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ABSTRAK
SIMULASI SUMBER ELEKTRON JENIS DIODA MBE LATEKS PSTA MENGGUNAKAN
PROGRAM OPERA-3D. Transportasi berkas elektron dari sumber elektron sampai ke atmosfer dari MBE
sangat ditentukan oleh parameter utama transportasi berkas yaitu sumber elektron, tabung pemercepat,
pemfokus, dan pemayar. Pada prinsipnya transportasi berkas akan optimal jika berkas elektron merambat
pada sumbu tabung pemercepat, dan sistem optik (pemfokus dan pemayar) berfungsi sesuai disain. Struktur
sumber elektron (SE) MBE lateks PSTA menggunakan jenis dioda dengan katoda Pierce dimana bentuk
berkas hasil pemercepatan sangat ditentukan oleh tegangan elektroda tabung pemercepat. Untuk menjawab
permasalahan (hipotesis) di atas akan dilakukan simulasi dengan memodelkan sumber elektron dan tabung
pemercepat menggunakan program perangkat lunak simulasi akselerator OPERA-3D. Parameter yang akan
diteliti meliputi pengaruh jarak katoda anoda SE, tegangan pemercepat, dan ketidak simetrisan katoda
Pierce dan elektroda pemercepat terhadap bentuk arah lintasan berkas elektron. Hasil simulasi
memperlihatkan bahwa tiga parameter tersebut mempengaruhi bentuk lintasan berkas elektron. Sumber
elektron dioda belum dapat menghasilkan berkas elektron yang sejajar, akan tetapi bentuk lintasan terbaik
diperoleh pada jarak katoda anoda 6,1 mm, tegangan pemercepat 300 kV dan pada kondisi katoda anoda
simetri..
Kata kunci : mesin berkas elektron, transport berkas elektron, perangkat lunak OPERA-3D

ABSTRACT
SIMULATION OF DIODE ELECTRON SOURCE OF PSTA LATEX EBM USING OPERA-3D
SOFTWARE. Electron beam transport from E-gun to the atmosfer in EBM is determined by main
parameters of beam transports such as E-gun, accelerator tube, beam optics (focusing and scanning
magnets). In principle the beam transport will optimum if the electron beam travels in axial axes of
accelerator tubes, and the beam optics works properlly. The EBM E-gun structure of PSTA uses dioda type
with Pierce cathoda where beam transport yield will be affected by electroda voltage of the accelerator tube.
To answer above hypothesis the E-gun and accelerator tube will be simulated by making a model used
accelerator software programme which is called OPERA-3D. Beam transport paramaters, such as distance
between chatoda and anoda of E-gun, accelerator electroda HV, and the symetry of cathoda Pierce E-gun
with anoda electroda of accelerator tube, will be investigated their impacts to direction and shape of beam
transports. The simulation results shows that the three parameters affects to the direction and shape of the
beam transport. Diode type of electron gun cannot result parallel electron beam, but the best beam transport
of this type electron gun are obtained at the accelerator voltage 300 kV, and the distance between chatoda
and anoda of E-gun 6.1 mm where they are in the symtery condition.
Keywords: electron beam machine, electron beam transport, OPERA-3D software

PENDAHULUAN

M

esin pemercepat elektron yang sering disebut
Mesin Berkas Elektron (MBE) adalah satu
jenis teknologi baru yang telah dikembangkan pada
dua dekade yang lalu sebagai sumber radiasi pengion
(elektron berenergi) pada proses iradiasi suatu
produk industri[1]. Komponen utama MBE adalah
sumber elektron (SE), sistem pemercepat, sistem
pemfokus, sistem pemayar, sistem vakum, dan SIK.
PSTA-BATAN sedang melakukan rancangbangun MBE dengan kapasitas 300 keV/20 mA
dengan sasaran kegiatan satu prototip MBE skala

