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SIMULASI LINT ASAN BERKAS ELEKTRON PADA SUMBER
ELEKTRON TIPE TERMIONIK DENGAN ELEKTRODE
PIERCE

Suprapto, Djoko SP., Djasiman
PusatPenelitiandanPengembanganTeknologiMajl/.Batan

ABSTRAK

SIMULASI LINTASAN BERKAS ELEKTRON PADA SUMBER ELEKTRON TIPE TERMIONIK DENGAN
ELEKTRODE PIERCE. Telah dilakukan simulasi /intasan berkas elektron pada sumber elektron untuk
mesin berkas elebron. Simulasi dilakuleanberdasarleandata-data dimensi sumber elek/ron hasil disain
meleanis. Sedangleanuntuk simulasi menggunaleanprogram yang dibuat oleh "The Andrzej Soltan Institute
for Nuclear Studies, Swierk-Poland", Dari hasil simulasi didapatlean bahwa lintasan berkas elek/ron
mendelealilurus lejajar lumbu pada tegangan anode 0.66 kV untuk arus berkas 20 mA,jarak leatode-anode
1$ mm don sudut leatode67,$". Setelah sumber elektron dihubungleandengan tabung pemercepat dengan
tegangan elebrode pertama 1$ kV terhadap anode didapatleanpemfokusan padajarak sekitar 34 mm dari
leatode. Untukmendapatleanberkasyang hampir lurus sejajar sumbu dengan sudut masuk -0.03" pada
sisi masuk tabung pemercepat didapatleantegangan katode-anode 12,66 kV, Dengan sudut masuk -0,03°
diharaplean berkas elebron dapat dipercepat dalam tabung pemercepat dan didapatlean profil berkas
elektron setelah keluar dari tabungpemercepatlidak mengalamipenyebaran yang berarti.

ABSTRACT

SIMULATION OF ELECTRON BEAM TRAJECTORY OF THERMIONIC ELECTRON GUN TYPE WITH
PIERCE ELECTRODE. The simulation of electron beam trajectory for electron gun of electron beam
machine has been done. The simulation is carried out according to mechanical design of the electron gun.
The simulation is carried out by using the software made by Andrzej Salton Institute for Nuclear Studies,
Swierk-Poland. The result obtainedfrom simulation is approximatelyparallel electron beam trajectory of
20 mA beam current at 0.66 kV anode voltage, 15 mm chatode-anode distance and 67.$° cathode angle.
Arrangement of electron gun and accelerating tube with 15 kV voltage between anode and thefirst electrode
of accelerating tube yields focus distance of 34 nllllfrom the to cathode. To obtain the approximately
parallel beam trajectory which has -0.03° entrance angles to accelerating tube. the suitable cathode-anode
voltage is 12.66 kV, Wilh the entrance angle of -0.03° it is expected that the electron beam can be
accelerated and the beamprofile has a small divergence afterpassing the accelerating tube.

PENDAHULUAN Pennasalahan yang dihadapi dalam
pembuatan swnber clektron adalah wltuk
mendapatkanbasil profil berkas elektron yang sesuai
meliputi : lintasan daD diameter berkas elektron,
energi daD sudol masuk berkas ke tabung
pemercepat. Profil berkas elektron lni sangat
dlpengarohi oleb bentuk geometrl katode, anode daD

. filamen serta medan listrlk yang diberikan pacta
elektrode pembentuk berkas. Berdasarkan sumber
elektron yang telah dicoba mempunyai arus berkas
elektron > 40 mA, namun profil berkas yang
dihasilkan belum memenuhi persyaratan untuk
kebutuhan mesin berkas elektron yang dikonstruksi
di P3TM. Hal ini disebabkan karena Hntasanberkas
elektron tidak sejajar dengan sumbu, diameter
berkas dan sudol masuk ke tabung pemercepat tidak
tepat. Dengan demikian jika berkas elektron ini
dipercepat di dalam tabung pemercepat, maka
berkas elektron akan menumbuk elektrode
pemercepat dan mengakibatkan elektrode

