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ABSTRAK
PEMBUATAN FARADAY CUP BERBASIS LAYAR PENDAR SEBAGAI SENSOR BERKAS PARTIKEL 
ELEKTRON. Telah dibuat Faraday Cup berbasis layar pendar sebagai sensor profil berkas partikel elektron 
pada akselerator elektron. Pada prinsipnya berkas elektron yang dihasilkan oleh sumber elektron dan 
dipercepat dalam tabung akselerator akan menghasilkan cahaya yang bisa diamati secara visual apabila 
berinteraksi dengan bahan pendar (phosphorescent). Faraday Cup sensor berkas partikel elektron ini dibuat 
dari bahan monitor tabung TV bekas yang dimodifikasi. Komponen utama yang digunakan antara lain: 
tabung TV-17 inchi, flange reduser dari bahan stainless steel dan lem vakum. Ada dua pengujian yang telah 
dilakukan yaitu uji tingkat kevakuman dan uji sensor berkas partikel elektron. Uji tingkat kevakuman 
dilakukan dengan mengukur kevakuman akhir yang dapat dicapai, sedangkan uji sensor berkas partikel 
elektron dilakukan dengan mengamati bentuk profil berkas yang tertangkap Faraday Cup secara visual. 
Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa monitor tabung TV bekas dapat dibuat menjadi Faraday 
Cup sensor berkas partikel pada akselerator elektron.
Kata kunci:layar pendar, sensor berkas elektron, faraday cup

ABSTRACT
CONSRUCTIONOF THE FARADAY CUP BASED ON FLUORESCENT SCREEN AS AN ELECTRON BEAM 
SENSOR. The Faraday Cup based on fluorescent screen as an electron beam profile sensor at electron 
accelerator has been conducted. In the principle, the electron beam which obtained from the electron source 
and accelerated in the accelerator tube will obtain the light which can be observed visually when it interac 
with fluorescent material (phosphorescent). This Faraday Cup for electron beam sensor was made from the 
modified TV tube. The main component of this Faraday Cup construction includes: 17 inchi TV tube, SS 
reducer flange and the vacuum adhesive. There are two kind of test has been conducted, that is the vacuum 
level test and the electron beam sensor test. The vacuum level test was conducted by measuring the final 
vacuum level that can be reach, while the electron beam sensor test was conducted by monitoring of the 
electron beam profile that was trapped by Faraday Cup visually. The test result shows that TV tube can be 
modified as the Faraday Cup to sensor electron beam in the electron accelerator.
Keywords: fluorescent screen, electron beam sensor, faraday cup

PENDAHULUAN
ancangbangun Mesin Berkas Elektron (MBE) 
dengan target spesifikasi teknis 300 keV/20 mA 

untuk pravulkanisasi lateks karet alam merupakan 
program utama BATAN yang dimulai sejak tahun 
2005. Secara bertahap telah dilakukan pengadaan dan 
pembuatan beberapa komponen utama MBE, bahkan 
telah dilakukan pengkonstruksian dan pengujian awal
unjuk kerjanya.

Pada operasi MBE berkas elektron dihasilkan 
oleh sumber elektron melalui pemanasan, yaitu 
pemanasan dengan mengalirkan arus filamen pada 
sumber elektron. Agar berkas dapat mencapai target 
dan memiliki energi, maka setelah berkas diekstraksi 
keluar dari sumber elektron dilewatkan melalui 
tabung pemercepat untuk dinaikkan energinya hingga 
mencapai energi yang diinginkan. Hal ini dilakukan 
dengan cara memasang tegangan listrik pada 
elektrode pemercepat [1].

Keluaran Mesin Berkas Elektron berupa berkas 
elektron yang mempunyai energi tertentu, setelah 
melewati jendela pemayar berkas akan mengenai 
target yang dapat diukur, diamati dan dimanfaatkan. 
Untuk mengukur keluaran arus berkas elektron pada 
target digunakan penyetop berkas sebagai sensor [2].