industri untuk proses pra-vulkanisasi karet alam[2].
Prototip MBE pada tahun 2012 telah dilakukan uji
kinerja operasi namun hanya berhasil mengeluarakan
berkas elektron orde beberapa ratus mikro amper.
Keluaran arus berkas elektron yang sampai ke
atmosfer dari MBE lateks sangat ditentukan oleh
sistem sumber elektron, sistem vakum, sistem pemfokus, sistem pemayar dan sistem pemercepat
elektron. Jika sistem vakum, sistem sistem pemfokus, dan pemayar beroperasi dengan benar maka
besar kecilnya keluaran arus berkas elektron MBE
sangat ditentukan oleh keluaran berkas elektron dari
sumber elektron ketika masuk ke sistem pemercepat
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yang akan ditransportasi menuju sistem optik MBE
(magnet pemfokus dan pemayar).
Paramater berkas elektron yang meliputi sudut
tingkap berkas (aperture angel of beam), perpotongan berkas (beam crossover), diameter berkas,
distribusi densitas elektron, dan intensitas elektron
(electron brightness) sangat ditentukan oleh lensa
katoda anoda[3]. Transportasi berkas elektron dari
sumber elektron sampai ke atmosfer dari MBE sangat
ditentukan oleh parameter utama transportasi berkas
yaitu sumber elektron, tabung pemercepat, pemfokus,
dan pemayar. Pada prinsipnya transportasi berkas
akan optimal jika berkas elektron merambat pada
sumbu tabung pemercepat, dan sistem optik
(pemfokus dan pemayar) berfungsi sesuai disain.
Untuk meningkatkan keluaran arus berkas elektron
MBE lateks akan diteliti parameter utama transportasi berkas elektron yang dibatasi pada sistem
sumber elektron dan tabung pemercepat. Sumber
elektron MBE lateks PSTA menggunakan jenis dioda
dengan katoda Pierce yang dibuat oleh Suprapto
memanfaatkan elektroda tabung akselerator sebagai
anoda ekstraktor elektron[4]. Sumber elektron seperti
ini akan menghasilkan bentuk transport berkas
elektron hasil pemercepatan sangat ditentukan oleh
tegangan elektroda tabung pemercepat.
Untuk
menjawab permasalahan (hipotesis) di atas akan
dilakukan simulasi dengan memodelkan sumber
elektron dan tabung pemercepat menggunakan
program perangkat lunak simulasi akselerator
OPERA-3D. Sebelumnya telah dilakukan simulasi
lintasan berkas elektron pada sumber elektron tipe
termionik dengan elektroda Pierce[5], akan tetapi
simulasi masih dilakukan dalam dua dimensi, bentuk
anoda masih tegak lurus pusat sumbu tabung
pemercepat dan jumlah serta ukuran elektroda yang
tidak sama dengan elektroda yang diinstal pada MBE
Lateks.
Parameter yang akan diteliti meliputi pengaruh
tegangan ekstraksi elektron, tegangan pemercepat,
ketidak simetrisan katoda Pierce dan anoda
pemercepat terhadap bentuk arah lintasan berkas
elektron. Hasil simulasi akan memperlihatkan
bagaimana pengaruh parameter transport berkas
terhadap arah lintasan berkas elektron. Tujuan
penelitian ini ialah melakukan simulasi transport
berkas elektron pada MBE lateks dengan sasaran
penelitian ialah diperoleh data pengaruh parameter
utama transport berkas elektron (sumber elektron dan
pemercepat) MBE lateks untuk mendapatkan
konfigurasi sistem ekstraksi sumber elektron yang
paling baik.
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METODOLOGI
Pada penelitian ini, tahapan yang pertama
dilakukan adalah membuat model simulasi yang
meliputi sumber elektron dan elektroda pemercepat.
Sumber elektron yang digunakan pada MBE Lateks
merupakan sumber elektron termionik tipe elektrode
Pierce, sementara tabung pemercepat yang
digunakan adalah buatan NEC–USA jenis 2 JA
004150.[4]

