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ABSTRAK 
EKSPERIMEN UJI PADA DAYA TINGGI DARI HEAD SUMBER ION UNTUK 
SIKLOTRON. Suatu head sumber ion jenis Penning untuk siklotron  telah dibuat dan diuji.  Head 
terdiri atas anode, dua buah katode atas dan bawah serta dua buah rumah katode atas dan 
bawah. Karena konstruksi head yang dapat terpisah dari tangkai, sambungan saluran air 
pendingin dan gas dari tangkai gas menggunakan nipple.   Dalam eksperimen ini head 
ditempatkan pada medan magnet yang dibangkitkan oleh kumparan arus listrik dan kondisi awal 
kevakuman 1×10-5 Torr.  Dengan parameter-parameter optimum yaitu tegangan katode 2 kV, 
tegangan puller 1,5 kV dan medan magnet 700 gauss, diperoleh arus ion H- sebesar 45 µA. 
Pengujian selama 30 menit dari model sambungan saluran air menggunakan nipple juga terbukti 
mampu menahan kondisi vakum.  

Kata kunci: sumber ion Penning, head, siklotron  

ABSTRACT 
HIGH POWER TESTING EXPERIMENT OF AN ION SOURCE HEAD FOR  
CYCLOTRON.  A head of Penning type ion source for cyclotron  has been fabricated and tested.  
The head consists of an anode, two top and bottom cathodes and two upper and lower cathode 
housings.  Because the construction of head can be removed from the stem, the cooling water and 
gas line connections from stem using the nipples.  In this experiment the head was placed on the 
magnetic field generated by an electrical current coil and the initial condition of the vacuum was 
1×10-5 torr.  With the optimum parameters of the cathode voltage of 2 kV, 1.5 kV puller voltage 
and 700 gauss magnetic field, it was obtained that the H- ion current is 45 µA.  The testing for 30 
minutes of water line connection using nipples was also proved able to withstand vacuum 
conditions. 

Keywords: Penning ion source, head, cyclotron 

 

PENDAHULUAN 
ksperimen ini merupakan rangkaian kegiatan 
rancangbangun sumber ion untuk siklotron  13 

MeV yang dilaksanakan selama 2 tahun yaitu tahun 
2010 dan 2011 [1].  Pada tahun 2010 telah dilakukan 
pembuatan dan eksperimen head dengan daya 
rendah yang menggunakan sumber daya untuk catu 
daya katode 110 watt dan tidak digunakan aliran air 
pendingin.  Tujuan dari eksperimen ini untuk 
membuktikan bahwa desain dan material yang 
digunakan telah berfungsi dalam menghasilkan arus 
ion khususnya ion H-.  Pada eksperimen tersebut 
diperoleh arus ion H- sebesar 14 µA dengan 
tegangan katode 3 kV dan tegangan puller 1 kV [2].  
Pada tahun 2010 secara bersamaan dibuat juga 

sumber daya untuk catu katode yang lebih besar 
yaitu sebesar 4 kW yang dimaksudkan untuk 
eksperimen daya tinggi guna mendapatkan arus ion 
yang lebih tinggi.   

Pada tahun 2011 eksperimen dilanjutkan 
dengan menggunakan head yang dilengkapi dengan 
aliran air pendingin karena digunakan sumber daya 
catu katode dengan kemampuan daya yang lebih 
tinggi.  Tujuan eksperimen ini adalah untuk 
memenuhi tujuan dari rancangbangun sumber ion 
yang nantinya bila dipasang pada siklotron dapat 
menghasilkan arus ion H- minimum 100 µA.  
Walaupun tidak menggunakan konstruksi akhir dari 
sumber ion yang hendak dituju, tetapi konstruksi 
head eksperimen ini secara prinsip sudah mewakili 
konstruksi dari sumber ion yang dimaksud.  Untuk 
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melakukan eksperimen ini telah disiapkan sistem uji 
sumber ion yang terdiri atas komponen-komponen: 
sistem vakum (dengan pompa-pompa vakum), catu 
gas, magnet yang dibangkitkan dengan kumparan 
elektrik, puller dengan catu tegangannya dan 
penangkap arus beserta meter pengukurnya. 

