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ABSTRAK 
SIMULASI LINTASAN BERKAS UNTUK OPTIMASI POSISI TARGET DARI KELUARAN SISTEM EKSTRAKSI 
BERKAS SIKLOTRON PROTON DECY-13.  Simulasi penentuan posisi dan lintasan berkas pada siklotron DECY-
13 untuk optimasi peletakan sistem target telah dilakukan dengan menggunakan fungsi gaya Lorentz dan simulasi 
Scilab 5.4.1. Medan magnet dan medan listrik di hitung menggunakan Opera3D/Tosca sebagai inputan untuk 
simulasi. Radiofrekuensi yang digunakan adalah 77.66 Mhz dengan amplitudo tegangan 40 kV didapatkan energi 
13 MeV. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa koordinat peletakan sistem target pada vakum chamber  berada 
pada x = -389 dan y = 445 dengan lebar keluaran berkas 10 mm. Posisi peletakan stripper untuk keluaran pada 
pusat target berada pada x = -76 dan y = 416 mm dari pusat koordinat berada pada pusat dee dengan energi 
proton 13 MeV pada titik foil karbon ekstraksi berkas Rentang perubahan peletakan posisi dilakukan pada rentang 
x = -70 ; y = 424 mm sampai dengan x = -118 ; y = 374 mm memberikan hasil untuk area pergeseran stripper 
yang masih mampu membelokan berkas ke target. 

Kata kunci : scilab 5.4.1, opera3D/Tosca, simulasi, lintasan berkas, stripper 

ABSTRACT 
SIMULATIONS OF BEAM TRAJECTORY FOR POSITION TARGET OPTIMIZATION OF EXTRACTION 
SYSTEM OUTPUT BEAMS CYCLOTRON PROTON DECY -13.  Positioning and track simulation beam the 
cyclotron DECY-13 for laying optimization the target system have been done using lorentz force fuction and scilab 
5.4.1 simulation. Magnetic field and electric field is calculated using Opera3D/Tosca as a simulation input. Used 
radio frequency is 77.66 Mhz with the amplitude voltage is 40 kV is obtained energy 13 MeV. The result showed 
that the coordinates of the laying of the target system in a vaccum chamber is located at x = -389 mm and y = 445 
mm with the width of the output beam is 10 mm. The laying stripper position for the output in center target is 
located at x = -76 mm and y =416 mm from the center coordinate on the center of dee with the energy of proton is 
13 MeV at the point of beam extraction carbon foil. The changes position laying is carried out on range x = -70 ; y 
= 424 mm until x = - 118 ; y = 374 mm result for shifting area stripper  which is still capable of deflection the 
electron beam. 

Keywords : scilab 5.4.1, opera3D/Tosca, simulations, beam trajectory, stripper. 

 
 

PENDAHULUAN 
ntuk memenuhi pertumbuhan yang cepat dari 
kebutuhan PET siklotron untuk kesehatan di 
Indonesia, siklotron 13 MeV, DECY-13 

(Development of Experimental Cyclotron in Yogya-
karta – 13 MeV) telah didesain dan dalam tahap 
pembangunan di PSTA-BATAN Yogyakarta. 
Siklotron merupakan suatu alat untuk meningkatkan 
energi partikel bermuatan (akselerator) dengan lintasan 
partikel berbentuk lingkaran/siklik. Partikel bermuatan 
yang dihasilkan siklotron digunakan untuk memicu 
terjadinya interaksi atomik pada target yang 
ditembakkan [1].  Penggunaan siklotron untuk fasilitas 
medis telah berkembang dalam tahun-tahun terakhir. 

Kebanyakan dari para pengguna mengadopsi sistem 
sumber ion internal dengan berkas proton 50-100 µA 
dan rentang energi 9-18 MeV [2]. 

