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PROGRAM KOMPUTER ANALISIS PlXE MENGGUNAKAN
TURBO PASCAL

Darsono
Puslibang Teknologi Maju, BATAN

ABSTRAK
PROGRAM KOMPUTER ANAL/SIS PIXE MENGGUNAKAN TURBO PASCAL. Dalam rangka
mengoptimalkan penggunaan fasilitas akselerator ion 150 kV don pengembangan penguasaan teknologi
anolisis menggunakan akselertator maka di P3TM (Puslitbang Teknologi Maju) telah dilakukan litbang
teknologi PIXE (Proton Induced X-rays emission) energi rendah. Penelitian don pengembangan perangkat
teras untuk mengir.stalasi PIXE energi rendah di P3TM telah dilakukan sejak tahun 2000. Untuk
menunjang pengembanganfasilitas akselerat,or PIXE agar selaras dengan pengembangan perangkat teras
diperlukan juga penelitian kearah perangkat lunak PIXE seperti program perhitungan konsentrasi unsur
yang terkandlmg dalam cuplikan. program analisis don penentuan energi sinor X. Pada makalah ini
dilaporkan hasil pembuatan program komputer analisis PIXE untuk perhitungan data basis PIXE yang
terdiri dari tampang lintang ionisasi. hasil pendaran. daya henti. don koefisien atenuasi sinor X
menggunakan bahasa turbo pascal. Program ini diberi nama PIXEDASIS yang merupakan bagian dari
program perhitungan konsentrasi unsur. Masukan dari PIXEDASIS melalui keybord lewat pertanyaan

komunikatip yang tertampil pada layar monitor demikian halnya dengan keluarannya tertampil pada
monitor. Hasil uji menunjukkan bahwa PIXEDASIS dapat dioperasikan dengan baik don benar.

ABSTRACT
TURBO PASCAL COMPUTER CODE FOR fiXE ANALYSIS. To optimal utilization of the 150 kV ion
accelerator facilities and to govern the analysis technique using ion accelerator. the research and
development of low energy FIXE technology has been done. The Rand D for hardware of the low energy
fiXE installation in P3TM have been carried on since year 2000. To support the Rand D of fiXE
accelerator facilities in harmonize with the Rand D of the fiXE hardware. the development of fiXE
software for analysis is also needed. The development of database of fiXE software for analysis using turbo
Pascal computer code is reported in this paper. This computer code computes the ionization cross-section.
the fluorescence yield. and the stopping power of elements also it computes the coefficient attenuation of X-
rays energy. The computer code is named "PIXEDASIS" and it is part of big computer code planed for
FIXE analysis that will be constructed in the near future. PIXEDASIS is designed to be communicative with
the user. It has the input from the keyboard. The output shows in the PC monitor. which also can be printed.
The performance test of the PIXEDASIS shows that it can be operated well and it can provide data

agreement with dataform other literatures. ..

PIXE energi rendah di P3TM Darsono telah
mengkaji PIXE energi rendah dan menghitung
sensitivitas PIXE untuk energi 150 keV(3). Dia
menyimpulkan bahwa: I) PIXE energi rendah dapat
dikembangkan walaupun sensitivitasnya lebih
rendah dibandingkan dengan PIXE energi orde
MeV. 2) Untuk memperbaiki sensitivitas PIXE
energi 150 keY agar kompetisi dengan PIXE energi
orde MeV maka diperlukan arus proton yang lebih
besar yaitu orde mikro amper dan efisiensi detektor
yang lebih tinggi. 3) Kekhawatiran bertambahnya
cacah latar akibat kenaikan arus perlu dibuktikan
secara eksperimen mengingat sinar X bremm-
strah/ung yang dihasilkan pad a p~oton energi
rendah (keV) lebih sedikit dibandingkan pacta energi

tinggi (Me V).

PENDAHULUAN
B eberapa peneliti telah mengembangkan PIXE

(Proton Induced X-ray Emission) energi rendah

(E < 1 MeyYI,2). Szegedi telah berhasil mengem-
bangkan PIXE pada energi proton 200 key(2).

Harsoyo(2) telah melakukan pengukuran sampel
batuan geologi menggunakan PIXE energi 350 keY

dan 2500 keY. Oari hasil penelitiannya temyata
menunjukan bahwa cacah latar untuk PIXE energi
rendah lebih baik namun batas deteksinya lebih

rendah.

