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ABSTRAK
ALIGNMENT SISTEM MAPPING UNTUK MAGNET SIKLOTRON DECY-13. Siklotron terdiri dari 
komponen utama dan spesifik yaitu sistem magnet, sumber ion, sistem RF dan ekstraktor. Magnet merupakan 
salah satu komponen penting dalam siklotron yang berfungsi sebagai pembelok berkas ion H- sehingga 
lintasannya melingkar. Disain magnet harus disesuaikan dengan spesifikasi siklotron agar energi proton 
dapat mencapai 13 MeV. Dalam konstruksi magnet siklotron,suatu perangkat pemetaan medan magnet 
dibutuhkan sebagai bahan analisis untuk proses shimming dalam rangka optimasi medan magnet. Proses 
pemetaan medan magnet dilakukan pada bidang tengah kutub magnet. Pemetaan pada medan magnet ini 
dilakukan berulang selama proses shimming. Selama proses ini, alat mapping dimungkinkan mengalami 
pergeseran atau perubahan posisi, untuk itu perlu dilakukan alignment untuk memastikan posisi probe 
berada di median plane kutub magnet dan memastikan posisi koordinatnya selalu sama pada setiap 
pengulangan pemetaan. Alignment yang dilakukan pada alat pemetaan yaitu terhadap posisi ketinggian, 
zeroing tesla meter dan dua hall probe alat pemetaan. Parameter yang menjadi landasan dalam pengukuran 
medan magnet berpatokan pada 3 unsur: sistem pensejajaran pada mesin perangkat mapping, titik referensi 
alat mapping dan tahapan gerakan dari koordinat x-y. Pergeseran terjadi karena perubahan ketinggian meja 
alat mapping dan pusat koordinat x dan y pada proses mapping. Perubahan yang terjadi pada pergeseran 
koordinat mapping dapat bergeser sejauh 1 sampai 2 mm untuk setiap hall probe pada koordinat x dan y 
dengan perubahan ketinggian meja mapping 0.05° dan perubahan pada pengukuran tesla meter sebesar 
0.002 T.
Kata kunci : pensejajaran, pemetaan, zeroing, medan magnet.

ABSTRACT
ALIGNMENT OFMAPPING SYSTEM FOR MAGNET CYCLOTRON DECY-13. A cyclotron is composed of
some main and specific components, such as magnet system, ion source, RF system and extractor. A magnet 
is one of important component in a cyclotron that serves as ion beam bending so the ion beam trajectory is 
circular. Magnet design should with the requirement of cyclotron that proton energy is 13 MeV. In the 
construction of the cyclotron magnet, a mapping tool of the magnetic field is required for analysis in 
shimming process in order to optimize the magnetic field. The magnetic field mapping process is carried out 
in the median plane of the magnet poles. The magnetic field mapping is carried out repeatedly during the 
shimming process. During this process, the mapping tool is possible to experience a shift or change in 
position, for that it is necessary to alignment in order to make sure that the probe is in the median plane of 
magnet poles and to ensure their positions are always the same on each repetition mapping. During this 
process, it is possible to experience a shift mapping tool or change the position, for this it is needed to 
process alignment to ensure the position of the probe is in the median plane magnetic poles and ensure their 
positions are always the same on each repetition mapping. Alignment on the mapping tool are the height 
position, zeroing tesla meter and two hall probe mapping. The parameters form the basis for magnetic field 
measurements based on the three elements: an alignment system on the engine mapping, mapping tool 
reference point and stage movement of x-y coordinates. Shifts occur due to change in elevation mapping tool 
table and center coordinates x and y in the mapping process. Changes made to shift mapping coordinates can 
be shifted as far as 1 to 2 mm for each hall probe in the x and y coordinates with altitude changes 0.05° 
mapping table and measurement of tesla meter changes in 0.002 T.
Keywords : alignment, mapping, zeroing, magnetic field.

PENDAHULUAN
usat Sains dan Teknologi Akselerator (PSTA) -
BATAN sebagai lembaga penelitian memiliki 

tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan 
pengembangan akselerator, salah satu kegiatan yang 
dikembangkan adalah Design of Experimental 
Cyclotron in Yogyakarta 13 (DECY -13) [1].

Siklotron merupakan suatu alat untuk meningkatkan 
energi partikel bermuatan (akselerator) dengan 
lintasan berbentuk lingkaran/siklik. Partikel 
bermuatan yang dihasilkan siklotron digunakan untuk 
memicu terjadinya interaksi atomik atau interaksi 
nuklir pada yang ditembakkan [2].