Dalam rekayasa mesin berkas elektron di
P3TM . Batan yang telah dimulai sejak
Pelita VI telah dirancang bangun sumber
elektron tipe termionik dengan elektrode

Pierce sebagal salah satu baglan penting dart mesin
berkas elektron. Sumber elektron tipe tennionik
dengan elektrode Pierce mempunyai elektrode
pembentukberkas yang terdiri dari : filamen, katode
daD anode. Elektron dlhasilkan (>leh emisi
termionok dari filaroen yang dialiri arus Hstrik.
Selanjutnya emisi elektron dart filamen dibentuk
menjadi berkas elektron dengan menggunakan
katode daDanode. Pacta sumber elektron tennionik
dengan elektrode Pierce, katode berfungsi untuk
menolaklmendorong daD memfokusk~ elektron
hasil emisi termionik sehingga membentuk berkas
elektron. Selanjutnya berkas elektron ini diekstraksi
keluar daTi sumber elektron melalui celahlslit
anode."1
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pemercepat menjadi panas Bertamerusakkan tabung
pemercepat.

Untuk menyelesaikanpermasalahan ini maka
dilakukan modifikasi dari disain mekanik clan
simulasi lintasan berkas elektron. Disain mekanik
meliputi disain susunan elektrode Pierce clanrumah
(bodi) sumber elektron. Dari hasil disain mekanik
dilakukan simulasi tintasan berkas elektron yang
dihasilkan oleh sumber elektron untuk berbagai
variasi medan listrik (tegangan listrik) antara katode-
anode. Dengandemikian diharapkansecara simulasi
dapat diketahui profil berkas elektron dari sumber
elektron sebagaimasukan tablIngpemercepat.

TATAKERJA

Dalam sumber elektron termionik tipe
elektrode Pierce, katode berfungsl untuk
menolak/mendorong clan memfokuskan elektron
yang diemisikan oleh fllamen. Sedangkan berkas
elektron adalah merupakan aliran muatan (elektron),
yang apabila berbentuk berkas elektron lurus sejajar
sumbu berkas maka elektron-elektion dalam berkas
bergerak lurus sejajar satu dengan yang lain clan
tegak lurus terhadap bidang ekuipotensial yang
dibentuk oleh medan listrik antara katode anode.
Untuk mendapatkan berkas elektron yang lurus
sejajar sumbu, berdasarkan tipe elektrode Pierce
maka diperlukan geometri katode dengan sudut
67,5° terhadap sumbu.[I] Dengan elektrode Pierce,
jika diharapkan sepanjang aliran elektron
mempunyai lintasan sejajar dengan sumbu berkas
yaitu sumbu x clankerapatan arus (I) seragam dalam
arab x clan dcngan mengabaikan cfek magnctik.
makall/

d2V

cJx2
= !..

e.j2r, VY2'
(1)

dengan / adalah rapat arus berkas elektron, E
konstanta dielektrik, '11perbandinganmuatan dengan
massa elektron (elm) clan V tegangan yang diberikan
pacta terminal katode-anode. Penyelesaian
persamaan (1) secara umum mengingatkan
gambaran aliran elektron dalam daerah diantara
permukaan bidang ekuipotensial yang tak terbatas.
Untuk aliran elektron yang lurus sejajar dengan
sumbu x dilakukan dengan mengandaikan bahwa
daerah di tuar aUran elektron merupakan daerah
bebas muatan yang berbatasan dengan bidang sejajar
terhadap daerah aliran elektron. Hal ini dengan
kondisi batas y < 0 untuk daerah aliran elektron clan
y> 0 untuk daerah bebas muatan (di sisi luar daerah
atiran elektron) yang dapat diilustrasikan pada
gambar 1.111
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Oambar 1. Kondis! pacta bidang tapal batas di

antara aliran elektron clandaerah bebas
muatan

Pactakondisi ini berlaku hubungan

av - av = 0
Oy -az (2)

v = f(x) (3)

di mana f(x) adalah penyelesaian yang cocok untuk
persamaan (1) yang merupakan besarnya tegangan
elektrode fungsijarak. Dalam daerah bebas muatan
y > 0, potensial yang cocok untuk persamaan
Laplace's pacta syarat batas adalah persamaan (2)
clan untuk y = 0 adalah persamaan (3). Potensial V
dapat diandaikan dan suatu bagian nyata (real) dari
fungsi imajiner untuk analis!s fungsi x + jy yang
merupakan penyelesaian dari persamaan Laplace's.
Penyelesaian persamaan Laplace's yang mana V =
Ax) untuky = 0 adalah