Makalah ini menyajikan tentang hasil-hasil 
pengujian head tersebut dalam menghasilkan arus 
ion H-. Eksperimen pengujian ini masih 
menggunakan parameter-parameter eksperimen uji, 
jadi belum menggunakan parameter-parameter 
operasi siklotron.  Suatu estimasi dilakukan untuk 
menentukan kelayakan unjuk kerja sumber ion ini 
bila dioperasikan pada sistem siklotron. 

TATA KERJA 
Perangkat Eksperimen 

Skema perangkat eksperimen untuk menguji 
head ditunjukkan pada Gambar 1 dan foto perangkat 
tersebut ditunjukkan pada Gambar 2. 
Perangkat tersebut dibagi menjadi komponen-
komponen: 
1. Komponen head, terdiri atas rumah katode, 

anode dan katode, seperti ditunjukkan pada 
Gambar 1.  Dengan bantuan magnet, pada 
komponen ini pembentukan ion terjadi semakin 
kuat. 

 

 
Gambar 1. Perangkat eksperimen uji head. 

 

Gambar 2. Gambar foto perangkat eksperimen.
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2. Komponen-komponen penyedia terdiri atas 
penyedia tegangan puller, penyedia daya katode 
dan penyedia air pendingin 

3. Komponen puller sebagai pembentuk berkas 
dan komponen pengukur arus Ukuran masing-
masing komponen tersebut adalah: 
1. Anode (material W/Cu 80%/20%), 
berbentuk tabung 
- tinggi: 30 mm 
- diameter luar: 9,9 mm 
- diameter dalam: 6,35 mm 
- tinggi slit: 12 mm 
- lebar slit: 0,55 mm 
2. Katode (material Ta 99%), berbentuk lembar 
(sheet) 
- panjang: 20,15 mm 
- lebar: 6,5 mm 
3. Puller (material karbon), berbentuk kerucut 
terpancung 
- diameter ekstraksi ion: 5 mm 
- panjang: 25 mm  
- sudut kerucut ~ 30° 

4. Magnet 
- dapat divariasi dari 0 – 1500 gauss 

Analisis Resiko Keselamatan 

1. Resiko bahaya 

Dua potensi bahaya dalam eksperimen 
ini adalah tegangan tinggi 2 kV dan gas 
hidrogen bertekanan tinggi.  Tegangan tinggi 
tersebut akan menyengat bila tersentuh 
anggauta badan pada bagian-bagian konduktor 
tanpa isolasi.  Gas hidrogen dapat 
menimbulkan kebakaran apabila keluar dari 
tabung dan bercampur dengan udara dalam 
konsentrasi minimal 4% [3]. 
Prosedur kerja antisipatif : 
a) Eksperimen tidak dilakukan seorang diri 
b) Memastikan  bahwa meter tegangan listrik 

tinggi dan tekanan gas H2 berfungsi normal 
c) Menaik-turunkan besar tegangan tinggi 

secara perlahan 
d) Menghindari  adanya  percikan  atau  nyala 

api di dekat tabung gas H2, dan ventilasi 
ruangan memadai. 

e) Mengatur aliran gas H2 secara perlahan 
f) Mewaspadai bila terjadi loncatan listrik 

(spark), dan neturunkan tegangan bila 
loncatan terus terjadi 

g) Menggunakan konduktor terisolasi 
tegangan tinggi untuk membuat tegangan 
nol. 

2. Prosedur Pengujian 
1. Setelah vakum pada ruang head mencapai 

minimum 1×10-5 torr, secara perlahan gas 
hidrogen dialirkan hingga tekanan keluaran 

gas pada tabung gas mencapai 40 psi. 
Vakum pada ruang head jatuh hingga 
tekanan sekitar 1×10-4 torr. 