Siklotron terdiri dari beberapa komponen di 
antaranya adalah sistem magnet, sitem vakum, sumber 
ion, sistem target [1] dan sistem ekstraksi berkas. 
Dalam model akselerator circullar, salah satu 
komponen yang penting adalah ekstraksi berkas 
setelah tercapainya energi yang diinginkan. Partikel H- 
hasil percepatan, dapat di ekstraksi oleh stripper 
menggunakan foil karbon untuk mengubah muatan 
sehingga berkas membelok [3]. Sistem ekstraktor 
adalah salah satu sistem pada siklotron yang berfungsi 
untuk mengendalikan berkas  berenergi  tertentu untuk 
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diarahkan menuju ke target. Ada dua sistem ekstraktor 
siklotron yaitu sistem deflektor elektrostatik, dan 
sistem stripper.  Untuk siklotron proton yang 
mempercepat ion hidrogen negatif, maka sistem 
ekstraktornya  menggunakan sistem stripper yaitu  foil 
karbon. Foil karbon ini mampu mengubah  ion 
hidrogen bermuatan negatif menjadi  ion hidrogen 
bermuatan positif (proton [4]. 

Hal penting dalam disain siklotron adalah 
mengetahui bagaimana lintasan berkas proton sejak 
dari sumber ion hingga mengenai target [5].  Hal ini 
akan berkaitan erat dengan hasil energi dan arus berkas 
yang akan didapat dari sistem siklotron. Optimasi dari 
sistem ekstraksi berkas dengan stripper dapat dicapai 
dengan penentuan posisi, ketebalan foil karbon, dan 
disain dari lintasan transportasi berkas setelah berkas 
diekstraksi [6].  Kebutuhan energi dan arus berkas dari 
siklotron akan menentukan terhadap kegunaan 
siklotron itu sendiri. Kebutuhan arus berkas nano 
ampere sering digunakan untuk keperluan fisika nuklir 
sedangkan untuk mikro ampere digunakan dalam 
pemanfaatan radiasi dan produksi radioisotop [7]. 
Kebutuhan besar kecilnya energi yang dihasilkan akan 
berpengaruh terhadap radionuklida yang dapat 
dihasilkan [8]. 

Simulasi lintasan berkas perlu dilakukan untuk 
mengetahui bahwa disain magnet dan elektroda 
pemercepat dapat menghasilkan berkas ion sampai 
dengan energi 13 MeV. Simulasi lintasan berkas 
proton sudah dilakukan dengan perangkat lunak Scilab 
5.4.1 pada tahun 2014 untuk kualitas berkas siklotron 
hingga mencapai energi 13 MeV. Hasil simulasi yang 
telah dilakukan belum mencakup penentuan posisi 
ekstraksi berkas. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
simulasi untuk optimasi posisi target. Simulasi lintasan 
dilakukan dengan program iterasi menggunakan 
perangkat lunak Scilab, yang merupakan perangkat 
lunak open source serupa Mathlab (komersial)  [5]. 

 

 
(a)  Lintasan berkas dalam medan magnet 

 
(b)  Grafik energi 13 MeV pada posisi y dengan 

banyaknya putaran 100 

Gambar 1.  Lintasan berkas energi 13 MeV pada 
Siklotron [9]. 

 
 

Gambar 1 menunjukan hasil simulasi lintasan 
berkas ion hidrogen negatif (H-) dengan menggunakan 
metode Runge-Kutta dari lintasan awal  (a) sampai 
dengan tercapainya energi 13 MeV pada simulasi 
dengan Scilab. Perhitungan medan magnet dan medan 
listrik menggunakan perangkat lunak Opera3D/Tosca 
dengan resolusi ketelitian 1 mm [9]. Dari hasil simulasi 
yang telah ada perlu dilakukan optimasi terhadap 
keluaran lintasan berkas untuk mengetahui posisi 
target yang akan ditempatkan pada dinding sistem 
vakum. 
 
 
TEORI 

Perhitungan lintasan berkas ion muatan q 
kecepatan v didasarkan pada gaya Lorentz F yang 
diterima oleh partikel bermuatan dalam medan listrik E 
dan medan magnet B. Kecepatan v merupakan fungsi 
posisi (x,y,z). Secara komponen persamaan kecepatan 
dapat dituliskan sebagai 
 

( )222
zyx vvvv ++=       (1) 

 
Medan listrik E merupakan fungsi posisi (x,y,z) 

dan waktu (t) sedang medan magnet B merupakan 
fungsi posisi saja (statis) [5]. Secara komponen gaya 
Lorentz dapat dituliskan sebagai 
 

( )yzzyxx BvBvEef ×−×+=  
( )zxxzyy BvBvEef ×−×+=      (2) 
( )xyyxzz BvBvEef ×−×+=  

