elektroda, 

geometri elektroda sudut Pierce 67,5
o
, dan geometri elektroda sudut 60

o
 menghasilkan berkas 

yang menumbuk window, sedangkan variasi geometri elektroda sudut 45
o
 dan geometri elektroda 

sudut 30
o
 menghasilkan berkas elektron yang sesuai dengan dimensi window. Berkas elektron 

yang sesuai dengan dimensi window yaitu berkas elektron yang keluar seluruhnya melalui 

window. 

Kata kunci: Iradiator Elektron Pulsa, berkas elektron, SIMION 

ABSTRACT 

SIMULATION OF ELECTRON BEAM TRAJECTORY OF ELECTRON PULSE 

IRRADIATOR VARIATING FOCUS ELECTRODE GEOMETRY USE SOFTWARE 

SIMION 8.1. Simulation of electron beam trajectory from Elecron Pulse Irradiator (IEP). This 

simulation is done by software SIMION 8.1, licensed from PSTA-BATAN Yogyakarta. The 

electron beam simulated on this research is the elecron beam that came out from the grid and 

moved to the window of IEP. The purpose of this simulation is to know how influence focus 

electrode geometry shape to the electron beam. The grid geometry is variated. These variations 

were non electrode geometry (wihtout adding focus electrode), Pierce electrode (67,5
o
), 

electrode with angle 60
o
, 45

o
, and 30

o
. The grid geometry as the cathode and the window as the 

anode. Voltage was applied to cathode (1 kV) and anode (200 kV). These results of the 

simulation shows that the smaller angle of focus electrode then  electron beam the more focus. 

The beam result of the simulation shows that on non electrode, Pierce electrode, and electrode 

with angle 60
o
, the beam hit the window, while the electrode with angle 45

o
 and 30

o
 are 

appropriate with the window dimension. The appropriate electron beam is the beam that out 

completely through the window. 

Keyword: Electron Pulse Irradiator, electron beam, SIMION
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PENDAHULUAN 

Akselerator partikel merupakan suatu 

instrimen sains yang berfungsi untuk 

menghasilkan aliran (berkas) partikel 

bermuatan listrik dengan arah tertentu. 

Berkas partikel digunakan berbagai 

penelitian, aplikasi medis, maupun aplikasi 

industri. Akselerator dibagi dalam 2 jenis 

yaitu, akselerator linier (linac) dan 

akselerator circular. Pada jenis akselerator 

linier, berkas bergerak pada medan 

pemercepat dan medan magnet pemfokus. 

Pada akselerator circular (seperti siklotron 

dan sinkrotron), medan magnet mengikat 

lintasan partikel sehingga berkas partikel 

melewati pemercepat dan magnet 

pemfokusnya secara berulang-ulang. 

Di PSTA-BATAN Yogyakarta, terdapat 2 

akselerator elektron yaitu Mesin Berkas 

Elektron (MBE) dan Iradiator Elektron 

Pulsa (IEP). Perbedaan mendasar dari MBE 

dan IEP yaitu pada sumber elektron yang 

digunakan. Pada MBE, elektron diperoleh 

dari sumber termionik filamen tungsten, 

sedangkan pada IEP, elektron diperoleh dari 

ekstraksi elekron pada plasma. Hasil berkas 

elektron pada MBE berupa elektron 

kontinyu, sedangkan pada IEP, keluaran 

elektron berupa elektron pulsa. Elektron 

pada ruang plasma dibangkitkan dengan 

tegangan ignitor (pulsa) dan tegangan Arc 

(tegangan DC) untuk mengawali 

terbentuknya plasma, yaitu pasangan ion-

elektron. Selanjutnya elektron diekstraksi 

dan  dipercepat dari ruang plasma untuk 

dikeluarkan dari ruang plasma. Berkas 

elektron yang dipercepat ini diarahkan 

menuju target melalui window. Elektron 

yang terekstraksi ini terbentuk menjadi 

berkas elektron yang mem  punyai energi 

tertentu. Energi tersebut bergantung dari 

tegangan pemercepat yang diberikan pada 

berkas elektron. Keluaran berkas elektron 

dari sumber elektron perlu diarahkan 

menuju window. Pengarahan berkas elektron 

ini direncanakan dilakukan dengan 

menggunakan elektroda pemfokus. 