V = RealI (x + jy)

V = t [r(x+ jy) + f(x- jy)] (4)

/"

Selanjutnya, karena V dibatasi secara simetri

sekitar y = 0, : =0 pacta y = 0 maka interprestasi

praktis adalah atiran elektron sejajar yang berkaitan
dengan barBs pacta daerah bebas muatan, yang
diandaikan dalam bentuk bidang. Untuk kasus ini
gradien tegangan adalah Dolpactapotensial Dol,clan
dengan mengintegralkanpersamaan (1) didapatkanlI]

V =f(x) = A X~/3 (5)

dengan

A -
(

9/

)

~

4& (2,,)X
(6)

Untuk mengilustrasikan bidang ekuipotensial
yang berkaitan dengan persamaan (5) clan (6)
ditunjukkan pacta gambar 2.11] Persamaan (5) dan
(6) diturunkan berdasarkan koordinat 2 dimensi
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yaitu arah X dany, untuk koordinat silinder (tampang
lintang berkas elektron sHinder) adalah

oV =0,or

v = fez) (8)

Secara analogi untuk r diukur dari sumbu
nonnal didapatkan
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v = f (z) = A Z ~/J (9)

(7)

Persamaan (9) dapat digunakan untuk menghitung
besamya potensial yang harus dipasang pads
elektrode Pierce dengan sudut katode 67,5° agar
didapatkan lintasan berkas elektron yang mendekati
lurus sejajar sumbu berkas. Sebagai ilustrasi untuk

, koordinat sHinder ditunjukan pads Gambar 3,11]
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Gambar 2. Garis ekuipotensial di sisi lusT tapa I batas aliran elektron untuk arah x daTIy
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Gambar 3. Garis ekuipotensiaI di sisi luar tapal batas aliran elektron untuk koordinat silinder
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Disain Mekanik Sumber Elektron

dengan Elektrode Pierce

Disain mekanik sumber elektron meliputi
disain susunan elektrode Pierce clan rumah (bodi)
dati sumber elektron. Disain susunan elektrode
Pierce sangat renting untuk mendapatkan susunan
elektrode yang kaku (rigid) clan pemasangan catu
daya baik catu daya filamen maupun catu daya
anode. Yang dimaksudsusunan elektrodeyang kaku
adalah apabila sumber elektron tersebut
dioperasikan atau diinstal dalam mesin berkas
elektron tidak terjadi perubahan bentuk balk pacta
elektrode maupun filamen akibat pengaruh panas
dari filamen. Disain mekanis sumber elektron ini

ditunjukkan pacta Gambar 4. Apabila susunan
elektrode tidak kaku clan terjadi perubahan bentuk
atau posisi akan menyebabkan lintasan berkas
elektron yang dihasilkan tidak sejajar dengan sumbu
clan pemfokusannya tidak tepat sebagai masukan
tabling akselerator. Untuk mencegah terjadinya
loncatan listrik (discharge) maka bentuk katode clan
anode dihindarkan dari bentuk dengan ujungltepi
yang runcing clanharns dibuat dalam bentuk bulat.
Hal ini disebabkankarena ujung-ujung yang runcing
mengakibatkan timbulnya medan listrik yang besar
clan apabila isolasi di antara katode-anode tidak
tahan akan terjadi loncatan listrik (discharge).
Spesifikasi teknis sumber elektron setelah didisain
secara mekanik ditunjukkanpactaTabel 1.

/

Tabel 1. Spesifikasi teknis sumber elektron setelah didisain secara mekanik.

