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ABSTRAK 
PERHITUNGAN ORBIT AWAL BERKAS PROTON PADA CENTRAL REGION SIKLOTRON. Telah 
dilakukan perhitungan orbit awal berkas proton pada central region siklotron dengan menggunakan Scilab 
5.2.0.  Perhitungan dilakukan dalam 2 dimensi dengan kuat medan magnet homogen 1,66 tesla pada 
frekuensi harmonik keempat.  Posisi sumber ion, dees, dan dummy dees mengikuti data siklotron GE 
Minitrace, tegangan puncak dees 30 kV.  Hasil perhitungan dibandingkan dengan hasil simulasi serupa 
untuk siklotron KIRAMS-13 dan perbandingan memberikan hasil yang setara. 

Kata kunci: orbit awal, berkas proton, central region, siklotron, simulasi 

ABSTRACT 
CALCULATION OF PROTON BEAM INITIAL ORBIT AT CYCLOTRON CENTRAL REGION. A 
calculation of proton beam initial orbits at cyclotron central region was carried out using Scilab 5.2.0. The 
calculation was done in 2 dimensions in a homogeneous magnetic field of 1.66 tesla at frequency of fourth 
harmonics. The positions of ion source, dees, and dummy dees follow those of GE Minitrace cyclotron, peak 
dee voltage 30 kV.  The calculation yields result comparable to those simulated at KIRAMS-13 cyclotron. 
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PENDAHULUAN 

intasan awal berkas ion pada kawasan pusat 
(central region) siklotron perlu diperhitungkan 

karena akan menentukan lintasan pada pemercepatan 
selanjutnya.  Kawasan pusat siklotron berukuran 
kecil dan di dalamnya terdapat sumber ion sehingga 
berkas ion awal harus mempunyai tenaga dan ruji 
lintasan yang cukup supaya lintasan pertama tidak 
mengenai sumber ion. 

Pada laporan ini disampaikan hasil 
perhitungan simulasi lintasan yang diharapkan dapat 
digunakan untuk siklotron 13 MeV yang 
direncanakan dibuat di Pusat Teknologi Akselerator 
dan Proses Bahan (PTAPB) – Badan Tenaga Nuklir 
Nasional (BATAN) di Yogyakarta.  Untuk 
perhitungan simulasi tersebut digunakan data 
tataletak atau posisi dees dan dummy dees yang ada 
pada siklotron GE (General Electric) Minitrace yang 
ada di RS Gading Pluit, Jakarta.  Untuk tegangan 
maksimum dees digunakan 30 keV seperti yang 
direncanakan untuk siklotron 13 MeV PTAPB (pada 
siklotron GE Minitrace digunakan 35 keV). 

Meskipun lintasan berkas di kawasan pusat 
siklotron masih bertenaga rendah, tetapi perhitungan 
sudah menggunakan rumus relativistik, sehingga 
program yang dibuat dapat digunakan untuk 

perhitungan lintasan pada tenaga yang lebih tinggi.  
Karena data atau hasil perhitungan kuat medan 
dalam 3 dimensi belum ada, maka simulasi 
dilakukan hanya untuk 2 dimensi dengan 
menganggap medan magnet homogen ke arah 
vertikal.  Program yang dibuat juga dapat 
menampung pengembangan ke 3 dimensi, jika data 
medan dalam 3 dimensi sudah dapat diperoleh. 

Untuk perhitungan digunakan perangkat 
lunak Scilab 5.2.0 yang merupakan perangkat lunak 
gratis (freeware).  Pilihan perangkat lunak ini karena 
langsung dapat digunakan untuk membuat gambar 
lintasan dalam 2 maupun 3 dimensi, dan perangkat 
lunak serupa yang tidak gratis, Mathlab, dalam 
beberapa pustaka juga digunakan untuk perhitungan 
lintasan serupa.  Hasil perhitungan dibandingkan 
dengan hasil perhitungan serupa untuk siklotron 
KIRAMS-13 buatan Korea. 

TEORI 
Perhitungan lintasan berkas ion muatan q 

kecepatan vr  didasarkan pada gaya F
r  yang diterima 

oleh partikel bermuatan dalam medan listrik E
r  dan 

medan magnet B
r
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Medan listrik E
r  merupakan fungsi posisi (x,y,z) dan 

waktu (t), sedang medan magnet B
r merupakan fungsi 

posisi saja. Besar kedua medan ini dapat diperoleh 
dari simulasi perhitungan maupun dari pengukuran 
(mapping).                                                                     

Secara komponen persamaan (1) dapat 
dituliskan sebagai 

 

 

 
 
 

 
Secara relativistik, ada perbedaan pengaruh 

gaya F
r

 terhadap perubahan momentum dan 
kecepatan searah dan tegak lurus kecepatan vr .[1] 
Persamaan gerak searah vr  diberikan oleh 

,// 3 dtvdmdtpdF sss
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γ==         (2) 

dengan gaya searah vr diberikan oleh  
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dan koreksi relativistik γ = 1/ 22 /1 cv− , c = 
kecepatan cahaya. 

