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PERHITUNGAN AWAL RANCANGAN RUANG PLASMA SUMBER 
ELEKTRON PULSA BERBASIS PLASMA  

Widdi Usada 
BTAFN, PTAPB-BATAN, Jl. Babarsari Kotak Pos 6101 Ykbb 55010. 

ABSTRAK 
PERHITUNGAN AWAL RANCANGAN RUANG PLASMA SUMBER ELEKTRON PULSA BERBASIS 
PLASMA. Makalah ini membahas karakteristik sistem sumber elektron pulsa dengan bejana plasma yang 
mempunyai jarak anoda-katoda 5 cm, diameter elektroda 10 cm, dengan tenaga kapasitor 25 J. Hasil 
perhitungan awal menunjukkan bahwa seandainya sistem dioperasikan dengan tahanan dioda 1,6 Ω, tahanan 
plasma 0,14 Ω, dan β 0,94 diperoleh tegangan plasma sebesar 640 V, arus 4,395 kA dengan lebar pulsa 0,8 
µdetik. Dengan tegangan sebesar itu sistem ini dapat dioperasikan pada tekanan operasi 1 torr, sesuai dengan 
tegangan dadal sistem berdasar rumusan empirik Paschen. 
Kata kunci : sumber elektron, plasma, dioda, pulsa.  

ABSTRACT 
PRELIMINARY CALCULATION FOR PLASMA CHAMBER DESIGN OF PULSED ELECTRON SOURCE 
BASED ON PLASMA. This paper described the characteristics of pulsed electron sources with anode-cathode 
distance of 5 cm, electrode diameter of 10 cm, driven by capacitor energy of 25 J. The preliminary results 
showed that if the system is operated with diode resistance is 1,6 Ω, plasma resistance is 0,14 Ω, and β is 0,94, 
the achieved of plasma voltage is 640 V, its current is 4.395 kA with its pulse width of 0.8 µsecond. According to 
breakdown voltage based on Paschen empirical formula, with this achieved voltage, this system could be 
operated for operation pressure of 1 torr. 
Keywords : electron sources, plasma, diode, pulsed. 

 

PENDAHULUAN 
eknologi sumber elektron mengalami 
perkembangan cukup signifikan seperti model 

ribbon dan model plasma pulsa. Salah satu dari kedua 
model tersebut di atas akan ditinjau dalam kajian ini 
yaitu model plasma pulsa. Sumber elektron pulsa 
berbasis plasma adalah sumber yang mampu 
memberikan elektron dari pelucutan plasma pulsa. 
Sistem ini terdiri dari catu daya tegangan tinggi 
searah, generator tegangan tinggi pulsa, bejana plasma 
dan pompa vakum. Pemilihan salah satu jenis aplikasi 
sumber elektron akan berdampak bagi perancangan 
generator tegangan tinggi, lebar pulsa, laju 
pengulangan, bahan dan ukuran bagi bejana, katoda 
dan anoda dan lain sebagainya [1]. Sebagai contoh 
aplikasi teknologi mesin berkas elektron pulsa yang 
digunakan oleh salah satu perusahaan di Jepang, 
untuk perlakuan karet alam, maka spesifikasi iradiator 
elektron yang dibutuhkan adalah : arus berkas 100 A, 
lebar pulsa 40 µdetik, dengan laju pengulangan pulsa 
dapat diatur dari 0,1 sampai dengan 50 pulsa setiap 
detiknya, dan tegangan pemercepat sekitar 100- 200 
kV [2]. Perlakuan untuk karet alam dengan iradiasi 
elektron pulsa ini jelas sangat jauh berbeda dengan 
perlakuan yang sama untuk bahan semikonduktor. 
Untuk perlakuan iradiasi elektron pada bahan 
semikonduktor, maka irradiator elektron yang 
diperlukan mempunyai spesifikasi sebagai berikut : 
lebar pulsa dalam orde nanodetik, arus beberapa 

ampere, dan tegangan pemercepat sekita 10 sampai 
dengan 20 kV [3].  