 
Dengan menggunakan faktor relativistik g, 

kecepatan cahaya c sebagai persamaan berikut 
 

( )22 /1
1

cv
g

−
=        (3) 

 



Volume  17,  November  2015 ISSN 1411-1349 

 

 
SIMULASI LINTASAN BERKAS UNTUK OPTIMASI POSISI TARGET 
DARI KELUARAN SISTEM EKSTRAKSI BERKAS SIKLOTRON 
PROTON DECY-13 
Idrus Abdul Kudus, Taufik 

15 

 

TATA KERJA 
Optimasi disain untuk posisi target dari hasil 

ekstraksi lintasan berkas dilakukan dengan cara 
menentukan posisi penempatan  sistem stripper yang 
akan diletakan pada wilayah lintasan berkas. Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui penempatan optimal 
sistem stripper sehingga berkas tepat keluar menuju 
target. 

Metode untuk menentukan parameter berkas 
dalam memperkirakan pola dari berkas dapat dilakukan 
dengan analisis data eksperimental [7].  Dengan 
kemajuan sistem komputasi sains, kalkulasi numerik 
dengan luas digunakan dalam simulasi medan 
elektromagnetik dan berkas dinamis, RELAX3D dan 
OPERA dapat digunakan untuk simulasi mendapatkan 
nilai medan listrik [10]. 

Program lintasan berkas H- dibuat dengan 
Scilab 5.4.1. program tersebut memerlukan data kuat 
medan magnet yang dimasukan dengan program loadB 
dan data potensial listrik dengan potensial dee 40 kV 
terhadap ground yang merupakan hasil perhitungan 
dengan perangkat lunak Opera3D dan modul Tosca 
menjadi inputan loadV [5]. 

Dalam penelitian ini energi siklotron yang ingin 
dicapai adalah 13 MeV dengan lebar berkas 10 × 10 
mm dan parameter awal yang digunakan sebagai 
berikut [11]. 

Tegangan dee     :  40 kV 
Sudut dee      :  40° 
Tebal foil      :  139,8 µgram/cm2 
Jarak antar putaran   :  5 mm 
Jari-jari pole magnet   :  480 mm 
Tebal chamber    :  20 mm 
Medan magnet rerata   :  1,275 T 

Berkas lintasan dimulai pada posisi sumber ion 
x = 18,67 mm; y = 9,23 mm; z = 0 dengan jarak antara 
slit sumber ion dengan puller 6 mm dan pada harmonik 
4 frekuensi rf 77,67 Mhz. Dipilihnya jarak 6 mm 
karena merupakan jarak maksimal sehingga berkas 
dapat masuk puller [9]. Dengan rentang fase awal 
mengikuti penelitian sebelumnya [9], karena durasi 
waktu dan lebar masing-masing pulsa sangat 
bergantung dari lebar fase awal sumber ion yang 
diterima oleh sistem pemercepatan [7].  Dengan 
mengambil parameter nilai energi 13 MeV yang 
dihasilkan dari putaran akselerasi berkas proton pada 
hasil penelitian maka berkas proton tersebut kemudian 
diekstraksi untuk mendapatkan keluaran berkas 
menuju sistem target. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Siklotron DECY-13 mempercepat ion negatif 
hidrogen (H-) yang dihasilkan dari sumber ion PIG.  

[12]. Dengan menggunakan stripper foil karbon, 
proton 13 MeV diekstrak dari siklotron. 

Hasil simulasi lintasan berkas disajikan pada 
Gambar 2 sebagai tampang lintasan untuk posisi 
seperempat lintasan berkas partikel. Sumbu x dan 
sumbu y pada Gambar 2 menunjukan koordinat posisi 
capaian lintasan berkas dengan awal lintasan sebagai 
titik pusatnya (pusat dee).  Terlihat bahwa lintasan 
berkas telah mencapai energi 13 MeV dengan 
maksimum lintasan berkas 100 putaran (Gambar 2(a)). 
Posisi ekstraktor yang diletakan pada rentang energi 13 
MeV akan berperan untuk membelokan lintasan berkas 
dan mengubah ion negatif hidrogen (H-) hasil 
pemercepatan menjadi ion positif hidrogen (H+) 
sehingga arah lintasan berkas akan berubah dan 
menuju ke target (Gambar 2(b)). Hasil lintasan dari 
ekstraksi berkas dari siklotron selalu memiliki nilai 
positif hasil perubahan pasangan parameter waktu dan 
energi [7]. 
 

