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OPTIMASI ARUS DEUTRON PADA GENERATOR NEUTRON
150 keV, 1 mA

Sri Sulamdari, Djasiman
P3TM-BATAN

ABSTRAK
OPT/MAS/ ARUS DEUTRON PADA GENERATOR NEUTRON /50 keV; / mA. Te/ah dikarakterisasi
generator neutron /50 keY. / mA. Beberapa komponen /oka/ buatan sendiri kecua/i tabung akse/erator dan
sistem hampa digunakan untuk merea/isasi a/at tersebut, Untuk menghasi/kan neutron, da/am pene/itian ini
digunakan gas deuteron yang ditembakkan ke tritium target me/a/ui reaksi JH(d.n)4He. Tetapi sebagai
percobaan pendahu/uan te/ah digunakan udara sebagai sumber ion. Berkas arus ion deuteron sebagai
lungsi parameter proses dlsajikan pada maka/ah ini, Dipero/eh hasi/ bahwa berkas arus ion deuteron
optilnum sebesar /000 I1A pada kondisi tegangan pemercepal 30 kV. tegangan ekstraktor 5 kV. tegangan
pemandu -// kV dan sistem hampa /0"6 mbar.

Kala Kunci " Generator Neutron

ABSTRACT
OPTIMATION OF DEUTERON CURRENT OF 150 keV, ImA NEUTRON GENERATOR. It has been
characterized a 150 keV/lmA Neutron Generator. It has been used some local compone,'!ts, except
accelerator tube and vacuum system. To produce neutron, it has been used a deuterium gas bombarded into
tritium target through reaction JH(d,nfHe. For prelim nary experiment, we used the air as an ion source.
The bealn current of deuteron as a function of process parameters are presented in this paper. It's found
that the optimum beam currc;nt of deuteron was 1000 jJA, and this conditions was achieved at accelerations
voltage 30 kV, extraction voltage 5 kV, guide yoltage -II kV and vacuum 1{J6 mbar.

Key words.. Neutron Geherator

masing baris dihubungkan dengan diode tegangan
tinggi.

Sumber tegangan tinggi Cockcroft Walta!:
150 kV dihubungkan dengan elektrode akseleratlJr
melalui tahanan tinggi. Tabung akselerator dibuat
dari lima lempeng aluminium dengan diameter sarna
clan masing-masing lempeng itu dihubungkan
dengan resistor divider. Dalam keadaan operasi,
tabung akselerator hams mempunyai k~hampaan
minimum sekitar 10-6 mbar yang dihasilkan oleh
pompa rotasi da., pompa turbomolekul.

Swnber ion frekuensi radio berfungsi un/uk
mengionisasi atom-atom gas yang akan dipercepat,

ISistem swnber ion ini terdiri dari osilator frekuensi
tinggi 29 MHz, botol swnber ion dari gelas pireks,
tegangan ekstraktor 6 kV, tegangan pemandu -11
kV, dan medan magnet aksial 500 Gauss. asilator I
menggunakan tabung hampa tipe TB 2,5/300,
sebagai komponen aktif. Medan magnet 500 Gauss
dihasilkan oleh kumparan yang dialiri arus Iistrik
searah.

PENDAHULUAN

T UliSan ini menjelaskan karakterisasi

generator neutron dengan tenaga deuteron

150 keY clan arus berkas ion 1 IDA. Tenaga
deuteron tersebut diperoleh dari sumber tegangan
tinggi Cockcroft Walton 150 kV. Bagian-bagian
generator neutron terdiri dari sumter tegangan tinggi
Cockcroft Walton, sumber ion frekuensi radio,
tabung akselerator, sistem hampa, clan sasaran
tritium. Semua bagian buatan sendiri kecuali sistem
hampa, regulator, osmoregulator clan sasaran tritium
dibeli dari luar negri.