Simulasi Sumber Elektron HasH Disain
Mekanik

Simulasl dilakukan dengan memasukkan
data-data spesifikasl teknis dan tegangan katode.
anode ke dalam program perhitungan clanpelukisan
lintasanberkas elektron yang dihasilkanoleh sumber
e1ektron. Program ini buatan Andrzej Soltan
Institute for Nuclear Studies, Swierk, Poland khusus
untuk perhitungan clan pelukisan lintasan berkas
elektron dari surnber elektron dengan elektrode
Pierce. Program ini dibuat menggunakan bahasa
Fortran clanbahasa Turbo Pascal. Bahasa Fortran
digunakan untuk program perhitungan lintasan
berkas elektron yang dipengaruhi oleh kecepatan
akibat energi termal, penyebaran akibat muatan
roans, pemfokusan clan pertambahan kecepatan
akibat bidang ekuipotensial yang dibentuk oleh
elektrode Pierce, sedangkan bahasa Pascal
digunakanuntukmelukiskan lIntasanberkas elektron
dengan data-data basil perhitungan menggunakan
bahasa Fortran. [5)

Untuk tegangan katode-anode yang dipasang
agar didapatkan lintasan berkas hampir lurus sejajar
dengan surnbux dihitungberdasarkan persamaan (6)
clan (9). Tetapi untuk sumber elektron yang
digabungkan dengan elektrode pertama tabling
pemercepat, tegangan katode-anode ditentukan
secara coba-coba yaltu dengan tegangan 2,66 kV;
4,66 kY; 6,66 kV; 8,66 kV; 10,66 kV; 12,66 kV
agar didapatkan lintasan berkas elektron clan sudut
masuk ke tabung pemercepat yang sesual yaitu
mendekatisejajar dengan sumbu.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Simulasi sumber elektron tire termionik

dengan elektrode Pierce dimulai dengan
menggunakan tegangan katode.anode berdasarkan
perhitungan untuk mendapatkan berkas elektron
mendekati lurus sejajar sumbu. HasH simulasi Ini
ditunjukkanpada Gambar S. Dari hasil perhitungan
tegangan katode-anode dlperoleh 0,66 kV untuk
menghasilkanberkas elektron sumbudengan
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Filamen i Bentukspiral,bahankawat tungstenberdiameter1 mm, diameterspiral
-.- -.- -.- - -.- -.- -'- - -.- -.- Q.il! .E1!!1_.--.- -.-- -.- -.--.---.- -.- -.- - -.--.--.- - -.- -.--
Rumah SumberElektron iBentuksHinder,bahankeramik,diameterluar90 mm,diameterdalam78

: mm, panjanu 70 nun

Katode iBentuk kerucut (corong), bahan stainless steel, sudut 67,5°, diameter luar
-.- -.- _.- - -.- -.- -.- - -.- _.- 9- 2.'.!! ll!& 1o_.- -.- - -.- -.- -.- - -.- -.- -.- - -.- -.--

Anode i Bentuk kerins, sudut 90° (datar), bahan stainless steel, diameter lubang 10
: mm

Jarak Katode-Anode iJarak katode.anode dapat divanasi 13 - 20 rom, untuk simulasi ditetapkan .
: 15mm-.- -.- -.- - -.--.- -.- - -.- -.- r -.- -.- -.- - -.- -.- -.- - -.- -'--'---'- -.- -.- --.--.--.---.--.--

I.a.!.a. r8.._. ---.--. - tJ.!.t\ cJ 8..e.!!.c:!<.!!:.<l9.E..e.!! tabu!!8J'.em !. t 25 .!!!p--_.._-

Flange iBentuk kerins, teba! 24 mm, bahan stainless steel
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Keterangan
1. Isolator
2. Flange dudukan katode
3. Tabung isolator
4. Pemegang filamen
5. Pemegang katode