 
(a)  Lintasan berkas 

 
(b)  Skema  pembelokan berkas, garis warna hijau 

berkas H- dan garis warna merah berkas H+ 

Gambar 2.  Hasil Simulasi lintasan berkas hingga 
mencapai energi 13 MeV dan 
dibelokkan dengan stripper. 
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Keluaran berkas hasil dari ekstraksi akan 
menuju sistem target yang terpasang pada vakum 
chamber dengan luasan target yang tersedia 100 mm × 
300 mm, posisi lubang target yang menjadi awalan 
berkas keluar berdiameter 30 mm.  Posisi dari target 
yang menjadi keluaran berkas ditunjukan pada Gambar 
3. 
 

 
Gambar 3.  Letak posisi target keluaran berkas 

pada vakum chamber. 
 

Telah disimulasikan untuk kondisi berkas 
disekitaran posisi energi 13 MeV dengan data kalkulasi 
medan magnet dan medan listrik dari hasil perhitungan 
dengan Opera3D/Tosca dan simulasi lintasan berkas 
pada Scilab. Sebagai hasil dari kalkulasi, posisi terbaik 
untuk peletakan stripper adalah pada x = -94,2 dan y = 
411,4 mm dari pusat koordinat berada pada pusat dee 
(Gambar4). 
 

 
Gambar 4.  Posisi peletakan stripper untuk eks-

traksi berkas. 
 

Dengan menggunakan data lintasan berkas yang 
mencapai energi 13 MeV yang menyatakan bahwa 
posisi capaian berkas 13 MeV dicapai pada putaran 93 
dengan posisi y maksimum 421 sampai dengan putaran 
100 dengan posisi y maksimum 433 yang memiliki 
lebar keluaran berkas 1 × 1 cm  [9], maka posisi 
stripper berada pada x = -76 mm dengan keluaran 
berkas hasil ekstraksi berada pada rentang koordinat x 
= -385 sampai dengan -394 (Gambar 5) 
 

 
Gambar 5.  Lintasan berkas untuk energi 13 

MeV dengan lebar berkas 1 cm. 

Posisi untuk ekstraksi berkas terdapat dalam 
rentang diameter 1 cm mengikuti lebar diameter berkas 
yang dibelokan, dan titik koordinat keluaran tidak 
berada pada pusat keluaran berkas (Tabel 1). Hal ini 
tetap dapat dilakukan karena berdasarkan posisi 
keluaran pada vakum chamber hal itu masih tetap 
berada pada rentang keluaran yang memiliki ukuran 
100 mm × 300 mm. 

 
Tabel 1.  Koordinat posisi stripper dan keluaran 

untuk berkas 13 MeV. 

Koordinat Stripper Output 
warna x y x Y 

Merah -76 422 -385 450 
Hijau -76 418 -388 447 
Biru -76 416 -389,4 444,9 
Kuning -76 416 -389,5 444,8 
Hitam  -76 411 -394 441 

 
Pergerakan dari lintasan berkas sebelum dan 

sesudah melewati stripper akan susah menjaga sebaran 
berkas energi untuk jarak lintang berkas dalam 
distribusi yang seragam [2].  Sebagai hasil lainnya 
telah diamati dari hasil lintasan keluaran berkas bahwa 
sekitar 90% dari total keluaran berkas yang dapat 
terukur hanya berkisar 50%  [13]. Sehingga dari hal 
itu, dilakukan pergeseran untuk mengamati perubahan 
dari peletakan posisi stripper (Gambar 6). 
 

 
Gambar 6.  Posisi perubahan peletakan stripper 

untuk ekstraksi berkas. 
 

Dengan mengambil salah satu data lintasan 
berkas yang mencapai energi 13 MeV, di ambil 
perubahan peletakan posisi stripper dengan mengikuti 
arah pergerakan radial berkas. Didapatkan bahwa 
semakin keluar dari putaran radial berkas, maka titik 
keluaran ekstraksi berkas mengalami perubahan 
koordinat keluaran (Tabel 2). Sehingga posisi 
peletakan stripper dapat diubah dengan mengikuti 
gerakan lintasan berkas untuk mendapatkan keluaran 
energi yang diinginkan. 