Siklotron terdiri dari komponen utama dan 
spesifik yaitu sistem magnet, sumber ion, sistem RF
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dan ekstraktor, serta komponen lainnya seperti sistem 
power suply, sistem pendingin dan lainnya [3]. 
Magnet merupakan salah satu komponen penting 
dalam siklotron karena berfungsi sebagai pembelok 
berkas ion H- sehingga lintasannya melingkar [2]. 
Disain magnet harus sesuai dengan kebutuhan dari 
spesifikasi siklotron, hal ini dilakukan agar energi 
proton dapat mencapai 13 MeV [4]. Pada kegiatan 
Litbang di PSTA Batan telah dilakukan perancangan 
perangkat pemetaan medan magnet yang bertujuan 
untuk dapat menghasilkan suatu fasilitas yang dapat 
menilai validitas data. Dalam melakukan desain dan 
konstruksi sistem magnet siklotron dibutuhkan suatu 
perangkat pendukung berupa perangkat ukur medan 
magnet atau disebut juga Sistem Pemetaan Medan 
Magnet (Magnetic Field Mapping System). Sistem 
ini nantinya digunakan sebagai bahan analisis untuk 
proses shimming pole magnet dalam rangka optimasi 
medan magnet yang dihasilkan agar sesuai dengan 
desain yang telah dirancang [5].

Ketika pemasangan untuk sistem magnet utama 
telah selesai, maka pengukuran terhadap medan 
magnet digunakan melalui sistem pemetaan [6]. Hal 
ini dilakukan untuk memastikan bahwa magnet yang 
digunakan memenuhi persyaratan untuk melakukan 
pembelokan partikel. Data yang sesuai merupakan 
data distribusi medan magnet yang memenuhi 
kriteria isokhronus relativistik antara fase partikel 
dengan fase RF [7].

Proses pemetaan medan magnet dilakukan pada 
bidang tengah kutub magnet. Pemetaan pada medan 
magnet ini dilakukan berulang selama proses 
shimming (proses penyesuaian medan magnet 
terhadap medan magnet isochronous) [8]. Proses 
shimming dilakukan dengan merubah dimensi hill 
magnet sehingga dilakukan bongkar pasang. Selama 
proses ini, dimungkinkan alat mapping mengalami 
pergeseran atau perubahan posisi karena 
bersinggungan dengan personil dilapangan, untuk hal 
tersebut maka perlu dilakukan proses alignment 
untuk memastikan posisi probe berada di median 
plane kutub magnet dan memastikan posisi 
koordinatnya selalu sama pada setiap pengulangan 
pemetaan.

Alignment yang dilakukan pada alat pemetaan 
yaitu terhadap posisi ketinggian dan dua hall probe 
alat pemetaan. Posisi ini berubah dikarenakan 
pergeseran saat proses shimming terhadap magnet 
dilakukan.

TATA KERJA
Parameter utama untuk pengukuran medan 

magnet terdapat pada Tabel 1 dan Gambar 1 
memperlihatkan struktur mekanik untuk sistem 
penggerak ke arah x dan y. Parameter yang menjadi 
landasan dalam pengukuran medan magnet 
berpatokan pada 3 unsur: sistem alignment 
(pensejajaran) pada mesin perangkat mapping, titik

referensi alat mapping dan tahapan gerakan dari 
koordinat x-y [9].
Tabel 1. Sistem pengukuran alat mapping [7]

Spesifikasi sistem nilai Satuan

Kemampuan scan 
arah x 960 mm

Kemampuan scan 
arah y 480 mm

Ukuran spasi 
pengukuran

1 (sb. y)

10 (sb. x)

mm

mm

Jangkauan 
pengukuran medan 

magnet
0 - 3 Tesla

Gambar 1. Sistem mekanik perangkat mapping
medan magnet siklotron DECY-13 [7]

(1) dan (2) Stage untuk kesejajaran 
(3) badan alat pemetaan
(4) motor stepper sumbu x
(5) bola pemutar
(6) rel pemandu
(7) motor stepper sumbu y
(8) pembawa (carrier) hall probe
(9) titik tengah probe
(10) pin hole
(11) Rel pemandu stage-y
(12) Rel pemandu stage-x

Alignment titik referensi alat mapping
Terdapat beberapa tahapan untuk melakukan 

alignment terhadap sistem mapping untuk magnet 
siklotron dan terhadap sistem koordinat probe 
mapping [10]:

1. Mengganti center plug yang berada pada 
pusat magnet pole untuk di ganti dengan 
dummy dee. Hal ini dilakukan untuk mengatur 
probe berada pada pusat magnet
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2. Memindahkan probe ke arah -x dan -y 
sehinnga pada posisi zero dengan 
menggunakan software mapping

3. Menyesuaikan posisi hall probe sehingga 
pusat sensor magnet berada di tengah dummy 
dee

Alignment koordinat x-y
Setelah langkah diatas, pusat hall probe 

diposisikan di pusat magnet. Namun, bagaimanapun 
juga hal tersebut tidak menjamin koordinat x akan 
sejajar dengan koordinat y untuk proses tersebut 
maka perlu dilakukan langkah selanjutnya

1. Memindahkan probe carier sejauh 240 mm 
kearah y. perpindahan ini akan membuat hall 
probe A dan B berada dekat dengan pusat 
magnet (Gambar 2). Hal ini berakibat medan 
magnet yang ditimbulkan akan besar, 
sehingga akan menimbulkan perubahan pada 
pembacaan hasil pengukuran tesla meter

2. Memindahkan probe carier sejauh 480 mm ke 
arah y dan baca hasil pengukurannya. 
Perpindahan ini akan mengakibatkan probe

Gambar 2. Diagram skema prosedur alignment hall 
probe [10]

Jangkauan pada sistem magnet sebesar 960 mm 
kearah sumbu x dan 480 mm kearah sumbu y. ukuran 
jangkauan ini memiliki perbedaan karena 
penggunaan dua hall probe sehingga jangkauan 
untuk kearah y hanya setengah pergerakan kearah x 
dengan dimensi sistem magnet sesuai Gambar 3.

Gambar 3. Dimensi sistem magnet siklotron DECY- 
13 [4]

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tiga parameter yang menjadi landasan dalam 

sistem ini yaitu proses alignment (pensejajaran) pada 
mesin perangkat mapping, titik referensi alat 
mapping dan tahapan alignment koordinat x-y 
menjadi patokan dasar dalam pengembalian kondisi 
alat mapping sesuai dengan sistem semula.
Allignment pada mesin perangkat 
mapping

Pada mesin perangkat mapping proses alignment 
dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran 
ketinggian kesejajaran menggunakan water pass 
sebagai alat ukur dan kunci pas sebagai alat untuk 
memutar ketinggian dari badan alat mapping 
(Gambar 4a). Stage kesejajaran di desain untuk 
mengatur ketinggian dan posisi dari badan alat 
mapping. Proses ini bertujuan untuk mensejajarkan 
posisi hall probe terhadap magnet dengan mengatur 
ketinggian kaki-kaki meja alat mapping. Beda 
ketinggian akan mengakibatkan letak hall probe 
menjadi miring sehingga hasil pengukuran akan 
berubah karena hall probe yang satu dengan yang 
lainnya akan berbeda dalam penerimaan medan 
magnet.

Pensejajaran pada perangkat mapping dilakukan 
dengan memutar poros kaki penyangga sehingga 
selisih ketinggian pada alat perangkat mapping 
bernilai 0 (Gambar4b)

Gambar 4. (a) proses pensejajaran badan alat 
mapping, (b) proses pengukuran
dengan menggunakan water pass

Zeroing probe tesla meter
Sensor pada alat ukur tesla meter harus 

menunjukan hasil pengkuran pada kondisi sama 
seperti semula, yaitu menunjukan angka nol. Kondisi 
ini diperuntukkan agar hasil ukur yang ditunjukkan 
selama proses mapping akan sama dengan 
pengambilan data sebelumnya. Proses zeroing 
(Gambar 5) dilakukan dengan memasukkan sensor 
alat ukur tesla meter ke zero chamber (ruang dimana 
medan magnet bernilai 0 T).
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Pengaruh zeroing ke dalam pengukuran sama 
halnya dengan proses kalibrasi ulang alat tesla meter, 
hal ini dikarenakan jika tesla meter tidak digunakan 
setelah proses pemakaian untuk pengukuran medan 
magnet akan memiliki rentang pengukuran berbeda 
sebesar 0,002 Tesla.

Gambar 5. Zeroing sensor tesla meter sistem magnet 
siklotron DECY-13

Alignment koordinat x-y
Alignment koordinat x dan y memiliki tujuan 

untuk mensejajarkan dan mengembalikan sensor ke 
posisi pusat medan magnet siklotron DECY-13. 
Proses ini dilakukan dengan pengambilan data 
sebaran medan magnet untuk posisi x dan y magnet 
siklotron.