Elektroda pemfokus ini dipasang pada 

Sumber Elektron Katoda Plasma (SEKP), 

berimpit dengan grid. Grid digunakan 

sebagai celah untuk keluarnya elektron dari 

SEKP. SEKP ini berada dalam suatu bejana 

vakum. Sistem SEKP dapat dilihat pada 

Gambar 1. Sistem SEKP terdiri dari (1) 

bejana generator plasma, (2) anoda pemicu, 

(3) isolator, (4) katoda, (5) anoda/ grid 

ekstarktor, (6) pemegang jendela, (7) jendela 

(window) elektron, (8) sumber daya pemicu, 

(9) sumber daya generator plasma, (10) 

tegangan pemercepat elektron, (11) plasma 

spot, dan (12) plasma).  

 
Gambar 1. Sistem SEKP 

Perlu dipastikan bahwa lintasan berkas 

elektron yang dihasilkan tidak menumbuk 

dinding bejana vakum (vacuum chamber) 

dan tepat melalui window agar keluar 

menuju target yang diiradiasi. Prediksi  

lintasan berkas elektron tersebut dilakukan 

dengan melakukan permodelan lintasan 

berkas elektron dari sumber elektron sampai 

ke window
[1]

. Sesuai kebutuhan, Iradiator 

Elektron Pulsa ini direncanakan mempunyai 

energi berkas elektron 200 keV dengan daya 

10 kW
[1] 

SIMION 8.1 merupakan software yang 

digunakan khusus untuk mensimulasikan ion 

dengan  deret potensial (potential array) 

magnetik dan atau elektrostatik baik dalam 

bentuk simetris 2D maupun asimetris 3D. 

Pada SIMION 8.1, ion dapat diamati secara 

satuan maupun grup, dipresentasikan dalam 

bentuk garis maupun titik yang bergerak, 

dan secara otomatis akan ditampilkan seperti 

video. SIMION 8.1 dapat digunakan untuk 

menentukan potensial suatu  medan baik 

medan elektrostatik maupun medan magnet. 

Selain itu, SIMION 8.1 juga mendukung 

pemberian inputan berupa efek tumbukan 

Coulomb. Selain ion, SIMION 8.1 juga 

mendukung simulasi untuk partikel seperti 

proton, elektron, neutron. Pada tahun 2014, 

dilakukan pembuatan desain sumber neutron 
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linear. Sumber neutron linear ini 

menggunakan plasma untuk menghasilkan 

neutron dan selanjutnya dibentuk sebagai 

pulsa. Pada pembuatan desain ini, SIMION 

digunakan untuk mempelajari transparasi 

distribusi potensial listrik dan lintasan ion
[2]

. 

Oleh karena kemampuan SIMION 8.1 yang 

sangat mendukung dalam simulasi ion dan 

partikel ini, SIMION 8.1 digunakan dalam 

simulasi berkas elektron pada penelitian ini. 

Ada 3 kemungkinan bentuk berkas yang 

dihasilkan dari plasma sebagai sumber 

elektron. Bentuk berkas tergantung pada 

kerapatan plasma elektron, suhu elektron 

plasma, dan daya medan listrik pada daerah 

pemercepat. Kemungkinan bentuk berkas 

serta kondisi batas plasma dan berkas 

keluaran ini ditunjukkan pada Gambar 2
[3]

. 