Persamaan gerak tegak lurus vr  diberikan 
oleh 

,// dtvdmdtpdF ttt
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γ==            (4) 

dengan gaya tegak lurus vr  diberikan oleh 

.st FFF
rrr

−=                          (5) 

Dari persamaan (3) dan (4) komponen sF
r

 dan tF
r

 
dapat dihitung 

.,,,, zyxiFFFsvF siitiisi =−==     (6) 

PERHITUNGAN  
Untuk posisi sumber ion, dees, dan dummy 

dees digunakan data dari manual siklotron GE 
Minitrace di RS Gading Pluit seperti pada Gambar 
1.[2]  Dari data tersebut diperoleh jarak antara sumber 
ion dengan dee pertama (D1) 1,5 mm, antara dee 
pertama dengan dummy dee pertama (DD1) 2 mm, 
antara dee kedua (D2) dengan dummy dee kedua 
(DD2) dan dummy dee ketiga (DD3) masing-masing 
3 mm, antara dummy dee keempat (DD4) dan dee 
pertama (D1) 4 mm, dan sudut dee sekitar 35° 
(Gambar 2).  Sumber ion berada 15,5 mm dari pusat 
siklotron. 

Dengan tegangan dee maksimum 30 kV, 
kecepatan ion maksimum v = (2E/m)½ ≈ 
(2×3×104×1,602179×10−19/1,672631×10−27)½ ≈ 
2,4×106 m/s.  Pada frekuensi harmonik keempat 
yang digunakan (78 MHz)  dalam setengah periode 
(0,5T) ditempuh jarak v/2f ≈ (2,4×106 
m/s)/(2×78×106/s) ≈ 0,015 m ≈ 1,5 cm ≈ 15 mm, 
sehingga jarak sumber ion ke dee pertama 1,5 mm 
ditempuh dalam 0,1×0,5T  yang berarti ion sudah 
masuk dee sebelum fase rf membalik. 

 

Gambar 1. Posisi sumber ion (ion source, IS), dees (D1, D2), dan dummy dees (DD1, DD2, DD3, DD4) dari 
siklotron GE Minitrace di RS Gading Pluit.[2] 
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Gambar 2. Perhitungan sudut dee dan jarak antara sumber ion dengan dee dan antara dee dengan dummy dee. 
 

Untuk memudahkan perhitungan tepi dee 
ditempatkan pada sumbu Y dan berkas ion keluar 
dari sumber pada (1,5 mm; 15,5 mm) ke arah –x 
(Gambar 3). 

 
Gambar 3. Posisi sumber ion, dee, dan dummy dee 

pertama, skala dalam mm. 

Jarak 1,5 mm antara sumber ion dan dee dibagi 
menjadi 50 interval  dx = 1,5 mm/50, dan tenaga 
awal ion diasumsikan 30 keV/50 sehingga kecepatan 
awalnya vx0 dapat dihitung.  Interval waktu dt = 
dx/vx0 dimasukkan persamaan (2) dan (4) untuk 
menghitung svdr  dan tvdr  sehingga dari komponen-
komponennya dvx dan dvy dapat dihitung untuk 
memperoleh vx = vx0 + dvx dan vy = vy0 + dvy yang 
baru untuk iterasi selanjutnya pada t = t0 + dt. 
Tergantung arah iterasi, dapat dipilih dt = abs(dy/vy). 

Medan rf pemercepat antara dee dengan 
sumber ion atau dummy dee diberikan oleh E = E0 
sin (ωrft + f) dengan E0 = 30 kV/jarak antara dee 
dengan sumber ion atau dummy dee dalam meter. E 

hanya ada antara dee dengan dummy dee atau 
sumber ion, dan E = 0 dalam dee dan antar dummy 
dee. Komponen Ex dan Ey disesuaikan dengan 
tempat dan arahnya (ke atau dari dee), f adalah fase 
antara rf dengan berkas ion.  Medan magnet selalu 
ke arah z (Bx = By = 0). 

Program iterasi untuk perhitungan hingga 2 
putaran dapat dilihat pada Lampiran.  Untuk tiap 
iterasi digunakan function [T,vx,vy] = it(E,omf,t,f1, 
e,vx,vy,vz,Bx,By,Bz) dan iterasi dilakukan terpisah 
untuk tiap bagian sumber ion – D1, dalam D1 (E = 
0), D1 – DD1, DD1 – DD2 (E = 0), DD2 – D2, dst. 
Pada akhir iterasi tiap bagian dapat diperiksa nilai 
tenaga gerak T, yang pertambahannya pada tiap 
harus kurang dari 30 keV, karena tegangan dee 
maksimum hanya 30 kV.  Dalam dee dan antar 
dummy dee seharusnya tidak ada pertambahan 
tenaga gerak, jika terjadi disebabkan oleh ketelitian 
iterasi dan besarnya maksimum 1%. 