Pengujian dan analisis parameter operasi MBE 
yang meliputi besarnya arus, bentuk dimensi berkas 
dan lain-lain telah dilakukan, namun hasilnya belum 
memenuhi persyaratan yang diinginkan. Analisis 
parameter keluaran MBE ini kedepan memang sangat 
dibutuhkan bagi para pengguna, oleh karena 
mengingat begitu pentingnya hal tersebut sampai 
sekarang terus dilakukan pengujian-pengujian, dan 
studi kelayakan agar terpenuhi persyaratan tersebut 
[2].

Dari hasil analisis pengujian yang pernah 
dilakukan sebelumnya ada beberapa alternatif yang 
dapat digunakan sebagai acuan, yaitu berkaitan 
dengan sistem pembentuk berkas pada sumber
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elektron, dengan pertimbangan yang matang 
akhirnya kedepan berencana untuk mengganti 
sumber elektron dengan tipe tiga elektroda. Pada 
sumber elektron tiga elektrode, dimana elektroda 
ketiga ini adalah elektroda pembentuk berkas yang 
dapat mempengaruhi besar kecilnya arus dan bentuk 
dimensi diameter profil berkas sesuai besar catu daya 
yang diberikan [3]. Oleh karenanya untuk 
meyakinkan agar sumber elektron tipe tiga elektrode 
tersebut dapat memberikan bagaimana watak unjuk 
kerjanya, maka perlu dilakukan pengujian awal 
sebelum sumber elektron diintegrasikan pada mesin 
berkas elektron yang sesungguhnya [3].

Agar dapat dioperasikan sumber elektron 
membutuhkan sarana pendukunguntuk menguji 
unjuk kerjanya, dimana terdiri dari sistem vakum, 
sumber catu daya dan Faraday Cup (sensor berkas). 
Sarana pendukung tersebut diatas sebagian sudah ada 
dan ada satu perangkat yang perlu dibuat yaitu 
Faraday Cup sebagai sensor berkas. Dalam makalah 
ini diuraikan mengenai pembuatan Faraday Cup 
berbasis layar pendar sebagai sensor berkas elektron.

DASAR TEORI
Prinsip Kerja Sumber Elektron

Dalam sumber elektron filamen yang dipanaskan 
dengan arus listrik mengemisikan elektron. Elektron 
yang diemisikan oleh filamen didorong dan 
difokuskan oleh katode serta diekstraksi oleh 
elektrode anode menjadi berkas elektron [1]. Berkas 
elektron yang diekstraksi oleh anode dan dikeluarkan 
dari sumber elektron yang selanjutnya berkas 
dipercepat pada tabung akselerator. Untuk mengukur 
besarnya arus berkas elektron dapat digunakan target 
(Faraday Cup) dan DC Amper-meter [4].

Gambar 1. Sumber elektron tiga elektrode [4]

Fosforesensi
Fosfor ialah zat yang dapat berpendar karena 

mengalami fosforesensi (pendaran yang terjadi 
walaupun sumber pengeksitasinya telah 
disingkirkan). Fosfor berupa berbagai jenis senyawa 
logam transisi atau senyawa tanah langka seperti zink 
sulfida (ZnS) yang ditambah tembaga atau perak, dan 
zink silikat (Zn2SiO4) yang dicampur dengan mangan 
[5].Kegunaan fosfor yang paling umum ialah pada

ragam tabung sinar katoda (CRT) dan lampu pendar, 
sementara fosfor dapat ditemukan pula pada berbagai 
jenis mainan yang dapat berpendar dalam ruang 
gelap (glow in the dark) [5].

Sebenarnya zat fosfor/fluoresens itu berpendar 
sepanjang terkena gelombang cahaya (misalnya 
cahaya matahari). Namun cahaya yang dihasikan 
dari hasil eksitasi elektron dari zat fosfor kalah terang 
dari cahaya (matahari), sehingga zat tersebut tidak 
terlihat sedang berpendar atau memancarkan 
cahaya.Hal inilah yang menyebabkan fosfor terlihat 
berpendar pada ruang gelap atau pada malam hari 
[5].

Faraday Cup
Faraday Cup adalah suatu alat yang digunakan 

untuk mengukur arus berkas, posisi dan pemfokusan 
berkas dari suatu sumber elektron/ion pada suatu 
instalasi akselerator. Alat tersebut berupa tabung 
berbentuk mangkok cekung dari bahan kaca pirex 
yang didalamnya terdapat kasa (strimin) dari kawat 
stainless steel sebagai sensor arus dan pada 
permukaan mangkok terdapat lapisan tipis dari bahan 
pendar (phosphorescent) [6].