Terlihat pada Gambar 6 dan Tabel 2 bahwa 
hasil pergeseran posisi stripper memberikan dampak 
perubahan posisi keluaran berkas, sehingga perlu 
diketahui titik keluaran maksimal berkas yang masih 
tetap dapat dibelokan (Gambar 7). 
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Tabel 2.  Koordinat posisi stripper dan keluaran 
untuk pergeseran peletakan stripper. 

 stripper Output 
 x y x Y 
Merah -66 418 -373 462 
Biru -77 416 -391 443 
Hijau -88 412 -411 424 
Kuning -98 409 -431 404 
Hitam  -117 401 -470 364 

 
 

 
(a)  Peletakan  stripper  pada  koordinat  titik 

terdalam dan terluar  

 
(b)  Peletakan stripper pada koordinat titik ter-

tinggi dan terendah pada titik terluar 

Gambar 7.  Perubahan  koordinat titik peletak-
an stripper. 

 
 

Dengan mengamati hasil yang ditunjukan pada 
Gambar 7 (a) pada posis x maksimum (x terdalam)  -66 
mm; y = 420, maka berkas yang dapat dibelokkan 
harus dari lintasan y maksimum di 427 mm, sedangkan 
pada x minimum (x terluar) -117 cm; y = 405, maka 
berkas yang dapat dibelokan harus dari lintasan y 
maksimum di 430, lebih dari nilai  tersebut berkas 
yang dibelokkan tidak dapat keluar. Pada berkas 
maksimum di lintasan terluar untuk perubahan tinggi 
rendahnya peletakan stripper   (Gambar 7 (b)) berkas 
yang dapat di belokkan berada pada koordinat x = -
116; y = 408 mm untuk peletakan stripper tertinggi 
dan pada koordinat x = -118; y = 374 mm untuk yang 
terendah. 

Kesemua arah pergeseran meskipun keluar dari 
area lubang keluaran berkas pada window vakum 
chamber, tapi ini masih berada pada rentang lebar 
window untuk keluaran berkas menuju target sehingga 
masih dapat dilakukan perubahan pada disain keluaran 
berkas menuju target. Sebagai perbandingan rentang 
ukuran tempat untuk ekstraksi berkas dapat dibatasi 
pada rentang 8 mm  [2]. 

KESIMPULAN 
Posisi dan bentuk lintasan berkas sistem 

ektraksi berkas untuk optimasi peletakan sistem target 
DECY-13 telah di teliti. Koordinat peletakan sistem 
target pada vakum chamber  berada pada x = -389 dan 
y = 445 dengan lebar keluaran berkas 10 mm. Posisi 
peletakan stripper untuk keluaran pada pusat target 
berada pada x = -76 dan y = 416 mm dari pusat 
koordinat berada pada pusat dee dengan energi proton 
13 MeV pada titik foil karbon ekstraksi berkas, 
sedangkan untuk area peletakan stripper yang masih 
mampu untuk membelokkan berkas menuju ke sistem 
target berada pada rentang x = -70 ; y = 424 mm 
sampai dengan x = -118 ; y = 374 mm.  
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TANYA JAWAB 

Syefudin Ichwan 
− Program simulasi menggunakan apa? 

− Parameter inputan data apa saja? 

− Hasil simulasi apakah sudah memperhitungkan 
bentuk komponen seperti komponen magnet, dee, 
dll. 

Idrus Abdul K. 
− Program untuk simulasi yang digunakan adalah 

software Scilab 5.4.1 untuk simulasi lintasan dan 
Opera 3D/Tosca sebagai inputan untuk data medan 
magnet dan medan listrik. 

− Parameter yang menjadi inputan tegangan dee, data 
medan magnet, data tegangan listrik, data sudut, 
lintasan berkas. 

− Pada simulasi lintasan, geometri dan bentuk ukuran 
disesuaikan dengan rancangan DECY-13 dan 
diinputkan ke simulasi. 

Suyamto 
− Mengapa tebal foil satuannya µgram/cm2. 

Idrus Abdul K. 
− Tebal foil karbon mengacu pada makalah 

sebelumnya dan nanti akan dicek ulang kembali. 
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