Pada simulasi ini, kerapatan plasma elektron 

dan suhu elektron plasma tidak 

diperhitungkan. Daya medan listrik 

direpresentasikan dengan memberikan 

tegangan pada grid dan window yaitu 

sebesar 1 kV dan 200 kV. 

 

Gambar 2. Kemungkinan posisi dari batas 

plasma 
[3]

. 

Berkas elektron pada umumnya merupakan 

aliran elektron yang dalam perjalanannya 

dipengaruhi oleh medan elektrostatik. 

Distribusi medan elektrostatik ini dapat 

dianggap sebagai bidang ekipotensial yang 

terbentuk akibat adanya beda potensial 

antara katoda dan anoda.  Distribusi medan 

elektrostatik ini dipengaruhi oleh bentuk dan 

susunan katoda, elektroda pemfokus, dan 

anoda. Ketiga komponen ini berperan 

sebagai pembentuk berkas. Susunan 

elektroda pemfokus yang banyak digunakan 

untuk menghasilkan berkas elektron yang 

lurus dan tidak menyebar adalah susunan 

elektroda Pierce. Susunan elektroda Pierce 

ini terdiri dar katoda, elektroda pemfokus, 

dan anoda. Susunan ini ditentukan melalui 

analisis bentuk elektroda yang dilakukan 

dengan mengasumsikan bahwa daerah di 

luar aliran elektron merupakan daerah bebas 

muatan elektron. Untuk aliran elektron 

berpenampang kotak, bidang batas antara 

daerah bebas muatan elektron berupa bidang 

sejajar terhadap daerah aliran elektron, 

dimisalkan bidang     atau sumbu   

seperti ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Bidang batas antara daerah 

berkas elektron dan daerah bebas elekron 

Distribusi potensial di daerah     antara 

katoda, anoda, dan elektroda pemfokus, 

yaitu: 
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Persamaan potensial  (   ) pada 

Persamaan (1)  melukiskan bidang-bidang 

ekipotensial antara katoda, elektroda 

pemfokus, dan anoda untuk aliran elektron 

sejajar,    menunjukkan rapat arus berkas 

elektron,   merupakan tetapan Child untuk 

elektron yaitu sebesar             
Ampere/volt

3/2
. Dalam hal ini, diasumsikan 

bahwa katoda menjadi satu gabungan 

dengan elektroda pemfokus yangmana 

merupakan bidang ekipotensial  (   )   . 

Untuk bidang ekipotensial  (   )   , 

maka nilai    (
 

 
     

 

 
) haruslah sama 

dengan nol. Oleh karena itu, nilai 
 

 
     

 

 
 
 

 
. Untuk memenuhi syarat 

tersebut, sudut diantara bidang elektroda 

pemfokus dengan sumbu   (arah aliran 

elektron) sebesar      radian atau      . 
Susunan elektroda Pierce ini dapat 

digunakan baik pada sumber elektron 

maupun ion 
[4]

. 

METODOLOGI PENELITIAN 
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Simulasi ini dimulai dengan membuat 

geometri grid dan window IEP. Geometri 

pada rancang bangun IEP ditunjukkan pada 

Gambar 4. Geometri grid dan window ini 

dipisahkan oleh jarak sejauh 30,8 cm. 

Geometri grid berukuran         cm
2
 

sedangkan geometri window berukuran 

        cm
2
. Pada geometri grid, 

terdapat lubang grid berbentuk lingkaran 

dengan diameter   mm dengan jarak antar 

pusat lubang grid sebesar   mm. Lubang 

grid tersebut disusun sedemikian rupa 

membentuk persegi panjang yang terdiri dari 

     lubang grid dan      lubang grid. 