2. Air pendingin dialirkan hingga suhu pipa 
masukan air pada flange sekitar 15 °C. 

3. Masukan sumber tegangan magnet 
dinaikkan hingga tegangan sekitar 80 volt, 
pada tegangan ini medan magnet pada 
posisi anode adalah 700 gauss. 

4. Tegangan katode dinaikkan secara perlahan 
hingga tegangan 2 kV dan proses 
pembentukan plasma di ruang anode 
teramati yang ditandai dengan adanya sinar 
pada lubang (slit) anode dan keluaran air 
yang naik suhunya. 

5. Setelah pembentukan plasma terjadi, 
tegangan puller dinaikkan secara perlahan 
dan arus ion terukur. Tegangan puller 
maksimum hingga 2,5 kV. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil pengujian head sumber ion dalam 

menghasilkan arus berkas ion ditunjukkan pada 
Gambar 3, 4, dan 5. 

 
Gambar 3. Data arus ion dari head sumber ion 

dengan variasi tegangan puller. 

Parameter-parameter: 
1. Tegangan katode: 2,5 kV 
2. Medan magnet optimum: 80 V ~ 700 gauss 
3. Vakum: 1×10-4 mb (stabil) 
 
Untuk membuktikan bahwa ion-ion yang terjadi 

berasal dari ionisasi di dalam ruang anode (bukan 
misalnya dari lucutan di luar ruang anode), diuji 
dengan membuat tegangan katode nol dan hanya ada 
tegangan puller 1,5 kV dengan variasi tegangan 
sumber daya magnet.  Hasilnya ditunjukkan pada 
Gambar 4. 
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Gambar 4. Data arus ion dari sumber ion  dengan 

variasi tegangan sumber daya magnet 
pada tegangan katode nol. 

Parameter-parameter: 
1. Tegangan puller: 1,5 kV 
2. Vakum: 1×10-4 mb (stabil) 

 
Data pada Gambar 4 menunjukkan bahwa 

tanpa tegangan katode maka tidak terbentuk arus ion 
yang berarti data arus ion pada Gambar 3 berasal 
dari hasil ionisasi di dalam ruang anode. Selanjutnya 
untuk melihat fungsi magnet di dalam pembentukan 
ion-ion di dalam ruang anode, pada Gambar 5 
ditunjukkan hasil arus ion dengan variasi magnet. 

 
Gambar 5. Data arus ion dari sumber ion dengan 

variasi tegangan magnet pada tegangan 
katode tidak nol. 

Parameter-parameter: 
1. Tegangan puller: 1,5 kV 
2. Tegangan katode 2 kV 
3. Vakum: 1×10-4 mb (stabil) 
 

Sebelum menganalisis hasil-hasil tersebut, 
terlebih dahulu akan dibahas apakah arus yang 
diperoleh adalah arus ion H- atau arus elektron.  Dari 

persamaan radius gerakan partikel bermassa m dan 
bermuatan q dalam medan magnet B yang dipecepat 
oleh beda tegangan V adalah 

      (1) 

Bila pada persamaan tersebut dimasukkan 
besaran-besaran untuk elektron, radius elektron 
setelah keluar ditarik oleh puller dengan dengan 3 
kV dan pada medan magnet 700 gauss, diperoleh 
radius elektron sebesar 0,26 cm,  dan bila dikenakan 
pada ion H− ditemukan radius ion tersebut sebesar 
11,3 cm.  Karena jarak anode dengan puller adalah 
sebesar 0,5 cm maka dapat dipercayai bahwa 
elektron sangat kecil kemungkinannya untuk dapat 
menerobos lubang puller dan terus ke pengukur arus 
ion. 