Ada dua tipe sumber elektron pulsa berbasis 
plasma yaitu tipe dioda dan tipe trioda dengan 
berbagai keuntungan dan permasalahan, analisis 
rangkaian dan kesetaraan listrik serta karakteristik dan 
model penyelesaiannya telah dibahas dalam acuan 1 
dan 4, sedangkan permasalahan yang muncul seperti 
efek termal dan pemfokusan telah dibahas pada acuan 
5. Sedangkan makalah ini membahas perhitungan 
awal ruang plasma dari rancangan sumber elektron 
berbasis plasma tipe dioda. 

RANCANGAN SUMBER ELEKTRON 
BERBASIS PLASMA 

Gambar rancangan bejana sumber elektron 
berbasis plasma tipe dioda diperlihatkan pada gambar 
1. 

Sistem sumber elektron berbasis plasma tipe 
dioda yang dirancang terdiri bejana plasma, kapasitor 
C, spark-gap (celah cethus) dan dioda. Bejana plasma 
berupa silinder gelas berongga (no.1) yang di 
dalamnya ada elektroda anoda (ditandai dengan no. 4 
pada Gambar 1) dan katoda (ditandai dengan no. 3 
pada Gambar 1), berjarak sekitar 5 cm. Bejana 
tersebut dilengkapi dengan sambungan-sambungan ke 
pompa vakum (no. 6, atas), pengukur ke bejana gas 
(no. 6 bagian bawah). Sambungan no. 5 (bagian 
bawah) merupakan sambungan dari katoda ke 
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pentanahan, sedangkan sambungan no 5 bagian atas 
merupakan sambungan dari anoda menuju ke 
tegangan positif. Anoda yang bertegangan positif 
tersebut berujud kasa sehingga diharapkan elektron 
dapat lolos melalui lobang grid. Jarak anoda dan 
katoda dalam rancangan tersebut adalah 5 cm. 
Diameter elektroda baik anoda maupun katoda 10 cm. 
Kedua ujung bejana ditutup oleh 2 buah flange dari 
bahan teflon (no. 10) yang disangga oleh dua batang 
logam (no.7) dan diikat oleh pasangan mur baut (no. 
2). Kedua teflon flange juga berfungsi menyangga 
sambungan-sambungan ke elektroda dan sambungan 
ke pompa vakum dan bejana gas. Komponen lain 
yang sangat penting adalah karet o-ring yang 
berfungsi mempertahankan vakum antara sambungan 
teflon flange dengan silinder gelas. 

 
Gambar 1. Rancangan bejana sumber elektron pulsa 

berbasis plasma tipe dioda. 

Sebagai sumber daya adalah kapasitor C 
(kapasitansi 0,5 µF, dengan batas tegangan 20 kV) 
yang dimuati oleh sumber daya tegangan tinggi DC 
Hipotronics (25 kV, 100 mA) melalui tahanan tertentu 
R sekitar 20 kΩ, 50 W. Saluran transmisi dari 
kapasitor ke bejana lucut plasma terdiri dari 5 kabel 
koaksial (masing-masing 1 m) yang dipasang paralel, 
pasangan seri-paralel dioda dan sebuah celah cethus. 
Celah cethus dikendalikan oleh unit pengendali 
elektronik. Spark gap terdiri dari 3 pin, pin tengah 
dihubungkan dengan sistem kendali.  

Beberapa permasalahan yang perlu 
diselesaikan adalah : 
1. Dengan kondisi seperti di atas, maka masalah 

pertama yang harus diselesaikan adalah berapa 
besar tekanan gas dan tegangan yang diperlukan 
agar terjadi lucutan plasma pulsa pada bejana 
plasma 

2. Berapa besar tegangan dadal bejana plasmanya. 

3. Persyaratan yang harus dipenuhi agar ada tarikan 
elektron oleh anoda grid. 

TEORI DASAR LUCUTAN 
Tahun 1889, F. Paschen menurunkan 

rumusan empirik yang sampai saat ini dikenal dengan 
hukum Paschen. Hukum tersebut menyatakan bahwa 
lucutan dadal antara dua celah dalam ruang vakum 
(tekanan dalam orde torr) sebagai fungsi tekanan gas 
dan jarak celah, secara umum dituliskan Vdadal = f( pd 
), p tekanan dan d jarak celah.[6] Rumusan umum 
tegangan dadal sebagai fungsi tekanan dan jarak 
dituliskan sebagai berikut : 

 (1) 

Untuk gas isian udara koefisien A besarnya 
365 volt/(cm.torr) dan B sekitar 1,18, dan untuk gas-
gas lain berkisar di antara nilai tersebut. Konsep 
tegangan dadal tersebut digunakan untuk sumber 
elektron berbasis plasma tipe dioda yang rangkaian 
sederhananya diperlihatkan gambar 2. 