Untuk mernpercepat ion-ion digunakan
tegangan tinggi searah Cockcroft Walton. Sistem
sumber tegangan tinggi ini terdiri dari transformator
tegangan tinggi clan pelipat tegangan. Transforrnator
mempunyai tegangan 30 kV, ftekuensi 50 Hz,
berfungsi sebagai tegangan rnasukan. Pelipat
tegangan menggunakan enam buah kapasitor plastik
dengan kapasitan rnasing-rnasing 0.09 sarnpai 0,125
~, clan tegangan dadal 40 kV. Kapasitor-kapasitor
tersebut disusun menjadi dua baris clan masing-
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Bila gas deuterium dialirkan ke dalam botol
s11mber ion, maka atom-atom gas tersebut akan
diionisasi oleh gelombang elektromagnetik frekuensi
tinggi dari osilator. Untuk menambah kebolehjadian
ionisasi digunakan medan magnet aksial. Ion-ion
deuteron yang di hasilkan dalam botol. akan ditolak
ke luar, oleh tegangan positif ekstraktor. Kemudian
oleh tegangan pemandu berkas deuteron tersebut
dipumpun masuk tabung akselerator.

Dalam tabung akselerator berkas ion deuteron
dipercepat oleh elektrode-elektrode tabung yang
berhubungan dengan sumber tegangan tinggi.
Berkas deuteron dengan tenaga kinetik cukup besar

bergerak keluar daTi tabung akselerator menuju
sasaran. Pada sasaran terjadi reaksi inti antara
deuteron dengan tritium clan dihasilkan neutron

cepat dengan tenaga tunggal.

Pada rnasa ini generator neutron banyak
digunakan antara lain untuk : reaksi inti, analisis
pengaktifan, produksi isotop, difusi neutron,
perhitungan moderator atau pelindung, subcritical
asembly, neutron radiografi, dan lain-lain.

Gambar I memperlihatkan skerna daTi Gene-
rator Neutron P3TM BATAN yang menggunakan
reaksi 3H( d,n)4He untuk menghasilkan neutron

cepaul)

Gambar 1. Skema generator neutron.

Dimana r adalah jari-jari tabung lucutan, e muatan
elektron, (j) kecepatan sudut daTi frekuensi medan,
me massa elektron, Ae jarak bebas rata-rata elektron
pada energi Ee clan E, adalah potensial ionisasi.
Tumbukan antara elektron dengan partikel gas akan
menghasilkan ionisasi hanya jika Ee = e.E. A., ~ E, .

Diagram konstruksi sumber ion jenis lucutan
frekuensi tinggi induktif terlihat pada Gambar 2.
Tabung lucutan terbuat daTi gelas pireks dengan
diameter sekitar 4 cm clan panjang sekitar 20 cm.
Ion yang terjadi akan ditarik keluar melalui kanal
berdiameter 1 rom panjang 20 rom menggunakan
potensia12-10 kV antara anoda clan katoda. Adanya
magnet tetap pada tabung lucutan tersebut berguna
untuk lebih mengefektifkan ionisasi.

Somber !Dn Frekuensi Tinggi (RF)

Lucutan frekuensi tinggi dalam sumber ion
RF dapat dibangkitkan menggunakan suatu osilator
RF yang dapat dihubungkan secara induktif ataupun
kapasitif dengan frekuensi antara 15-100 MHz daD
daya sekitar 100-400 Vv'. Hubungan secara kapasitif
disebut juga sebagai lucutan frekuensi tinggi linier,
biasanya digunakan untuk frekuensi yang lebih
tinggi melalui dua buah elektrode yang dapat
dipasang baik di dalam ataupun di luar tabung
lucutan. Sedangkan hubungan secara induktif atau
lucutan frekuensi tinggi cincin dibuat dengan cara
menernpaikan tabung lucutan di dalarn kurnparan
solenoid RF[2].

Elektron bebas yang dipercepat oleh induksi
medan listrik bolak-balik E akan berosilasi sesuai
dengan frekuensi osilator. Dalarn lucutan gas
frekuensi tinggi, keadaan penyalaan diperoleh bila
nilai maksirnum Ho dari rnedan magnet bolak-balik
yang dikenakan (H = Ho sin alt) memenuhi

persamaan berikut:

Osilator Frekuensi Tnggi (RF)

asilator frekuensi tinggi atau frekuensi radio
(RF) dalam rentang 15-100 MHz biasanya
dihubungkan ke tabung lucutan secara induktif
sedang untuk frekuensi >100 MHz secara kapasitif.
Untuk keperluan konstruksi sumber ion generator
neutron dalam hal ini, direncanakan menggunakan
osilator RF dengan frekuensi sekitar 27 Mhz.

r 2eE.
rHo -=- = {--!.+«(J)).e) (1)

m,

e
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Gambar 2. Diagram sumber ion frekuensi tinggi.