Sumber
elektron
23,9 mm

Elektroda
pemercepat

Gambar 1. Susunan sumber elektron dan tabung
pemercepat MBE Lateks.
Gambar susunan sumber elektron dan tabung pemercepat ditunjukkan pada Gambar 1, hanya saja pada
MBE Lateks jumlah tabung pemercepat yang digunakan saat ini ada 2 buah sehingga jumlah elektrodanya menjadi 19 elektroda. Untuk menghitung medan listrik statis dari sumber elektron dan tabung
pemercepat dapat dilakukan dengan menggunakan
program OPERA-3D. Model simulasi digambar
menggunakan modul modeler pada program OPERA
-3D dalam 3 dimensi sesuai dengan susunan dan
ukuran sebenarnya yang digunakan pada MBE
Lateks. Setelah model simulasi dibuat, medan listrik
dihitung menggunakan modul Tosca pada program
OPERA -3D dengan berbasis Finite Element Method
(FEM). Simulasi lintasan berkas elektron dilakukan
dengan menggunakan medan listrik hasil perhitungan
Tosca[6]. Arah kecepatan elektron dilepaskan dari
permukaan katoda tergantung pada temperatur dan
mengikuti distribusi Maxwellian, dengan energi ratarata
dengan Uo adalah potensial
terkait energi awal dalam hal ini untuk T = 2850 K
maka E = 0,25eV[7]. Dengan simulasi tersebut,
beberapa parameter divariasi untuk mengetahui
pengaruhnya terhadap lintasan berkas elektron.
Variasi parameter meliputi variasi tegangan pemercepat, variasi jarak sumber elektron terhadap tabung
pemercepat dan variasi kemiringan tabung pemercepat.
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HASIL
H
DAN PEMBAH
HASAN
MBE latteks dirancanng untuk meempercepat
elektron
e
dengaan tegangan peemercepat makksimal 300
kV.
k Untuk mengamati lintasaan berkas elek
ktron, maka
simulasi diaw
wali dengan tegangan pemercepat
p
maksimal.
m
Haasil simulasi lintasan
l
berkaas elektron
pada
p
tegangan 300 kV ditunjukkan pada Gaambar 2.

Gambar 3. Pengaruh tegaangan pemerceepat terhadap
tittik cross over.

Gambar
G
2. Simulasi
S
lintaasan berkas pada
p
pada
tegaangan pemercepat 300 kV.
Berdasarkan
B
wa medan
Gambar 2, tampak bahw
pada daerah sekitar sumbeer elektron
equipotensial
e
cenderung
c
unttuk memfokuskan berkas, sedangkan
pada
p
daerah tengah
t
tabungg pemercepat cenderung
sejajar sumbu radial tabungg pemercepat. Sementara
itu,
i
di daerahh ujung tabuung pemerceppat medan
equipotensial
e
cenderung unttuk menyebark
kan berkas
elektron.
e
Simulasi lintasan berrkas elektron dilakukan
dengan
d
arus ellektron 20 mA dan energi aw
wal elektron
0,25
0
eV. Darri Gambar 2 tampak bahw
wa berkas
elektron
e
difok
kuskan pada daerah
d
sumbeer elektron
dimana
d
energii berkas elekttron yang rendah masih
dapat
d
diarahhkan oleh medan equuipotensial.
Sementara itu
u di daerah teengah dan ujuung tabung
pemercepat
p
d
dimana
energii berkas elekktron telah
tinggi,
t
medann equipotensiial sudah tid
dak dapat
mengarahkan
m
b
berkas
elektronn. Hasil simulaasi lintasan
berkas
b
menunj
njukkan bahwaa pada kondisii tegangan
maksimal,
m
beerkas elektron bisa mencappai energi
maksimal
m
tanp
pa kehilangan berkas yang diakibatkan
d
karena
k
menabrrak elektroda pemercepat.
p
A
Akan
tetapi
lintasan
l
berkass mengalami cross
c
over sehiingga pada
ujung
u
akhir tabung pemeercepat berkass elektron
cenderung
c
untu
uk menyebar.
Untuk mengetahui
m
penngaruh teganggan pemercepat
c
terhadapp lintasan berkaas elektron, maaka tegangan
a pemercepatt divariasi setiaap 10 kV samppai 200 kV.
Hasil
H
simulasi lintasan berkaas elektron meenunjukkan
bahwa
b
lintasan
n berkas elektro
on mengalami cross over
pada
p
posisi yaang berbeda. Adapun
A
pengarruh tegangan
a pemercepaat terhadap tiitik cross oveer (fokus)
berkas
b
elektronn pada diameteer berkas 3 mm
m ditunjukkan
k pada Gam
mbar 3. Berdasaarkan Gambar 3, semakin
besar
b
tegangann pemercepat, semakin besarr jarak titik
cross
c
over darii sumber elektrron. Oleh karenna itu pada