 
Gambar 2. Susunan eksperimen sumber elektron 

berbasis plasma pulsa. 

DCHV adalah sumber tegangan tinggi yang 
digunakan untuk mengisi kapasitor C melaui tahanan 
R, dan selanjutnya tenaga di kapasitor dilucutkan 
melalui celah cethus terkendali SG dan dioda D, dan 
seterusnya energi listriknya diberikan ke bejana 
plasma P. Rangkaian setara (ekivalen) sumber 
elektron berbasis plasma tipe dioda yang telah 
ditunjukkan gambar 2, diperlihatkan gambar 3, 
dengan C kapasitor bank, L0 adalah induktansi 
eksternal (jumlahan dari induktansi kabel Lkabel dan 
induktansi spark-gap LSG), dioda D mempunyai 
tahanan RD, Rp adalah tahanan bejana plasma, dan Lp 
adalah induktansi bejana plasma.  

 
Gambar 3. Rangkaian setara lucutan plasma sumber 

elektron dari gambar 2. 
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Dengan rangkaian setara yang ditunjukkan 
gambar 3 tersebut, maka dapat disusun persamaan 
rangkaian listriknya yaitu : 

dt

dI
pL

C

Idt
DIRpIR

dt

dI
LV +

∫
+++= 00  (2)

Perioda osilasi T03 impedansi Z dan arus maksimum l0 
akan memenuhi persamaan berikut ini,  

Z

V
I

C

L
ZCLsT 0

0,0,020 === π  (3) 

Persamaan (2) memperlihatkan persamaan osilasi 
teredam yang penyelesaiannya akan akan memberikan 
karakteristik umum lucutan plasma seperti besaran 
arus, tegangan di bejana plasma, energi yang 
diberikan, perioda osilasi, lebar pulsa, redaman, 
impedansi dan lain sebagainya. 

HASIL PERHITUNGAN DAN 
PEMBAHASAN 

Dengan rumusan seperti yang ditunjukkan 
persamaan (1) maka dapat dihitung besarnya tegangan 
dadal sebagai fungsi tekanan pada berbagai jarak 
antara kedua elektroda. Gambar 4 memperlihatkan 
karakteristik tegangan dadal sebagai fungsi tekanan 
pada berbagai jarak antara kedua elektroda. 

 
Gambar 4. Tegangan dadal sebagai fungsi tekanan 

pada berbagai jarak elektroda. 

Dengan persamaan (1) telah dilakukan 
perhitungan tegangan dadal untuk tekanan udara 
(dalam satuan torr) dari 0,5 sampai dengan 10. Untuk 
jarak elektroda (d) sekitar 2 cm maka diperoleh 
tegangan dadal dengan kisaran 309 sampai dengan 
1748 volt, untuk d = 3 cm, maka kisaran tegangan 
dadal dari 345 sampai dengan 2390 volt, untuk d = 4 
cm, kisaran tegangan dari 389 sampai dengan 2998 
volt dan yang terakhir untuk d  = 5 cm, maka tegangan 
dadal berkisar dari 435 sampai dengan 3584 volt. 

Dengan persamaan (3) dapat dihitung 
karakteristik listrik tanpa beban (bejana plasma) 
besaran-besaran seperti energi kapasitor E=1/2 CV2, 
induktansi kabel Lkabel, perioda osilasi T, impedansi Z, 
arus maksimum Imaks dan besaran lainnya seperti Irata-

rata, Vrata-rata, Daya, seperti diperlihatkan pada tabel 1, 

untuk C 0,5µF, tegangan kapasitor V=10 kV. Tabel 2 
memperlihatkan hasil perhitungan karakteristik listrik 
dengan beban bejana plasma (ruang plasma) tanpa 
adanya beban dioda. Sedangkan dioda 3 
memperlihatkan hasil perhitungan ruang plasma tanpa 
beban dioda, artinya dengan skema rangkaian seperti 
diperlihatkan gambar 2, namun tidak ada beban dioda. 
Tabel 1. Karakteristik listrik tanpa beban. 