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan
fasilitas akselerator ion 150 kV di P3TM dan dalam
rangka penguasaan teknologi' anal is is menggunakan
akselertator maka telah dilakukan litbang teknologi
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Penelitian dan pengembangan perangkat
keras untuk menginstalasi PIXE energi rendah di
P3TM telah dilakukan sejak tahun 2000. Sunardi
dkk. telah merancang lensa quadrupol untuk
pemfokus berkas proton(4). Pumomo Enuryanto dkk
telah merancang magnet pembelok untuk berkas
proton(S). Biso Mulyono telah merancang daD
mengkonstruksi pemandu berkas bercabang untuk
proton dan deuteron(6). Sutagi telah merancang daD
mengkonstruksi catu daya magnet pembelok(7),
Untuk menunjang pengembangan fasilitas
akselerator PIXE diperlukan juga penelitian kearah
perangkat lunak PIXE seperti program perhitungan
konsentrasi unsur yang terkandung dalam cuplikan,
program analisis dan penentuan energi sinar X agar
program litbang PIXE energi rendah berjalan sesuai
rencana. Pada makalah ini dilaporakan basil
pembuatan program perhitungan data basis PIXE
yang terdiri dari tampang lintang ionisasi, basil
pendaran, daya henti, dan koefisien atenuasi sinar X.
Program ini diberi nama PIXEDASIS yang
merupakan bagian dari program perhitungan
konsentrasi unsur.

pendar sinar X garis Ka atau Lao 6z efisiensi deteksi

absolut, Nav bilangan Avogadro.

Persamaan (I) diatas ditulis menjadi per-
samaan (2)

Y(Z) = k(Z) N" M(Z) (2)

dengan faktor sensitivitas anal is is

k(Z) = u.(E) CJ). h. E. Nav
DA. (3)

Sedangkan untuk cuplikan tebal harus
memperhatikan energi yang hilang selama penetrasi
dan atenuasi sinar X yang dihasilkan di bawah
permukaan cuplikan. Jadi pada cuplikan tebal hasil
sinar X karakteristik suatu unsur dalam cuplikan
ditentukan dari integrasi tampang lintang ionisasi
daD faktor atenuasi sinar X untuk semua energi
proton dari E sampai nolo Untuk berkas proton

datang membentuk sudut a dan detektor
membentuk sudut fJ terhadap normal cuplikan 4
maka hasil sinar X karakteristik terdeteksi

ditunjukkan pada persamaan (4)
TEORI PIXE (Proton Induced X-rays
Emission)

Y(Z) = k(Z) N" M(Z) (4)

~~

dengan faktor sensitivitas :

k(Z) = (J)zhz Ez Nav f ~ 7:(E) dE (5)
Az E S(E) .

t

( (.u) cosa f dE )1;(E) = exp -p Sin7i /, "S(£)

-~'~~1

I ~.ulp) = CEoiI(12J98IE)" (~:
,

~

r

~

dengan faktor transmisi foton dari kedalaman target

~

(6)

Interaksi proton dengan suatu atom bahan
dapat menciptakan lowongan (vacancy) elektron
pada kelopak atom-bagian dalam melalui proses
eksitasi Coulomb sehingga. mengakibatkan atom
dalam keadaan terionisasi. Pada atom terionisasi ini
akan terjadi transisi elektron dari kelopak atom
bagian luar ke kelopak atom bagian dalam disertai
pancaran sinar X karakteristik suatu atom b~an.
Pancaran sinar X karakteristik dapat terdiri dari
spektrum garis K, L, M yang berhubungan dengan
trasnsisi elektron ke kelopak K, L, M atom bahan
yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi un sur
dalam cuplikan.

Formulasi hasil sinar X yang terukur ter-
gantung tebal tipisnya cuplikan(3). Untuk cuplikan
tipis formulasi hasil sinar X karakteristik terdeteksi
untuk garis Ka atau La yang dihasilkan oleh berkas
proton sejumlah Np yang datang tegak lurus cuplik-
an tip is harus memperhitungkan faktor diameter
berkas seperti ditunjukan pada persamaan 1 :

dengan ,u koefisien atenuasi sinar X suatu bahan dan
p densitas bahan. Keterangan be saran lainnya sarna
dengan PIXE cuplikan tipis. Besamya koefisien

atenuasi rnasa sinar X (u/ p) dapat dihitung
rnenggunakan persarnaan ernpirik yang diarnbil
acuan II.