Proses pengambilan medan magnet dilakukan 
dengan mengalirkan arus terhadap magnet siklotron 
dengan nilai tetap sebesar 133 A dengan aliran 
pendingin yang masuk ke sistem magnet di seting
pada 73°F. suhu ruangan magnet siklotron berada 
pada nilai 25°C dengan humidity 60%. Pada proses 
pengambilan data medan magnet, pengukuran akan 
dilakukan setelah melalui waktu 60 menit. Hal ini 
dilakukan agar magnet siklotron memiliki medan 
magnet yang seragam setelah di aliri arus.

Penentuan alignment koordinat -x dan -y ini 
mengacu pada medan magnet di pusat jari-jari kutub 
magnet dimana apabila koordinatnya sudah sesuai 
maka medan magnetnya akan simetris.

Gambar 6 menunjukan grafik hubungan antara 
koordinat pada titik y dengan titik x tertentu terhadap 
besaran medan magnet yang diterima oleh alat ukur 
tesla meter. Gambar 6a merupakan proses alignment 
untuk y pada posisi x = 0 mm dengan medan magnet 
puncak 1,4 T. Gambar 6b merupakan proses 
alignment untuk y pada posisi x = 480 mm dengan 
medan magnet puncak 1.296 T. Gambar 6a 
merupakan proses alignment untuk y pada posisi x = 
960 mm dengan medan magnet puncak 1.34 
T.Terdapat perbedaan medan magnet antara titik 
pengambilan medan magnet, hal ini dikarenakan 
kontur medan magnet adanya hill dan valey.

Dari hasil pengukuran medan magnet untuk 
posisi pada x = 0 dan x = 480 mm menghasilkan nilai 
tengah yang sama untuk puncak magnet yang terukur 
namun terdapat perbedaan dengan nilai tengah untuk 
x = 960 mm. Hal ini berarti kondisi hall probe pada

arah y tidak sejajar sehingga terdapat perbedaan titik 
tengah yang berakibat hall probe miring sejauh 1 
mm.

a Koordinat

c
210 230

Koordinat

Gambar 6. Hasil pengukuran tesla meter terhadap 
proses alignment y pada (a) x = 0 mm, 
(b) x = 480 mm dan (c) x = 960 mm

Pada Table 2 diperlihatkan hasil perbandingan 
untuk proses alignment dengan variasi pada sumbu x. 
Pada Tabel 2 dilakukan perhitungan untuk mengkaji 
ulang terhadap keabsahan data hasil pengukuran pada 
setiap titik. Hal ini dilakukan untuk lebih memastikan 
dari error data yang ditunjukan. Dengan mengambil 
data medan magnet terukur yang memiliki nilai Tesla 
meter yang sama, dengan batas bawah merupakan 
nilai koordinat terkecil yang ditunjukan (b1) dan 
batas atas merupakan nilai dengan koordinat tertinggi 
(b2) kemudian dibandingkan untuk mengetahui nilai 
tengah berdasarkan hasil perhitungan (np) dengan 
rumusan 1

np = b1 +(b2-b1)/2 (1)
Dari hasil perhitungan (Tabel 2) menunjukan 

nilai yang ditunjukan pada alignment y dengan 
variasi x pada 0 mm dan 480 mm memiliki nilai yang
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sama dan berbeda untuk jarak 960 mm. Hal ini 
berarti hall probe terpasang miring.

Dari hasil perhitungan untuk koordinat -x pada 
posisi 960 mm terdapat perbedaan dengan yang 
ditunjukan dari hasil pengukuran. Nilai pada 
perhitungan koordinat tengah medan magnet berada 
pada koordinat 234 mm sedangkan dari pengukuran 
berkoordinat 233 mm. Perbedaan ini terjadi karena 
pengambilan nilai batas bawah dan atas tidak tepat 
persis pada besaran medan magnet yang sama persis. 
Tabel 2. Perbandingan hasil proses alignment pada

sumbu y dengan variasi sumbu x
0
(mm)

480
(mm)

960
(mm)

Batas bawah 188 212 222
Batas atas 276 252 244
Nilai perhitungan 232 232 234
Nilai pengukuran 232 232 233

Setelah koordinat y berada pada satu garis sejajar 
pusat medan magnet maka titik pusat terukur diubah 
menjadi titik pusat tengah untuk koordinat 
pengukuran pada koordinat y. Jangkauan pengukuran 
yang diambil oleh titik y sejauh 480 mm maka titik 
tengah hall probe harus berada pada titik 240 mm. 
Sehingga pada pengkondisian alignment diatas perlu 
dilakukan penggeseran titik pusat sejauh 8 mm 
sehingga titik koordinat dari 232 mm di ubah 
menjadi titik 240 mm.