Jarak
k katoda
anodda 3,9 mm

Jarak
k katoda
anodda
13,99 mm

Jarak
k katoda
anodda
33,99 mm

Jarak
k katoda
anodda
43,99 mm

j
katodaGambar 4. Medan equipootensial pada jarak
noda yang bberbeda dengaan tegangan
an
peemercepat 3000 kV.
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tegangaan pemercepat yang lebih keccil lintasan berrkas
elektron
n di ujung cend
derung bertambbah menyebar..
Jaarak antara suumber elektroon (katoda) dan
elektrod
da pemercepaat (anoda) paada MBE latteks
ditentuk
kan 23,9 mm
m. Untuk meng
getahui pengaaruh
jarak katoda
k
dan anooda pada lintaasan berkas m
maka
variasi jarak
j
katoda dan
d anoda dilakkukan pada jaraak 6,1 mm
m, 3,9 mm, 13,,9 mm, 33,9 mm,
m 43,9 mm dan
53,9. Medan
M
equipoteensial dari bebeerapa variasi jaarak
katoda dan anoda ditunjukkan pada
p
Gambar 4.
d
jarak annoda
Berdasaarkan Gambarr 4, semakin dekat
dan kattoda semakin besar
b
gradien equipotensial dan
sebaliknnya. Besar gradien equuipotensial tidak
berbandding lurus deengan jarak titik cross oover
lintasann berkas yan
ng dihasilkan. Pengaruh jaarak
katoda--anoda terhaddap titik crosss over lintaasan
berkas ditunjukkan
d
paada Gambar 5.

Gambarr 5. Pengaruhh jarak katodaa anoda terhaadap
titik cross over.
o
Paada Gambar 5 ditunjukkan bahwa
b
titik crross
over yaang paling beesar terjadi paada jarak anoodakatoda -6,1 mm. Selain gradien equ
uipotensial, benntuk
m
equipottensialnya jug
ga ikut beruubah
dari medan
terhadaap pengaruh jarrak anoda dan katoda.
k
Kedua hal
inilah yang
y
mengakibbatkan titik crross over lintaasan
berkas menjadi beruubah. Perubah
han jarak katoodaanoda pada sumberr elektron jeenis dioda tidak
berpenggaruh besar pada jarak titik
t
cross ovver.
Berdasaarkan Gambaar 5, tampakk bahwa unntuk
tegangaan pemercepat yang lebih keecil, kurva penngaruh jaraak katoda-anodda terhadap jaraak titik cross oover
lebih reendah dibandinngkan pada tegaangan pemerceepat
yang lebih besar. Hasil pada Gambaar 5 sesuai denngan
Gambarr 3 dimana seemakin besar tegangan pem
mercepat, semakin
s
besar jarak
j
titik cross over.
Keesimetrian possisi sumber eleektron dan tabuung
pemercepat akan mempengaruh
m
bentuk lintaasan
berkas elektron.
e
Instalasi sumber eleektron dan tabuung
pemercepat yang miiring (tidak saatu pusat sum
mbu)
kibatkan posissinya tidak simetri.
s
Pengaaruh
mengak
kemirinngan posisi sumber elektrron dan tabuung
pemercepat terhadap bentuk
b
lintasan
n berkas ditunjjukkan padda Gambar 6.
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Poosisi
keemiring
ann 1°
Poosisi
keemiring
ann 3°