Kapasitor C (F) 0,5 µF Tegangan Kerja (V) 10 k 

Energi (J) 25 Induktansi kabel 
Lkabel (H) 53,6 n 

Perioda T (det) 1,15µ Imaks (A) 27,3 k 
Impedansi Z(Ω) 0,36 Irata-rata (A) 13,7 k 

Vrata-rata(V) 5 k Daya (W) 68,4 M 

Lcelahpcethus (H) 13,2 n L0 = Lkabel+Lcelah cethus 
(H) 66,8 n 

Tabel 2. Karakteristik listrik dengan beban ruang 
plasma tanpa dioda. 

Lgab (H) 1,29 10-7 T(gab) (det) 1,60 10-6 
Zgab(Ohm) 0,509 Imaks(A) 1,96 104 

Hasil perhitungan yang diperoleh pada tabel 
1 diperoleh dengan tanpa memasang bejana plasma 
dan beban dioda. Induktansi dari celah cethus sekitar 
13,2 nH [7], jadi jauh lebih kecil daripada induktansi 
saluran atau kabel koaksial yang besarnya sekitar 53,6 
nH, jadi induktansi saluran transmisi menjadi 66,5 nH. 
Dengan tanpa beban dioda, maka tegangan bejana 
plasma yang diperoleh cukup besar sekitar 1410 V, 
seperti diperlihatkan pada tabel 3. Dengan tegangan 
sebesar itu lucutan plasma dapat terjadi sampai pada 
tekanan gas sebesar 3 torr. 
Tabel 3. Karakteristik ruang plasma (tanpa 

memperhitungkan adanya dioda). 
Jrk A-K (m) 0,05 Lplasma (nH) 62,8 

Beta = Lp/Lo 0,94 Imaks (kA) 19,6 
Rplasma(Ω) 
=Zgab-Z 0,14 Irata-2 (kA) 9,8 k 

Vrata-rata (kV) 1,41 Daya 
(MW)=IxV 13,8 

Eplasma (J) 11,3 η (Eplasma/E) 0,45 
Binduksi B(T) 0,04 Fmagnetik (N) 9,6 

Pmagnetik(N/m2) 611,7 Luas ruang 
A(m2) 0,00785 

Jrata-2 (A/m2) 1,25 M T(gab) (det) 1,60 µ 

Perhitungan selanjutnya dengan memasukkan 
beban dioda. Peranan dioda sangat penting, karena 
sifat dioda yang tidak akan meneruskan pulsa negatif, 
dan dengan penyetopan ini anoda akan bertegangan 
positif sehingga hanya muatan negatif atau elektron 
saja yang dapat melewati kisi-kisi anoda. Karakteristik 
laju arus, arus dan tegangan diperlihatkan gambar 5 
dan 6, dengan faktor komputasi tahanan dioda diambil 
5 kali tahanan plasma [4], perbandingan induktansi 
sistem dan bejana plasma sekitar 0,94 (seperti yang 
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ditunjukkan tabel 2), dengan faktor normalisasi waktu 
(=√ (L0C) 0,182 µdetik, dan fakor normalisasi arus 
(=V0/√(L0/C) 27,3 kA. 

 
Gambar 5. Kurva arus dan laju arus sebagai fungsi 

waktu. 

αD adalah perbandingan antara besarnya 
tahanan dioda dengan impedansi sistem (RD/Z), αp 
adalah perbandingan antara impedansi plasma dengan 
impedansi sistem (Rp/Z) dan β adalah perbandingan 
antara induktansi plasma dengan induktansi sistem 
(Lp/L0), yang masing-masing sesuai dengan 
perhitungan besarnya berturut-turut 5, 0,4 dan 0,94. 
Sebelum membahas besarnya parameter-parameter 
fisis lain dengan adanya penambahan beban dioda ini, 
maka perlu dilihat kurva gambar 6. Terlihat dari 
gambar 6 bahwa tegangan puncak 0,064 dari tegangan 
kapasitor sebagai tegangan acuan. Jadi seandainya 
tegangan kapasitor 10 kV, maka tegangan bejana 
plasma sekitar 640 volt yang dicapai saat 0,17 µdetik 
dari awal adanya sinyal tegangan.  