Pada proses alignment koordinat x nilai y di 
ambil pada variasi 0, 120, 240 dan 480 mm. Gambar 
7 menunjukan hasil pengukuran untuk variasi y pada 
alignment x. Pada Gambar 7a. merupakan proses 
alignment untuk y pada posisi x = 0 mm dengan 
medan magnet puncak 1.9618 T. Gambar 7b. 
merupakan proses alignment untuk y pada posisi x = 
120 mm dengan medan magnet puncak 1.962 
T.Gambar 7c. merupakan proses alignment untuk y 
pada posisi x = 240 mm dengan medan magnet 
puncak 1.296 T.Gambar 7d. merupakan proses 
alignment untuk y pada posisi x = 480 mm dengan 
medan magnet puncak 1.962 T. Sama halnya dengan 
alignment pada y, alignment pada x akan 
memberikan nilai pengukuran medan magnet yang 
berbeda karena perbedaan kontur magnet siklotron.

Gambar 7. Hasil pengukuran tesla meter terhadap 
proses alignment x pada (a) y = 0 mm, 
(b) y = 120 mm, (c) y = 240 mm dan (d)
y = 480 mm

Pada Tabel 3 ditunjukan perbandingan nilai yang 
terukur dan hasil perhitungan dengan sistem 
perhitungan sama dengan proses alignment koordinat 
y, maka terdapat perbedaan nilai tengah untuk posisi 
x. Dari hasil pengukuran tersebut maka hall probe 
perlu digeser sehingga sumbu x menjadi sejajar.
Tabel 3. Perbandingan hasil proses alignment pada 

sumbu x dengan variasi sumbu y
0
(mm)

120
(mm)

240
(mm)

480
(mm)

Batas bawah 470 448 460 464
Batas atas 488 512 498 494
Nilai perhitungan 482 482 480 480
Nilai pengukuran 480 480 479 479

Hasil yang ditunjukan pada alignment x 
menunjukan nilai tengah 480 mm sehingga tidak 
perlu dilakukan perubahan nilai tengah seperti yang 
dilakukan pada alignment y. Proses alignment ini 
perlu dilakukan pada setiap tahapan akan melakukan 
pengkuran medan magnet, karena posisi meja 
mapping dan hall probe akan berubah akibat dari

Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah - Penelitian Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir 2016
Pusat Sains dan Teknologi Akselerator, BATAN - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, UNS

Surakarta, 9 Agustus 2016



Idrus A.K, dkk ISSN 0216 - 3128 203

pelepasan hill dan valey magnet siklotron dalam 
proses shimming.

KESIMPULAN
Proses alignment pada sistem medan magnet 

siklotron perlu dilakukan untuk mengembalikan 
sistem magnet pada kondisi pengukuran semula. 
Sehingga ketika proses mapping akan dilakukan 
berulang akibat proses shimming, data yang 
ditunjukan bernilai sama. Pergeseran dan perubahan 
terjadi karena perubahan ketinggian meja alat 
mapping dan pusat koordinat x dan y pada proses 
mapping. Perubahan yang terjadi pada pergeseran 
koordinat mapping dapat bergeser sejauh 1 sampai 2 
mm untuk setiap hall probe pada koordinat x dan y. 
Perubahan ketinggian meja mapping 0,05° dan 
perubahan pada pengukuran tesla meter sebesar 
0,002 T.
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TANYA JAWAB

Fajar Sidik P
- Pengaruh isokronus terhadap partikel?

Taufik
- Medan maget isokronus berpengaruh terhadap 

lintasan partikel sehingga partikel dapat mencapai 
energi yang diinginkan (13 MeV). Jika medan 
magnet siklotron tidak sesuai dengan medan 
magnet isokronus, maka lintasannya menjadi tidak 
stabil, partikel tidak dapat mencapai energi 13 
MeV.

Silakhuddin
- Bagaimana cara mengkalibrasi arus elektron yang 

terdeteksi di koil?
- Alignment yang dilakukan ini untuk proses 

mapping yang dulu atau yang terbaru(yang cair)?
- Jelaskan significancy alignment ini

Taufik
- Alignment ini dilakukan untuk proses mapping 

yang dulu (2015) dilakukan.
- Alignment ini sangat penting untuk memastikan 

posisi pemetaan sesuai dengan koordinat magnet 
sikotron.
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