Gamb
bar 6. Pengaaruh kemiringgan posisi suumber
eletron dan tabung pemercepat pada
lintasan bberkas elektronn
Berdasarkan Gambar 6, taampak bahwa pada
posissi sumber elekktron dan tabunng pemercepatt yang
mirinng, lintasan berrkas elektron tiidak lurus menngikuti
pusatt sumbu sumbeer elektron, akaan tetapi menggalami
pemb
belokan dari pusat sumbu suumber elektronn.Pada
saat melewati tabuung pemerceppat, lintasan bberkas
elektrron dibelokkann mengikuti pusat
p
sumbu tabung
pemeercepat. Meskiipun berkas elektron
e
dibelokkan
meng
gikuti pusat suumbu tabung pemercepat,
p
linntasan
berkaas elektron dii ujung tabung
g pemercepat tetap
meng
galami kemirringan terhaddap pusat sumbu
s
teganngan pemerceppat. Hal ini diseebabkan karenaa pada
saat energi elektronn masih kecil, berkas masihh bisa
uipotensial, namun
n
dibelokkan dengann medan equ
setelaah energinya bertambah besaar pengaruh meedan
equip
potensial dalaam pembelokaan berkas sem
makin
berkuurang. Semakinn besar kemiriingan posisi suumber
elektrron dan tabuung pemerceppat semakin besar
kemiringan lintasann berkas elekttron terhadap pusat
sumbbu tabung pemeercepat.

KES
SIMPULAN
N DAN SAR
RAN
Program peraangkat lunak akselerator
a
OP
PERA3D sangat bermanffaat untuk memprediksi penngaruh
param
meter transpoort berkas elektron.
e
Tegangan
elektrroda tabung aakselerator paada sumber ellekton
MBE
E PTAPB berstruktur diooda sangat mempengaruhi bentuk transport berkkas elektron. Hasil
wa tiga paraameter
simullasi memperllihatkan bahw
transp
port berkas yang diteliti yaaitu pengaruh jarak
katod
da anoda SE, tegangan
t
pemeercepat, dan ketidak
simettrisan katoda anoda mem
mpengaruhi bentuk
b
lintassan berkas elektron. Sum
mber elektron diode
belum
m dapat mennghasilkan berrkas elektron yang
sejajaar, akan tetapii bentuk lintasan terbaik (kooaksial
sumbbu tabung peemercepat) dipperoleh pada jarak
katod
da anoda -6,1 mm,
m tegangan pemercepat 3000 kV
dan pada
p
kondisi kaatoda anoda sim
metri.
Untuk mengghasilkan berkkas elektron yang
sejajaar (tidak menngalami cross over) maka perlu
ditam
mbahkan elekttroda pemfokuus diantara suumber
elektrron dan tabungg pemercepat yang
y
dikenal seebagai
sumbber elektron tippe trioda.
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Tri Mardji Atmono
− Seberapa besar konstribusi stand simulasi ini (
dengan menggunakan OPERA-3D) terhadap arus
dan tegangan MBE yang direncanakan?.
− Berapa drajat kevakuman, sehingga sepertinya
diabaikan pada simulasi ini, gambar derajat
kevakuman tersebut sudah dianggap mencukupi,
apa sebabnya, apa buktinya?
Taufik
− Konstribusi studi simulasi dapat digunakan sebagai presdiksi dari output arus dan parameter
lainnya saat perancangan dan perencanaan eksperimen yang akan dilakukan, sehingga pada eksperimen tidak memerlukan perubahan variasi
parameter lebih banyak untuk memperoleh parameter optimal.
− Derajat kevakuman pada sistem nyata diperoleh
antara 10-6 sampai 10-7 mbar, akan tetapi parameter derajat kevakuman tidak dapat diinputkan
ke program, sehingga simulasi perlu divalidasi.
Imam Kambali
− Apakah program opera-3d bisa digunakan untuk
mempelajari kestabilan elektron tiap saat?
Taufik
− Model yang disimulasi adalah model yang dibuat
dengan asumsi tidak ada gangguan fungsi waktu,
karena parameter fungsi waktu (sistem vakum
dan elektoda pemercepat) tidak dapat dimasukkan dalam program opera-3D, sehingga kestabilan elektron tiap saat tidak bisa diperoleh
dengan program opera 3D.
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