 
Gambar 6. Kurva tegangan bejana plasma sebagai 

fungsi waktu. 
Dengan tegangan sebesar itu yang kemudian 

disesuaikan dengan tegangan dadalnya maka tekanan 
operasi gas yang dapat diterima sekitar 1 torr. 
Besarnya arus maksimum yang diperoleh 
(=0,161x27,3 kA) sekitar 4,395 kA, yang dicapai pada 
saat 0,19 µdetik dari awal sinyal, dan lebar pulsa arus 
yang dapat diperoleh dari lebar setengah puncak arus 
yaitu 0,8 µdetik. 

KESIMPULAN 
Telah ditunjukkan beberapa perhitungan 

beberapa parameter dalam ruang plasma untuk sistem 

sumber elektron pulsa berbasis plasma, saat tidak ada 
beban bejana plasma, saat ada beban bejana plasma 
dan saat ada dioda. Karekteristik arus, laju arus dan 
tegangan plasma saat ada beban diode dihitung 
dengan komputasi numerik sederhana. Diberikan pula 
perhitungan tegangan dadal plasma yang memberikan 
ancar-ancar seberapa besar tegangan minimal yang 
diperlukan untuk melucutkan plasma sebagai fungsi 
jarak dan tekanan gas. Hasil perhitungan akan 
digunakan untuk menentukan seberapa besar tekanan 
dan tegangan kapasitor yang dioperasikan sehingga 
gas dalam bejana plasma akan terlucut. Dengan beban 
tahanan dioda sekitar sekitar 1,6 Ω, maka hasil 
perhitungan menunjukkan tegangan maksimum di 
bejana plasma sekitar 0,161 dari tegangan maksimum, 
yang berarti untuk tegangan kapasitor sekitar 10 kV, 
maka tegangan di bejana plasma sekitar 640 V. 
Tegangan sebesar ini cukup untuk melucutkan plasma 
pada tekanan operasi sekitar 1 torr.  
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TANYA JAWAB 

Prof. Pramudita Anggraita  
− Apa medium gas yang dipakai ? 
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− Berapa repetion rate maksimum? 
− Grafik hasil perhitungan apakah sesuai dengan 

pengukuran? 

Widdi Usada 
• Untuk menghindari kekompleksan jenis muatan, 

maka gas hidrogen yang digunakan 
• Laju repetisi dibatasi oleh waktu pengisian 

kapasitor.  Bila diambil waktu pengisian 3-5 RC 
(R adalah tahanan pembatas arus  dan C  
kapasitansi) maka untuk R = 100 kΩ dan C=0,5 
µF, maka untuk 5 RC = 5 x 105 x 5 10-7 = 25 
10-2 detik = 250 mdetik, sehingga laju repetisi  
maksimum 4 per detiknya. 

• Mohon maaf belum ada data pengukuran, 
karena pirantinya belum selesai dibuat. 

Prof.  Sudjatmoko   
− Berapa besar repetion rate dari pulsa plasma yang 

dihasilkan ? 
− Berapa besar arus elektron yang akan dihasilkan ? 
− Apakah ada user requirement tentang besarnya arus 

berkas elektron karena terkait dengan hasil akhir 
proses radiasi 

Widdi Usada 
• Berdasar perkiraan kami seperti yang kami 

sampaikan kepada Prof. Anggraita, maka 
repetion rate sekitar 4 pulsa per detiknya. 

• Mohon maaf arus berkas elektron sampai saat 
ini kami belum menghitung, hanya arus berkas 
plasma saja yang baru kami peroleh sekitar 4,3 
kA 

• Memang betul demikian Pak, harus ada user 
requirementnya.  Sebagai contoh dari Nagata 
Seiki Co, LTD, untuk iradiasi lateks, diperlukan 
V=165 kV, I=18 kA, lebar pulsa 40µdetik, 
jumlah pulsa untuk iradiasi dengan kisaran 120 
s/d 550.[2].  Sedangkan untuk modifikasi 
permukaan bahan misalkan semikonduktor, 
maka yang diperlukan adalah V=50 kV, lebar 
pulsa 100 – 1000 ndetik, rapat arus 0,1 s/d 5 
A/cm2.[3] 

 
 

 
 