-

u.
Ll

\..1- \:1
6O1)Ji

V]

C2
,oJ-.~-

--
--

H

('1
]~

I ~
1~

-

u Rot
~

L"J

I~J-

..~C3
~tIl'

lit

VI :TB2,5/300 L2: diam. 18 mm/40 Iilit/kawatCu III 01,0 mm
L\ : diam. 50 mm/2x5 liJit/kawat Cu 1114,0 mm L3 : diam. 18 mm/2x12 liIit/kawat Cu 1110,8 mm

Gambar 3. Diagram rangkaian osilator RF 27 Mhz.

induktif, dililitkan pada tabung lucutan sumber ion.
Kumparan L2 daD kapasitor C2 merupakan rangkaian
perisai frekuensi tinggi terhadap sumber daya
anoda.[3)

Diagram rangkaian osilator RF tersebut seperti
terlihat pada Gambar 3, sebagai kornponen utamanya
adalah tabung trioda TB2,5/300 (VI) dengan catu
daya anoda rnaksimum 2500 V dan catu daya filamen
6 V. Kumparan LI sebagai kumparan kopling

---
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Kapasitor Cl dan kurnparan Y2 Ll merupakan
rangkaian resonansi yang menentukan besarnya
frekuensi osilator menurut persarnaan berikut:

ada arus lewat D1 clan D2 pada sembarang waktu.
Beda tegangan 2Vo muncul pada C2, sedang tegangan
P terhadap 0 adalah kornponen periodik daTi
transformator. Titik Q mempunyai tegangan tetap
2Vo terhadap titik O. Jika ditambahkan Cj clan C4
melalui diode DJ clan D4, rnaka dengan cara yang
sarna diperoleh tegangan pada S adalah 2 V 0 terhadap
Q clan 4Vo terhadap O. Jika 1 tingkat terdiri daTi dua
kapasitor clan dua diode, mka untuk n tingkat
diperoleh tegangan keluaran sebesar 2n Vo. (4)

Demikian seterusnya akhirnya Ch C2. Cj, clan C4
teganyannya rnasing-rnasing 2 Vm. Menurut Graggs,
J.D.r5 Vm = 2n Vrn, dirnana : Vm = tegangan
keluaran, Vm = tegangan puncak osilator, N = banyak

tingkat.

f=r~~~

vJLC'
(2)

Dimana f adalah frekuensi resonansi dalam kHz, L
daD C adalah nilai induktansi dan kapasitansi dari
rangkaian resonansi masing-masing dalam J.1H daD
J.1F. Sedangkan besarnya induktansi suatu kumparan
dapat dihitung menggunakan rumus pendekatan
sebagai berikut:

0,39 r n

(9r+l0p)
L = (3)

s J., \10
Dimana L adalah nilai induktansi (f.1H), r jari-jari
kumparan (cm), p panjang kumparan (cm) clan n
jumlah lilitan kumparan. Gelombang osilasi yang
dihasilkan adalah sinusoidal, bentuk gelombang yang
baik dapat dikontrol melalui tahanan grid kaitannya
untuk memperoleh titik kerja tabung trioda yang
tepat.

111117

Gambar 4. Skema rangkaian generator Cock-
croft-Walton dengan 2 tingkat.

Apabila dari tenninal generator Cockcroft-
Walton ditarik arus beban I, rnaka akan terjadi
fluktuasi tegangan clan tegangan keluaran rnaksimum
Vm adalah[5)

Prinsip Dasar Generator Cockcroft-Walton

Generator Cockcroft-Walton adalah suatu
sistem terdiri daTi kapasitor clan diode, yang disusun
menjadi dua baris kapasitor. Masing-masing baris
kiri clan baris kanan dihubungkan oleh diode-diode.
Pada suatu saat terjadi hubungan paralel semua
kapasitor diisi, clan pada saat lainnya terjadi
hubungan seri semua kapasitor dillicuti.