~

7)N l' M(z) 0":(£) ~~ bz &z Nay

.A=

I

i

I

I

I

(I)Y(z) =
D

dengan C konstanta, Eab energi terendah dari duaunjung 
absorpsi energi sinar X, E energi sinw X,

sedangkan n untuk garis K anatara 3,03 sampai

dengan2,85.

dengan Z dan Az nomor diln massa atom suatu
unsur, az(E) tam pang lintang ionisasi proton pad a

energi E, (J)z hasil pendaran garis K atau L, bz nisbah
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lebih kecil dari pengaruh elektron atom) sehingga
daya henti linier ditentukan oleh akibat interaksi
elektron atom yaitu

DASAR PROGRAM KOMPUTER
DATA BASIS PIXE (PlXEDASIS)

Program komputer analisis PIXE untuk
perhitungan data basis FIXE yang terdiri dari
tampang lintang ionisasi, hasil pendaran, daya henti,
clan koefisien atenuasi sinar X menggunakan bahasa
turbo pascal mengacu pada literature yang baku
yang sering digunakan sebagai acuan peneliti

lainnya.

Hasil pendaran sinar X telah dirumuskan
oleh Bambynek, W., dkk.(8) yang berasal dari data
eksperimen yang kemudian dibuat persamaan semi

empiriknya. seperti pacta persamaan (8)

I)

3

= L B;Z;
;=0

(8)
]1

{J)k~

dimana

N= banyaknya atom per cm bahan

Z = nomor atom bahan

I = potensial rerata ionisasi dan eksitasi bahan

E = energi kinetik partikel bermuatan

ze = muatan partikel bermuatan

v = kecepatan partikel bermuatan

c = kecepatan cahaya

dengan koefisien fitting Bo= 3,7 x 10-2; B1 = 3,15 X

10-2. B = 5 44 x 10-5. B = -1 25 x 10-6 Ada pun, 2' , 3' .

pembahasan lebih rinci mengenai hasil pendaran

sinar X beserta parameter fittingnya dapat dijumpai
pada literature D.O. Cohen(9).

Tampang lintang ionisasi telah difor-

mulasikan dengan menggabungkan hubungan antara

model BEA (Binnary Encounter Approximation)
dan data eksperimen oleh Johansson and Johans-

son(IO) seperti ditunjukkan pada persamaan (9)

f3 = vlc

Satuan energi hilang adalah keV/cm; keV-cm2/mg;
atau eV/( atom /cm2). Jangkau rerata partikel
menembus bahan dapat dihitung jika daya henti
suatubahan diketahuis

= L bk,n2
In(Uk Uk (9)

'Ii~

S(E)R=JRdx=J

:-dE/dx)-' 

dx = J (12)

Satuan jangkau rerata adalah cm, atau ~m.
Formulasi perhitungan daya henti dengan
memperhatikan parameter daya henti elekton dan

inti juga data eksperimen dapat dijumpai pada
literature yang ditulis oleh Zaidin dan Reuter (12).

dengan E energi proton, Uk energi ionisasi dan ). =

1836,1514 yang merupakan nisbah massa proton
terhadap massa. Parameter fitting ho = 2,0471 ; hI =
-0,47448; h2= -0,65905 x 10-2; h) = 0,9319 x 10-1;
h. = 0,46063 X 10-1; hs = 0,60853 X 10-2. Untuk E

dan Uk da1am satuan eV maka tampang lintang

ionisasi uk dalam satuan 10-14 cm2. Besarnya h'arga

Uk diambildariacuan[9,11].
Besarnya energi hilang dari partikel ber-

muatan dalam bahan dapat ditentukan dengan
menghitung slopping power (daya henti) yang
didetinisikan sebagai banyaknya energi hilang per
panjang lintasan partikel di dalam bahan. Energi
yang hilang ini diakibatkan oleh elektron atom dan
inti atom ketika partikel bermuatan berinteraksi.
Namun pengaruh dari inti atom sangat kecil (1/3000

PENULISAN PROGRAM KOMPUTER
ANALISIS fIXE

Secara keseluruhan rancangan penulisan
program komputer analisis PIXE seperti ditunjukkan
pad a algoritma program analisis PIXE sebagai

berikut :

---
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ALGORITMA PROGRAM KOMPUTER ANALISIS PIXE MULAI

I. MULAI

II. PENULISAN PROGRAM

A. Masukan lewat keyboard

I. Energi proton

2. Sudut dating berkas proton terhadap normal cuplikan

3. Sudut detector terhadap normal cuplikan

4. Tebal cuplikan

5. Unsur utama matrik cuplikan

a) Unsur

b) Konsentrasi

6. Unsur min9r yang diamati

a) unsur i :
b) Energi sinar X penciri '- ~', i,...