Data pada Gambar 5 menunjukkan adanya 
fungsi medan magnet dalam proses ionisasi dan 
sama seperti pada Gambar 3 bahwa medan magnet 
optimum dicapai pada tegangan sumber daya maget 
80 V atau setara dengan 700 gauss.  Pada Gambar 5, 
mula-mula arus ion naik seiring dengan kenaikan 
medan magnet karena pengungkungan elektron di 
dalam anode semakin kuat, mencapai puncaknya 
pada tegangan sumber daya magnet 80 V.  Kenaikan 
medan magnet berikutnya ternyata menurunkan arus 
ion bahkan sampai nol.  Fenomena ini dapat 
disebabkan oleh pembelokan yang semakin kuat 
pada berkas ion setelah keluar dari puller dan tidak 
mengenai pengukur arus ion.  

Jadi dalam pengujian-pengujian ini arus ion 
yang dihasilkan adalah 35-45 µA.  Dalam 
penggunaan sumber ion untuk siklotron 13 MeV 
untuk fasilitas PET diperlukan arus minium 100 µA 
yang beroperasi dengan parameter tegangan puller 
hingga 30 kV.  Hubungan antara berkas ion yang 
terekstraksi, sesuai dengan hukum Langmuir yang 
sudah sangat dikenal, berbanding dengan V3/2 di 
mana V tegangan puller.  Jika pada hasil eksperimen 
ini diambil arus ion sebesar 30 µA yang diperoleh 
pada tegangan puller 3  kV, maka pada operasi 
siklotron dengan  tegangan  puller  30 kV dan 
dengan efisiensi 60%, diperkirakan  akan diperoleh 
arus 540 µA.  Hasil estimasi ini cukup masuk akal 
jika dibandingkan dengan eksperimen sumber ion 
KIRAMS-13 Korea yang menghasilan arus ion 650 
µA dengan tegangan puller 40 kV [4].  

Hal yang masih harus dikembangkan adalah 
bahwa hasil arus ion yang dihasilkan belum stabil, 
fluktuasinya hingga 20%.  Kondisi seperti ini diduga 
karena sumber daya magnet yang tidak terregulasi.  
Untuk peningkatan kualitas di masa depan 
diperlukan sistem penyedia daya magnet yang lebih 
stabil atau menggunakan magnet permanen. 
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KESIMPULAN 
Hasil-hasil eksperimen uji yang telah 

dilakukan menunjukan bahwa prototipe head sumber 
ion telah mampu menghasilkan arus ion pada operasi 
daya tinggi.  Pengujian  dengan parameter tegangan 
puller 3 kV dihasilkan  arus ion H− sebesar 
maksimum 45 µA. Estimasi yang dilakukan 
menghasilkan suatu kesimpulan bahwa unjuk kerja 
head ini dalam menghasilkan besar arus ion yang 
layak untuk dipakai pada sistem siklotron.     
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TANYA JAWAB 
Syarip 

 Apa bahad head tersebut, apakah tersedia di 
lokal? 

Silakhuddin 
 Bahan penyusun head terdiri dari: 

1. Komponen housing terbuat dari bahan 
tembaga lokal 

2. Komponen anode terbuat dari bahan 
paduan wolfram 72% dan tembaga 28%, 
dibeli dari luar 

3. Komponen katoda terbuat dari tantalum, 
dibeli dari luar. 

Dari segi harga, kira-kira 80% bahan mentah 
harus dibeli dari luar, tetapi pembuatannya 
sepenuhnya dilakukan sendiri. 

Edi Slamet Riyanto 
 Dalam penyajian belum tampak tentang berapa 

tekanan dan laju alir gas operasi di sumber ion. 

Silakhuddin 
 Karena keterbatasan dana maka dalam 

eksperimen ini belum dilengkapi dengan kedua 
jenis pengukur tersebut.  Untuk mengetahui 
besarnya tekanan secara tidak langsung dengan 
memonitor tekanan gas setelah keluar dari 
ruang sumber ion yaitu di tabung wadah 
sumber ion.  Sedangkan laju alir gas dimonitor 
secara tidak langsung pada manometer gas 
pada tabung gas dan besarnya laju alir diatur 
dengan needle valve pada saluran inlet gas ke 
sumber ion. 

 