Gambar 4 adalah skerna rangkaian generator
Cockcroft Walton. Transforrnator mernpunyai
tegangan puncak sekunder Vo clan frekuensi f
C1,C2,Cj, dan C4 adalah kapasitor dengan meng-
anggap nilai kapasitan rnasing-rnasing kapasitor sarna
dan tidak bocor. Sedang D., D2' DJ, clan D4
merupakan penyearah dan tegangannya diabaikan.

Pada setengah periode pertarna dianggap 0
po3itif dan T negatif, sehingga diode D.
menghantarkan clan kapasitor C1 dimuati sarnpai
tegangan Vo, potential Tadalah --Vo. Pada setengah
peri ode kedua diode D1 tidak menghantarkan, titik P
dengan tegangan Vc, titik 0 menjadi bertegangan -V 0'
dan beda tegangan rnaksimum antara P clan 0 adalah
2 Vo. Diode D2 menghantarkan, timbunan muatan
pada C1 dibagikan pada C2. Kemudian pada setengah
peri ode ketiga C/ dimuati sampai tegangan Vo.
Selarna setengah periode keempat C1 menerirna
muatan daTi C/. Cara kerja tersebut diulangi sarnpai
C2 termuati penuh. Ke8eimbangan dicapai bila tidak

Vm=2nVo- (4)

di mana n adalah banyaknya tingkat, V 0 tegangan
masukan,jfrekuensi, clan C adalah kapasitan masing-
masing kapasitor. Tegangan kerut oV diberikan
dengan rumus

-~!!...!..!L
f; 2

ov= I
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Tegangan keluaran minimum Vadalah

Jli/C(8nJ +V=2nVn--

Dari persamaan 1 diperoleh tegangan rnakin besar
bila jwn1ah tingkat n makin besar, tetapi n
mempunyai nilai batas. Nilai optimum n didapat
dengan rumus

dVn

dn
(5)= 0

{iCY;didapat nap = V I

Untuk nilai fC makin besar, maka tegangan
keluaran bertambah besar. Dalam percobaan diambil
nilai C besar untuk memperoleh tegangan keluaran
besar.

1. Mencari hubungan arus ion udara terhadap
tegangan pemercepat, untuk tegangan ekstraktor 2
kV; 3 kV; 4 kV; 5 kV dan 6 kV, tegangan
pemandu 11 kV. Sebagai pengatur gas
menggunakan ka tup j arum.

2. Mencari hubungan arus deuteron terhadap
tegangan pemercepat untuk tegangan eksttaktor 2
kV; 3 kV; 4 kV; 5 kV dan 6 kV, tcgangan
pemandu 11 kV. Sebagai pengatur gas memak"i
ka tu P j arum.

3. Mencari hubungan antara arus ion deuteron
dengan tegangan pemercepat untuk tegangan
ekstraktor 1 kV; 2 kV; 3 kV; 4 kV; dan 5 kV,
tegangan pemandu 11 kV. Sebagai pengatur gas
dipakai katup osmoregulator.

4. Mencari hubungan antara arus ion deuteron
dengan tegangan ekstraktor tegangan pemandu 11
kV dan tegangan pemercepat 30 kV. Sebagai
pengatur gas dipakai osmoregulator.

S. Mencari hubungan antara arus ion deuteron
dengan tegangan pemandu, tegangan ekstraktor 3
kV dan tegangan pemercepat 30 kV. Sebagai
pengatur gas dipakai osmoregulator.

TATA KERJA

HASIL DAN PEMBAHASAN

disajikan dalamHasil-hasil eksperimen
Gambar 5 sampai dengan Gambar 9

Generator neutron ini adalah alat penghasil
neutron yang menggunakan reaksi 3H(d,n)4He,
deuteron sebagai partikel penumbuk clan tritium

sebagaisasaran.

Untuk optirnasi arus deuteron pada generator
Neutron ini diberikan urutan cara kita memperoleh
data sebagai berikut.