Setiap 1 susunan persegi panjang tersebut, 

pada penelitian ini dinamakan 1 kelompok 

grid. Pada geometri grid, terdapat 15 

kelompok grid yang terdiri dari 14 

kelompok grid  berukuran      lubang 

grid dan 1 kelompok  grid berukuran      

lubang grid. Tiap lubang grid pada tiap 

kelompok memiliki jarak antar pusat sejauh 

10 mm. Pada simulasi ini, dilakukan 

homogenisasi grid dengan cara 

mengasumsikan 1 kelompok grid sebagai 1 

lubang berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran panjang dan lebar sesuai dengan 1 

kelompok grid. Homogenisasi grid ini 

ditunjukkan oleh Gambar 5. Alur simulasi 

ini ditunjukkan pada Gambar 6. 

  

(a) (b) 

Gambar 4. Geometri (a) grid dan (b) window 

pada IEP 

  
(a) (b) 

Gambar 5. Perbandingan rancangan 

homogenisasi lubang grid (a) dan hasil 

pembuatan geometri pada SIMION 8.1 

setelah dilakukan homogenisasi. 

 

Gambar 6. Alur simulasi 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil fly’m yang telah dilakukan, 

diperoleh hasil sebagaimana pada Tabel 4.1. 

Pada tabel tersebut,   merupakan panjang 

berkas elektron terukur tepat sebelum 

melewati window,    merupakan selisih   

(panjang window) dengan  , sedangkan    

merupakan lebar berkas elektron yang 

terukur tepat sebelum melewati window, dan 

   merupakan selisih    (lebar window) 

dengan  , serta    merupakan luasan berkas 

elektron tepat sebelum mengenai window. 

Tabel 1.  Hasil panjang dan lebar berkas 

elektron 
No Variasi 

Geometri 

Elektroda 

(Tegagan 

pemercepat 200 

kV, Arus Berkas 
30A) 

  

(cm) 

   
(cm) 

  
(cm) 

   
(cm) 

  
 (cm

2
) 

1 Non Elektroda 85,80±0,05 -
9,30±0,05 

8,64±0,05 6,36±0,05 741,31±0,25 

2 Elektroda Pierce 

(67,5
o
) 

80,50±0,05 -

4,00±0,05 

8,91±0,05 6,09±0,05 717,25±0,25 

3 Elektroda Sudut 

60
o
 

77,94±0,05 -

1,44±0,05 

9,17±0,05 5,83±0,05 714,71±0,25 

4 Elektroda Sudut 

45
o
 

73,56±0,05 2,94±0,05 9,62±0,05 5,38±0,05 707,65±0,25 

5 Elektroda Sudut 

30
o
 

68,09±0,05 8,41±0,05 10,21±0,05 4,79±0,05 695,20±0,25 
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Dari hasil pengukuran pada tabel 4.1, dibuat 

grafik perubahan panjang dan lebar berkas 

elektron terhadap perubahan bentuk 

geometri pada tegangan pemercepat 200 kV 

dan arus berkas 30 A, ditunjukkan pada 

Gambar 7 dan Gambar 8 

 
Gambar 7. Grafik perubahan panjang berkas 

elektron terhadap perubahan bentuk 

geometri (pada tengangan pemercepat 200 

kV, arus berkas 30 A) 

 
Gambar 8. Grafik perubahan lebar berkas 

elektron terhadap bentuk geometri (pada 

tegangan pemercepat 200 kV, arus berkas 30 

A) 

Dari Tabel 4.1, diketahui bahwa terdapat 

beberapa hasil    yang bernilai negatif. 

Nilai negatif tersebut berarti bahwa nilai   

lebih besar dari nilai  . Hal tersebut berarti 

bahwa berkas menumbuk window. Berkas 

elektron yang diharapkan pada hasil 

simulasi ini yaitu berkas elektron yang tidak 

menumbuk window serta dengan luasan 

berkas terluas diantara hasil berkas lain yang 

tidak menumbuk window. Dari Tabel 1 juga 

diketahui bahwa variasi geometri elektroda 

dengan sudut  45
o
 dan sudut 30

o
 

menghasilkan    bernilai positif, yang 

berarti bahwa  berkas elektron yang 

dihasilkan tidak menumbuk window. 