6. Terminal catu clara filamenclankatode
7. Flange DN 160
8. Anode
9. Filamen
10 Katode

Gambar 4. Disainmekanik konstruksi sumber elektron

arus berkas 20 mA, diameter berkas 8 rom clanjarak tabung pemercepat. Akibatnya elektrode pertama
katode-anode IS rom. Dengan data-data disain tabung pemercepat merupakan target berkas
mekanik tersebut clan tegangan katode-anode 0,66 elektron: Dengan demikian pactajarak 25 mm dari
kV didapatkan lintasan berkas elektron yang hampir anode dlpas~g tegangan sebesar tegangan elektrode
lul'uSdengan jari-jari berkas pactasisi katode 4 rom pertama yaltu IS kV terhadap anode, sehingga
dunjal'i-jari berkas pada target yang berjal'ak25 lUlU tegangan pacta elektrode pertama adalah J5 kV +
dar~~ode 3,94 rom. Namun di dekat anode terjadi 0,66 kV ~.15,~6 ~V ter~adap k~tod.e. Dengan
sedikit pemfokusan yang disebabkan karena efek tegangan 101hasll slmulasl yang dltunjukkan pacta
pemfokusan oleh bidang ekuipotensial yang gambar 6 menunjukkan adanya efek pemfokusan
dibentuk oleh katode-anode. Setelah melewati celab y~g kuat antara anode clan elektrode pertama.

~ode profil berkas terjadi penyebaran yang Aklbat pemfok.~an antara anode clan elektrode
dlsebabkan adanya muatan ruang sehingga terjadi pertama m~a tltlk fokus terl~tak pactajarak sekitar
gays tolak-menolak clan gerakan dalam arab radial 34 rom clan katode, kemudlan menyebar hingga
Bertatidak adanya pemfokusan. masuk ke elektrode pertama dengan diameter 0,66rom clan sudut masuk 5,02°. Hal ini tidak

Karena dalam kons~~i mesin berkas diperbolehkan karena setelab berkas elektron
elektron, sumber elektron dlraklt dengan tabung dipercepat dalam tabung pemercepat akan semakin

pemercepat, ~aka berkas elektron setelab melewati menyebar sehingga dapat menumbuk elektrode
celab anode dlIDasukkanke dalam elektrode pertama tabung pemercepat
SIMULASI UNTASAN BERKAS ELEKTRON PADA S 'MBERELEKTRON
TIPE TERMIONIKDENGAN ELEKTRODAPIERCE
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Gambar 5. Lintasan berkas elektron untuk tegangan anode = target 0,66 kV
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Gambar 6, Lintasan berkas elektron untuk tegangan anode 0,66 kV den target 15,66 kV
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Untuk mengatasi pemfokusan yang terlalu kuat
(Gambar 6) dilakukan variasi tegangan katode-anode
sehingga energi berkas elektron dari filamenmenuju
elektrode pertaIns melalui anode menjadi lebih
tinggi. Dengan kenaikan energi berkas elektron
lebih sulit difokuskan sehingga diperlukan medan
listrik yang lebih besar. Karena medan listrik antara
anode clanelektrode pertaIns tetap make titik fokus
bergeser. HasH simulasi ootuk tegangan katode-
anode 2,66 kV clan 12,66 kV ditunjukkan pads
Gambar 7 clan8. Karena ootuk perubahan tegangan
anode dart 4,66 kVj 6,66 kVj 8,66 kV clan10,66 kV

tidak terjadi banyak perubahan yang berarti make
tidak ditampilkandalam makalah ini.

Dari basil simulasi didapatkan bahwa pads tegangan
katode-anode 12,66 kV dihasilkan profil berkas
yang lurns hampir sejajar dengan sumbu, Pads
kondisi ini dihasilkan profit berkas dengan diameter
clan sudut masuk elektrode pertaInS taboog
pemercepat masing-masing adalah 2,61 mm clan -
0,03°. Untuk simulasi tegangan katode-anode lebih
besar dart 12,66 kV tidak dilakukan karena
keterbatasankemampuanisolasi tegangan

Proseding Seminar Nasiona/ Tekn%gi Akse/erator dan
Aplikasinya
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Oambar 7. Lintasan berkas elektron untuk tegangan anode 2,66 kV daD target 17,66 kV
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Gambar 8. Lintasanberkas elektron untuk tegangan anode 12,66 kV daDtarget 27,66 kV
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untuk pembuatan sumber elektron. Jika tegangan
katode-anode melebihi kemampuan tegangan isolasi
yaitu melebihi tegangan dadal dari isolasi maka akan
terjadi loncatan listrik (discharge). Karena hal
tersebut untuk tegangan katode-anode 12,66 kV clan
jarak katode-anode 15 mm merupakan kondisi yang
cukup baik.