:i.
s
~

~

Gambar 5. Grafik hubungan antara arus ion udara dengan tegangan
pemercepat untuk tegangan ekstraktor : 2kV; 3 kV; 4 kV; 5
kV, 6 kV, tegangan pemandu 11 kV, daD sistem katub jarum

sebagai pengatur gas.
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Gambar 6. Grafik hubungan antara arus ion deuteron dengan tegangan
pemercepat untuk tegangan ekstraktor : 2kV; 3 kV; 4 kV; 5
kV, 6 kV, tegangan pemandu 11 kV, dan sistem katub jarum
sebagai pengatur gas.
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Gambar 7. Graflk hubungan antara arus ion deuteron deng~n t~gangan
pemercepat untuk tegangan ekstraktor : lkVj 2kVj 3 kVj 4
kV; daD 5 kV, tegangan pemandu 11 kV, osmoregulator
sebagai pengatur gas.
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Arus ion sebagai fungsi tegangan pemandu untuk gas
deuterium, tegangan ekstraktor 3 kV, daD tegangan
pemercepat 30 kVj osmoregulator sebagai pengatur gas.

Gambar 9.
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sasaran tunm. Dengan elektrode pemandu yang
bertegangan negatif terhadap katode, berkas ion
yang keluar daTi sumber dapat dipumpun. Gambar 7
memperlihatkan makin besar tegangan pemandu
maka ion-ion yang sampai sasaran bertambah besar.
Ants ion 550 ~ untuk tegangan pemandu no 1, dan
ams ion 650 ~ untuk tegangan pemandu 7 sampai
11 kV pada tegangan pemercepat 30 kV, tegangan
ekstraktor 3 kV.

Pemakaian sistem pengaturan gas yang
bebeda akan memberikan ams ion yang berbeda
seperti ditunjukkan pada Gambar 6 clan Gambar 7
Osmoregulator dikendalikan secara elektrik sehingga
aliran gas ke dalam sumber ion dapat diatur lebih
baik dibanding sistem katub jarum yang
dikendalikan secara manual.

KESIMPULAN

Generator neutron yang telah dikarakterisasi
dapat menghasilkan arus deuteron 1000 J.lA untuk
tegangan pemercepat 30 kV, tegangan ekstraktor 5
kV pemandu -11 kV, clan kehampaan 10-6 mbar.
Arus deuteron pada sasaran dapat dikendalikan

dengan mengatur tegangan ekstraktor, tegangan
pemandu, tegangan pemercepat, clan aliran gas
deuteron. Aliran gas ke dalam sumber ion dapat
diatur dengan menggunakan katub jarum atau
osmoregulator. Kehampaan sekitar 10-6 mbar sistem
generator neutron dapat dicapai dengan mengguna-
kan pompa rotasi daD pompa turbomolekul.
Komponen-komponen generator neutron dibuat
sendiri di laboratorium akselerator seperti : sumber
tegangan tinggi Cockcroft Walton 150 kV, sumber
ion frekuensi radio 29 MHz, clan tabung akselerator.

ACUAN

Osilator dengan frekuensi 29 Hz dapat
digunakan dalam sumber ion frekuensi radio.
Adanya ares ion pada sasaran menunjukkan osilator
tersebut mampu mengionisasi- atom-atom gas di
dalam sumber ion. Pengaturan aliran gas ke dalam
sumber ion dapat digunakan osmoregulator atau

katubjamm.

Dalam pengukuran ares ion dilakukan
percobaan pendahuluan dengan udara sebagai ion
yang dipercepat. Gambar 5 menunjukkan ares ion
udara akan bertambah besar bila tegangan
pemercepat dinaikkan. Ares ion 90 ~ diperoleh
pada tegangan pemercepat 90 kV, tegangan
ekstraktor 2 kV clan tegangan pemandu 11 kV.
Demikian pula pada gas deuterium akan terjadi
kenaikkan ares bila tegangan pemercepat bertambah
besar seperti tampak pada Gambar 6. Pada tegangan
pemercepat 60 kV, tegangan ekstraktor 5 kV, clan
tegangan pemandu 11 kV diperoleh ares deuteron
sebesar 40~. GambarS clan Gambar 6 adalah basil
percobaan dengan memakai pengatur gas sistem
katub jamm. Sedang Gambar 7, Gambar 8 clan
Gambr.r 9 adalah menggunakan pengatur gas
osmoregulator. Dari Gambar 7 diperlihatkan ares
deuteron 1000 ~ didapat untuk tegl\ngan
pemereepat 30 kV, clan tegangan ekstraktor S kV.
Sedang untuk tegangan ekstraktor 3 kV, clan
tegangan pemercepat 40 kV diperoleh ares deuteron
820~. Pada umumnya untuk tegangan pemercepat
rendah akan dipero1eh ares kecil.