Interaksi antara partikel-partikel yang bermuatan 
dengan bahan pendar tersebut akan menghasilkan 
cahaya dan arus yang dapat diukur, diamati bentuk, 
posisi dan pemfokusan secara langsung. Ada tiga 
cara untuk mengukur arus berkas partikel 
elektron/ion akselerator, yaitu dengan [6]:

1. Probe Putar
2. Lempeng Pendar
3. Mangkok Faraday Cup banyak kolektor

TATA KERJA
Bahan dan Peralatan

Bahan yang digunakan adalah tabung TV bekas 
(CRT-17 inchi), baja tahan karat (stainless steel), lem 
vakum, sedangkan peralatan yang digunakan dalam 
pembuatan adalah pemotong kaca, mesin perkakas 
bengkel mekanik antara lain: mesin bubut, frais, bor, 
dll.

Pembuatan Faraday Cup Berbasis Layar 
Pendar
1. TV bekas (CRT-17 inchi)

Untuk membuat Faraday Cup berbasis layar 
pendar dilakukan dengan cara memodifikasi tabung 
TV bekas ukuran 17 inchi, dimana permukaan bagian 
dalam tabung TV bekas terdapat lapisan dari bahan 
pendar. Pertama-tama dilakukan pemotongan bagian 
tabung TV yang dekat dengan ujung katoda secara 
perlahan-lahan menggunakan pemotong kaca, kehati- 
hatian dalam pekerjaan pemotongan sangat penting 
mengingat tabung dalam keadaan vakum. Mengingat
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kaca tabung TV cukup tebal, agar kaca tidak retak 
akibat timbulnya gradien panas pada saat 
pemotongan, maka pemotongan dilakukan secara 
perlahan dengan ditetesi air selama pemotongan 
berlangsung. Adapun hasil pemotongan tabung TV 
bekas ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Tabung TV bekas sebelum dan sesudah 
dipotong

2. Flange Reduser
Bahan yang digunakan dalam pembuatan tabung 

reduser sebagai penghubung ke sistem vakum adalah 
baja tahan karat (stainless steel) pejal diameter luar 
160 mm, panjang 100 mm. Adapun pembuatan 
tabung reduser menggunakan mesin bubut dan mesin 
frais sesuai gambar rancangan yang telah dibuat. 
Hasil pembuatan tabung reduser ditunjukkan pada
Gambar 3.

Gambar 3.Flange reduser

3. Proses Pengeleman
Setelah tabung TV bekas bagian ujung katoda 

dipotong maka pada bagian tersebut disambungkan 
dengan tabung reduser menggunakan lem vakum. 
Agar permukaan flange tabung reduser ini rata dan 
sejajar dengan flange tabung akselerator, maka 
sebelum dilakukan pengeleman perlu dilevel dengan 
menggunakan water pass agar hasilnya tidak miring. 
Faraday Cup hasil pembuatan ditunjukkan pada 
Gambar 4.

Gambar 4. Faraday Cup dari tabung TV bekas

4. Uji Tingkat Kevakuman
Untuk tes kevakuman, Faraday Cup yang telah 

dibuat diintegrasikan dengan tabung 
pemercepat/akselerator dan sistem sumber elektron, 
untuk selanjutnya dilakukan uji kevakuman 
menggunakan pompa vakum rotary dan difusi.

Pengujian dengan pompa rotary harus bisa 
mencapai kevakuman orde 10-2 - 10-3 mbar, jika 
belum tercapai perlu dicari bagian yang 
menyebabkan bocor selanjutnya diperbaiki, namun 
jika telah tercapai syarat kevakuman dilanjutkan 
dengan pompa difusi. Dengan pompa difusi harus 
bisa mencapai orde 10-4-10-5 mbar, yang merupakan 
syarat kevakuman untuk operasi sumber elektron.