C

i. Energi ):."' '.j. Garis (level) sianr X ! "

B. Hitung tampang lintang ionisasi dengan menggunakan masukan AI, A6a, A6b

C. Hitung fluresensi dengan menggunakan masukan A6a, A6b

D. Hitung daya henti dengan menggunakan masukan AI, AS

E. Hitung factor serapan sinar X energi penciri dengan menggunakan masukan AS, A6b

F. Hitung efisiensi detector SiLi dengan menggunakan masukan A6b

G. Baca fraksi intensitas sinar X dari masukan A6b

H. Hitung konsentrasi unsur yang diamati dengan menggunakan masukan

Al,A2,A3,A4,A6c, dan keluaran B,C,D,E,F,G

1. Tulis hasilnya I,

III.SELESAI

Dari algoritma tersebut nampak bahwa
program yang akan ditulis sangat komplek dan
untuk menu lis program tersebut diperll.ikan
beberapa program subroutine. Oleh karena itu pada

penelitian awal ini dibatasi pada penulisan program
data basis untuk program analisis PIXE yaitu
meliputi perhitungan tam pang lintang ionisasi, hasil
pendaran, daya henti, dan koefisien atenuasi sinar X
menggunakan bahasa turbo pascal berbasis DOS
dan mengacu pada literature yang telah disebutkan
pada bab sebelumnya. Program yang dibuat ini

diberi nama PIXEDASIS. Flowchart dari
PlXEDASIS seperti ditunjukkan pada Gambar I.
Pada PIXEDASIS ada empat program perhitungan
data basis PIXE dan mengingat logika penulisan
hampir sarna maka disini hanya disajikan salah satu
bagian flowchart penulisan program PIXEDASIS
yaitu Compute Ionization Cross-Section seperti
ditunjukkan pada Gambar 2.

Adapun flowchart program subroutin
CompXSect dari program Compute Ionization
Cross-Section sepcrti ditunjukkan pada Gambar 3.

-
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Gambar 1. Flowchart program PIXEDASIS.

/RI:.Jh1 {EI~"~I)-'\/.
Read (E~f'SY File}=B

+
No No

Ycsl

No

--~~~~~)
C"'"K,L,M

""', /~

Gambar 2. Flowchart Program Compute Ionization Cross-Section.
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Gambar 3. Flowchart subroutine CompXSect.

HASIL DAN PEMBAHASAN akan mengoperasikan Compute Ionization Cross-
Section. Apabila menekan angka 0 berarti keluar
dari program. Apabila selesai mengoprasikan menu
1 dan menekan angka 0 maka kembali ke menu
utama. Flowchart dari menu 1 terlihat pada Gambar
2. Disini pengguna harus memasukan lewat
keyboard unsur (element) yang akan dihitung
tampang lintang ionisasinya, kemudian memasukan
level (kulit K,L,M) atom, selanjutnya memasukan
energi proton yang mengeksitasi atom yang akan

dihitung tampang lintang ionisasinya. Apabila
pengguna menjawab pertanyaan-pertanyaan lewat
monitor dengan benar maka PIXEDASIS akan
memberi keluaran lewat monitor mengenai
informasi yang pengguna butuhkan. Ketika
masukan-masukan lewat monitor yang diperlukan
oleh PlXEDASIS telah sesuai maka tam pang lintang
ionisasi akan dihitung oleh subroutine CompXSect
dengan tlowchartnya seperti ditunjukkan pad a
Gambar 3.

Dengan panduan flowchart pacta Gambar 1
sampai dengan 3 telah berhasil dibuat program
P/XEDASIS menggunakan turbo pascal V.3
berbasis DOS. Flowchart pacta Gambar 1
menjelaskan arsitekrur program PIXEDASIS.
Koefisien atenuasi sinar X dihitung menggunakan
persaman (7), hasil tluresensi dihitung mengguna-
kan persamaan (8), tam pang lintang ionisasi atom
dihitung menggunakan persamaan (9), koefisien
atenuasi dihitung menggunakan persamaan, dan
daya henti dihitung menggunakan persamaan (11).

Program ini didesain komunikatip lewat
monitor komputer artinya begitu start m~ng-
operasikan P/XEDASIS maka akan tampil pacta
layar monitor menu utama dengan pertanyaan yang
diberi nomor 1 sampai dengan 5. Masukan program
lewat keyboard komputer. Apabila memilih/
menekan angka 1 pacta keyboard, berarti pengguna
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Tabell. Print out hasil pengoperasian PIXEDASIS.

This program uses the file Xrenergy for the atomic energy levels.
The cross-sections and the fluorescence use the parameterization of Cohen NIM, B22 (1987)
The absorption of X-rays based on the expressions in IBA
The stopping powers according to Zaidins and Reuter et.al

Compute 1. Ionization Cross Sections
2. Flourescence yields
3. Xray Attenuation Coefficient
4. Stopping power
O. End.