KESIMPULAN

Dari basil-basil yang telah didapatkan dari
simulasi dapat disimpulkan bahwa untuk sumber
elektron dengan elektrode Pierce yang mempunyai
sudut katode 67,5° agar berkas elektron mendekati
lurns didapatkan tegangan anode 0,66 kV pactaarus
berkas 20 mA. Setelah sumber elektron
dihubungkan dengan tabung pemercepat pacta
tegangan elektrode pertama 15 kV terhadap anode
terjadi perubahan profil berkas elektron yaitu terjadi
pemfokmmnpactajarak sekitar34 cm dari katodc
dan mempunyai sudut masuk tabung pemercepat
5,03°. Agar lintasanberkas elektron mendekati lurns
sejajar sumbu pacta saat masuk tabung pemercepat,
tegangan anode harus dinaikkan menjadi 12,66 kV
sehingga diperoleh sudut masuk tabung pemercepat
sebesar -0,03°. Dengan sudut masuk -0,03°
diharapkan lintasan berkas elektron dapat dipercepat
dalam tabung pemercepat clan didapatkan profil
berkas elektron setelah keluar dari tabung
pemercepat tidak mengalami penyebaran yang
berarti.
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TANYAJAWAB

Widdi Usada
... Berapa besar kerapatan elektron yang di

simulasikan

Suprapto
... Kerapatan elelctron yang disimulasikan

sebanding dengan arus berlcas elelctronyaitu
20 mA pada diameter berlcas 8 mm disisi
.ftlnmen.

Sunardi

... Kenapa basil simulasi yang tertampil pacta
tabung akselerator clan bukan pacta sumber
elektron.

... Parameter apa saja sebagai masukan pacta
simulator clan hasilnya seperti apa (profll
berkas).

Suprapto
* Hasil simulasi yang ditampillcan adalah

lintasan berlcas elelctron di dalam sumber
elelctron . Sedanglcan lintasan berlcas elelctron

di dalam tabung aleselerator adalah sebagai
ilustrasi Icebutuhan propil berlcas elelctron
sebagai masulcantabung aleseleratorsehingga
lebihjelas Icebutuhanprofil berlcastersebut.

* Parameter untulc simulasi adalah tegangan
yang diberilcanpada elelctroda "pierce" yaitu
tegangan Icatoda-anodapada data-data phisile
~fpesiflka.fl} dlsain mekanisnya sehinggCl
didapatlcan profil berlcas sesuai dengan
Icebutuhan Oawab no. I).

Pramudita Anggraita
... Berapa diameter berkas pacta keluaran

tabung akselerator, clan apakah sudah sesuai
dengan spesifikasiMBE yang direncanakan.

... Apakah ukuran dalam simulasi dapat diubah
(scale up).

... Apakah bentuk elektroda dalam simulasi tabung
akselerator tidak dapat disesuaikan dengan
bentuk elektrodayang sebenarnya.

Suprapto
" Diameter berlcas keluaran tabung alcselerator

dari simulasi adalah 5,06 mm untuk tegangan
katoda-anoda I2,66 IcVgradien teganganpada

/'
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./

e/ektroda alese/erator J5 kV :u~rtaenergi berkas
e/eklron keluar tablIng aleselerator 532 tv. don
kebutuhan spesiflkasi MBE yang direncanakan
(/d(//ah diameter berkas ke/l/ar window sditar

30 mm. Untuk simulasi ini terbatas pada
sumber elektron don dilanjutkan pada tabung

. ab..e/ercllor sebagai ilustrasi. ~'ehingga diameter
keluar window belum diketahui.

Sangat sulit untuk diubah. tetapi da/am
pembuatan tItan dicoba.
Bentuk elektroda tabung alese/erator do/am
simulasi tidak dapat disesuaikan dengan bentuk
elektroda yang kita punyai.

.
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