HASIL PERHITUNGAN DAN 
ANALISIS 

Hasil perhitungan simulasi lintasan hingga 2 
putaran dibandingkan dengan hasil simulasi pada 
KIRAMS-13 [3] dapat dilihat pada Gambar 4.  Ruji 
awal serupa sekitar 30 mm, tetapi ruji selanjutnya 
KIRAMS-13 lebih besar karena tegangan dee 
(tenaga) lebih besar (45 kV vs 30 kV).  Jarak antar 
berkas simulasi 10-15 mm, pada KIRAMS-13 
sekitar 20 mm.  
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Gambar 4. Hasil perhitungan simulasi hingga 2 putaran dibandingkan dengan hasil simulasi pada siklotron 

KIRAMS-13. 
 
Simulasi untuk fase rf 85° − 105° (> 80°)(∆=20°) 
(Gambar 5)  memberikan pelebaran berkas sekitar 5 
mm pada akhir putaran, sedang pada hasil KIRAMS-
13  simulasi dengan fase rf 290°−330° (∆=40°) 
memberikan pelebaran hingga sekitar 10 mm pada 
pertengahan putaran.  

 
Gambar 5. Simulasi untuk fase rf 85°− 105° (> 80°) 

(∆=20°) memberikan pelebaran berkas 
sekitar 5 mm pada akhir putaran. 

Simulasi hingga 2 putaran untuk fase rf 90°, 
sudut arah berkas 170° dan 190°   terhadap sumbu-x.  
Dengan berkas awal menyimpang ±10° (terhadap 
arah –x atau 180°) diperoleh pelebaran kurang dari 5 
mm.  Lubang puller yang dapat membatasi ini 
berukuran 2 × (1,5 mm) × tg 10° ≈ 0,53 mm.  Jika 
lubang puller berukuran 0,8 mm seperti ukuran 
lubang sumber ion siklotron CYCHU-10,[4] berarti 
penyimpangan arah berkas sebesar ±arctg(0,4/1,5) ≈ 
±15°, dengan hasil pelebaran yang hampir sama 
dengan ±10°.  

Pelebaran tenaga (energy spread) pada 
akhir 2 putaran terhitung sekitar 8 keV (252 keV 

pada arah 170° dan 244 keV pada arah 190°).  
Variasi jarak antara sumber ion dari d = 1 − 2 mm → 
tenaga awal menurun (30 keV pada 1 mm dan 25 
keV pada 2 mm), sedang tenaga pada akhir 2 putaran 
maksimum pada d = 1,3 mm. 

KESIMPULAN 
Program untuk simulasi lintasan awal pada 

kawasan pusat siklotron telah berhasil dibuat dengan 
hasil yang sebanding dengan hasil simulasi pada 
siklotron KIRAMS-13.  Dengan lubang puller 
sekitar 0,53 mm dapat dibatasi penyimpangan berkas 
awal ±10° atau pelebaran berkas kurang dari 5 mm. 
Jika lubang puller berukuran 0,8 mm penyimpangan 
arah berkas sebesar ±15°, dengan hasil pelebaran 
yang hampir sama dengan ±10°, tetapi arus berkas 
yang diteruskan dapat lebih besar.  Penyimpangan 
arah berkas ±10° menyebabkan pelebaran tenaga 8 
keV. 
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TANYA JAWAB 
Suprapto 

 Mohon penjelasan bahwa pada jarak 1,5 mm 
dan disambungkan dengan luaran osilator 
dengan amplitudo 30 kV memenuhi kriteria 
tidak terjadi discharge! 

Pramudita Anggraita 
 Berdasar kriteria Kilpatrick jarak minimum 

sebelum terjadi discharge (lucutan) adalah 2 
mm untuk tegangan 40 kV sehingga untuk 30 kV 
yang digunakan pada siklotron di RS Gading 
Pluit jarak 1,5 mm masih memenuhi kriteria 
Kilpatrick. 

Prof. Ir. Syarip 
 Mengapa dipilih siklotron KIRAMS sebagai 

rujukan (secara teknis apa kelebihannya)? 

Pramudita Anggraita 
 Siklotron KIRAMS dipilih sebagai rujukan 

karena sudah terbukti beroperasi (proven) dan 
KIRAMS mau/sudah bekerjasama dengan 
BATAN. 

Tegas Sutondo 
 Berapa toleransi yang bisa diterima prosentase 

berkas yang hilang (keluar jendela) untuk desain 
siklotron yang sudah terinitial? 

Pramudita Anggraita 
 Pada desain yang dibuat untuk DECY-13 arus 

dari sumber ion direncanakan sebesar 100 µA 
dan sampai ditarget direncanakan 50 µA, 
sehingga 50% ditoleransi keluar dari berkas 
dan mengenai dinding (beam loss). 
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LAMPIRAN. Program iterasi lintasan awal berkas proton hingga 2 putaran. 
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