Keterangan berkas elektron ditunjukkan 

pada Tabel 2. Dari kedua hasil tersebut, 

diketahui pula bahwa variasi geometri 

elektroda dengan sudut 45
o
 memiliki nilai   

lebih besar daripada variasi geometri 

elektroda dengan sudut 30
o
. Semakin kecil 

nilai  , berkas elektron semakin fokus. 

Berkas elektron yang terlalu fokus tidak 

diharapkan karena akan menimbulkan efek 

pemanasan yang lebih besar, sehingga dapat 

menyebabkan foil window menjadi rusak 

akibat pemanasan tersebut. 

Tabel 4.2. Keterangan berkas elektron 

No Variasi Geometri Elektroda 

(Tegagan pemercepat 200 

kV,  

Arus Berkas 30A) 

Keterangan Berkas Elektron 

(Menumbuk / Tidak Menumbuk 

window) 

1 Non Elektroda Menumbuk 

2 Elektroda Pierce (67,5o) Menumbuk 

3 Elektroda Sudut 60o
 Menumbuk 

4 Elektroda Sudut 45o Tidak Menumbuk 

5 Elektroda Sudut 30o Tidak Menumbuk 

Hasil simulasi berkas elektron ini 

ditunjukkan pada Gambar 9 di bawah.  

   
(a) (b) (c) 

  
(d) (e) 

Gambar 9. Hasil simulasi berkas elektron 

pada variasi geometri non elektroda (a), 

elektroda Pierce (b), elektroda sudut 60
o
 (c), 

elektroda sudut 45
o
 (d), dan elektroda sudut 

30
o
 (e). 

KESIMPULAN 

Dari penelitian dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa semakin kecil sudut elektroda 

pemfokus, berkas elektron yang dihasilkan 

juga semakin fokus. Diketahui pula bahwa  

pada hasil simulasi berkas elektron pada 

geometri grid non elektroda, elektroda sudut 

Pierce 67,5
o
, dan elektroda sudut 60

o
 

ditemukan berkas yang menumbuk window. 

Sedangkan hasil simulasi berkas elektron 

yang menghasilkan berkas elektron yang 

sepenuhnya melewati lubang window yaitu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



pada geometri grid dengan elektroda sudut 

45
o
 dan 30

o
. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih saya sampaikan 

untuk PSTA-BATAN Yogyakarta (Pusat 

Sains dan Teknologi Akselerator - Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir) yang telah 

memberikan bimbingan dan mengijinkan 

saya mengakses software SIMION 8.1, 

sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. 

Dan saya ucapkan terima kasih pula untuk 

teman- teman Grup Riset Nuklir dan Radiasi 

serta Teori dan Komputasi Universitas 

Sebelas Maret yang telah memberikan 

dukungan dan motivasi. 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Purwadi, A. (2015). Emisi Elektron dan 

Penentuan Dimensi Bejana Generator 

Plasma untuk Perangkat Iradiator 

Elektron Pulsa. Prosiding Pertemuan 

Ilmiah XXIX HFI Jateng  & DIY, 

April 25, Yogyakarta. 

[2] Buzabaruah, N., Dutta, N.J., Bhardwaz, 

J.K., Mohanty, S.R. (2014). Design of 

Linear Neutron Source. Journal of  

Fussion Engineerind and Design, 90, 

97 -104. 

[3] Oks, E. (2006). Plasma Cathode 

Electron Sources. Wienheim: WILEY-

VCH Verlag GmbH & Co. KgaA 

[4] Suprapto, P. Djoko S., Djasiman. (2000). 

Simulasi Lintasan Berkas Elektron 

pada Sumber Elektron Termionik 

dengan Elektrode Pierce. Prosiding 

Seminar Nasional Teknologi 

Akselerator dan Aplikasinya, 

Nopember, 2(1), 36-44. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