Pengaruh tegangan pemercepat terhadap ares
ion dapat dijelaskan sebagai berikut : ion-ion yang
masuk ke tabung akselerator akan dipercepat clan
dipandu oleh lempeng-1empt;ng elektrode yang
dihubungkan dengan sumber tegangan tinggi. Pada
tegangan pemercepat rendah, ion-ion mempunyai
tenaga kint;tik kecil clan pemanduan berkas ion pada
elektrode belum kuat sehingga ion-ion yang sampai
pada sasaran masih sedikit. Untuk tegangan pemer-
cepat relatif tinggi, ion-ion mempunyai tenaga kine-
tik relatif besar clan pemanduan cukup kuat sehingga
ion yang sampai pada sasaran bertambah besar.

Gambar 8 merenjukkan pengaruh tegangan
ekstraktor terhadap ares ion pada sasaran. Bila
tegangan ekstraktor dinaikkan maka ares ion
bertambah besar. Keadaan tersebut menunjukkan
semakin besar tegangan ekstraktor maka ion-ion
yang ditolak keluar dari sumber semakin besar.
Pada tegangan pemercepat 30 kV, clan tegangan
pemandu 11 kV diperoleh ares ion 14 ~ untuk
tegangan ekstraktor nol, sedang ares ion 1000 ~
untuk tegangan ekstraktor 6 kV.

Berkas ion yang keluar dari sumber ion masih
bersifat menyebar clan sebagian ion menumbuk

_dinding tabung akselerator, sehingga ares- _i_on pada
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-Faktor-faktor yang mempengaruhi arus deuteron
optimum: Tengangan pemercepat, tegangan eks.
traktor, tegangan pemandu, katup jarum/

Iosmoregulator.

TANYAJAWAB

Anwar Budianto

-Kalau ditinjau daTi hasil bahwa berkas arus ion
deuteron optimum sebesar 1 000 ~ pada kondisi
tegangan pemercepat 30 kV, tegangan ekstraktor
5 kV, tegangan pernandu -11 kV clan sistem
hampa 10-6 mbar. Apakah pada tegangan pemer-
cepat 30 kV tersebut telah kita peroleh tampang
lintang reaksi yang optimum?

Taxwim

-Bagaimana untuk mendapatkan intensitas fluks
netron terbesat?

Sri Sulamdari

-Untuk mendapatkan fluks netron yang maksimum,
tampang lintang deuteron hams maksimum pula
yaitu pada tenaga deuteron 110 kV. ]adi basil
dari makalah/penelitian ini belum dapat meng-
hasilkan fluks neutron yang maksimal kllrena
tenaganya hanya 30 kV.

Sri Sulamdari

-Belum diperoleh tampang lintang reaksi yang
optimum pada tenaga deutron 30 kV. Tenaga
deutron mencapai sekitar 110 keY mempunyai
tampang lintang reaksi paling puncak yaitu 5 x
10-24 cm2/atom.

Elisabeth S.

-Pacta judul makalah tertulis arus generator I mA,
tapi dalam basil yang diperoleh arus optimum
1000 mA, mana yang benar?

ElinN.

-Apa yang dimaksud dengan tegangan pemandu?
clan mengapa harus negatip.

-Faktor-faktor apa saja yang mempengarui arus
deuteron optimum?

Sri Sulamdari

-Ada kesalahan ketikan, yang belli! berkas arus ion
deuteron optimum sebesar I. 000 IlA pada kondisi
tegangan pemercepat 30 kV, tegangan ekstraktor
5 kV, tegangan pemandu -11 kV daD sistem
hampa 10-6 mbar.

Sri Sulamdari

-Tegangan pemandu adalah tegangan untuk
memandu agar arus ion deuteron terfokus (tidak
menyebar) menuju target. Tegangan pemandu
hams negatif supaya dapat menarik ion deuteron
(yang muatatU1ya positip).

--~-~
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