Number of action? 1

Compute ionization cross section for element? Sf
And which level? K and at what energy (MeV) (End with 0) 2.5
Ionization Cross section for level K in Si is 20453.8 barns
Press 0

Number for action? 2
Compute fluorescence yield for element? Si and which level K
Fluorescence yield for level K of element Si is 0.051
Press 0

Number for action? 3
Absorber has composition (End with CR)?
Element? C has weight fraction? 0.5
Element? 0 has weight fra'?tion? 0.4
Element? Press CR
Energy ofXray(eV)(End with O)? 2400
For C at energy 2400.0 eV mass coefficient is 159.84 cm2/g
For 0 at energy 2400.0 eV mass coefficient is 386.59 cm2/g

Material is .

Element Weight fraction
C 0.5
0 0.4

For material at energy 2400.0 eV mass coefficient is 234.56 cm2/g
Press 0

Number for action 4
Material has composition (End with CR)?
Element? Si has weight fraction? 0.4
Element? 0 has weight fraction? 0.5
Element? Press CR
Initial energy of proton (MeV) (End with 0) 2
Provide energy vs depth? N
At energy 2.00 MeV, stopping powers are
For Si dE/dx = 107.50 keV/(mg/cm2)
For 0 dE/dx = 127.15 keV/(mg/cm2)

For material dE/dx is 106.58 keV/(mg/cm2)
Press 0 .
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Pacta flowchart ini dijelaskan alur program bekerja,
apabila yang dikehendaki adalah tampang lin"tafig
ionisasi kulit K maka program akan mengambil data
parameter fitting dan energi ionisasi untuk kulit K
kemudian menghitung besarnya tampang lintang
ionisasi sesuai rumus untuk kulit K seperti
ditunjukan pacta persamaan 9. Hasil uji coba
program PIXEDASIS menunjukkan bahwa program
dapat beroperasi dengan benar sesuai dengan
flowchart yang dibuat. Dari basil komparasi data
menggunakan beberapa acuan d~pat disimpulkan
bahwa program memberikan basil sesuai yang
diharapkan. Print out basil uji program PIXEDASIS
terlihat pacta Tabel 1 berikut. Pacta Tabel 1 huruf
yang dicetak italik adalah masukan yang diberikan
oleh pengguna untuk program melalui keyboard,
sedang Press 0 berarti pengguna barns menekan
angka nol agar program kembali ke menu utama
setelah menyelesaikan tugas yang dikehendaki.
Hasil komparasi data besaran fisika yang dihitung
menggunakan PIXEDASIS dengan penelitian lain
terlihat pacta Tabel 2.

KESIMPULAN

Program komputer analisis PIXE berbasis
turbo pascal diberi nama PIXEDASIS yang dapat
menghitung data basis PIXE terdiri dari tampang
lintang ionisasi, basil pendaran, daya henti, daD
koefisien atenuasi sinar X telah berhasil dibuat.
Hasil uji menunjukkan bahwa PIXEDASIS dapat
dioperasikan dengan baik daD benar sesuai yang

diharapkan.
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Yunanto

-Akselerator yang mana yang akan digunakan,
apakah tenaga 150 keY sudah dapat dibuat.

-Kelebihan fIXE hila dibanding APNC.

TANYAJAWAB

Darsono

-Akselerator ion yang dari IAEA.

-PIXE cocok untuk unsur dengan nomor atom (z)
lebih besar dari 12 sedangkan APNC cocok untuk
unsur ringan. Namun APNC jauh lebih maha!

biaya analisisnya.

Suwoto

-Dari hasil perhitungan dengan program yang
dibuat terdapat beda/selisih yang signifikan pacta
penentuan tam pang lintang ionisasi. Dimana/apa
kira-kira penyebab perbedaan tersebut. Mohon

penjelasan.
BudiSantosa

-Apakah sudah pemah dilakukan validasi pada
program tersebut?

-Apakah sudah dipikirkan faktor koreksi dari hasil
perhitungan dalam program komputer?

Darsono

-Memang betul untuk peneQtuan tam pang lintang
ionisasi masih ado perbedaan antara hasil
program PIXEDASIS dengan hasil pengukuran.
Penyebab ini kemungkinan dari penulisan code
penyelesaian numerik dari persamaan tampanglinlang ionisasi yang sangat komplek. .

Darsono

I-Sudah

-Faktor koreksi a/au kesa/ahan perhitungan be/urn

diperhitungkan.
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