Kamera
CCTV

Pompa
Vakum

Sumber
elektron

Faraday Cup

Gambar 5. Instalasi Faraday Cup sebagai sensor 
profil berkas pada sistem sumber 
elektron

5. Uji Monitoring Profil Berkas Elektron
Jika hasil uji tingkat kevakuman sudah 

memenuhi syarat, maka dilanjutkan pengujian 
monitoring profil berkas elektron menggunakan 
Faraday Cup yang telah dibuat. Skema monitoring 
profil berkas elektron ditunjukkan pada Gambar 6.

Gambar 6. Diagram instalasi sensor profil berkas 
pada sistem sumber elektron [4]

Untuk mengetahui apakah Faraday Cup 
berfungsi atau tidak, komponen ini harus diinstal 
pada sistem sumber elektron dan kemudian
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dioperasikan. Adapun langkah pengoperasian sumber 
elektron sebagai berikut: dengan tetap menghidupkan 
sistem vakum (sesuai skema pengujian sumber 
elektron pada Gambar 6), sumber elektron dapat 
dioperasikan. Parameter operasi sumber elektron 
meliputi: catu daya arus filamen 0 - 20 Amper, catu 
daya katode-anode (ekstraktor) 0 - 10 kV, catu daya 
pemercepat 0 -25 kV dan catu daya terisolir 35 kV/ 
220V-220 V. Dengan memvariasi parameter operasi 
tersebut dilakukan pengamatan/pengukuran profil 
berkas elektron. Ada beberapa metode untuk 
pengukuran profil berkas elektron salah satu cara 
yang mudah, yaitu dengan target layar pendar. 
Mengapa ini dipilih, karena ada beberapa keunggulan 
yakni profil berkas elektron dapat diamati secara 
visual, lebih praktis tidak perlu bongkar pasang yang 
bisa mengorbankan kevakuman. Interaksi berkas 
elektron/ion dengan target yang dilapisi bahan 
phosphor akan memancarkan cahaya. Dengan 
melalui sebuah kamera CCTV data dalam bentuk 
digital langsung ditransfer ke komputer,diolah yang 
kemudian bisa dimonitor, disimpan ataupun dicetak. 
Oleh karena itu seawal mungkin sebelum sumber 
elektron ini dipasang pada MBE yang sesungguhnya 
perlu dikarakterisasi profil berkasnya.

Mula-mula pada bawah tabung layar pendar 
diletakkan kamera CCTV yang dihubungkan dengan 
laptop menggunakan video capture USB.2.0. Setelah 
itu menyalakan power supply kamera dan power 
supply laptop. Selanjutnya perangkat lunak video 
capture USB.2.0 diinstal dengan mengikuti manual 
bawaannya, jika instalasi perangkat lunak benar 
maka pada layar laptop akan muncul ikon Ulead 
Video Studio [7]. Klik ikon Ulead Video Studio dua 
kali untuk menjalankan program, kemudian pada 
tampilan pertama pilih Video Studio Editor maka 
muncul tampilan kedua yang memuat perintah dalam 
bentuk bar [7]. Untuk pengambilan video maka klik 
menu bar Capture kemudian pilih source SMI 
Grabber Device, maka gambar dalam tabung layar 
pendar dan sekitarnya akan tertampil di monitor 
laptop. Hal ini menunjukkan bahwa profil berkas 
elektron siap dimonitor secara real time [7].

Gambar 7. Koneksi CCTV dan Laptop menggunakan 
video adaptor Easy Capture USB.2.0 [7]

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ide awal pembuatan Faraday Cup berbasis layar 

pendar sebagai sensor profil berkas elektron adalah 
mengambil prinsip kerja dari tabung CRT (tabung 
sinar katoda) bahwa seberkas elektron yang 
ditembakkan pada bahan pendar akan berpendar 
menjadi cahaya tampak. Selanjutnya dilakukan 
identifikasi komponen-komponen yang diperlukan, 
mendisain gambar dilanjutkan proses pembuatan. 
Hasil prototip Faraday Cup sebagai sensor berkas 
seperti ditunjukkan pada Gambar 4, dan Gambar 5 
adalah instalasi penggabungan sensor profil berkas 
elektron dengan sistem sumber elektron. Terlihat 
bahwa Faraday Cup sebagai sensor profil berkas 
elektron dihubungkan dengan tabung pemercepat 
sumber elektron menggunakan sarana konektor T- 
piece.

Hasil uji tingkat kevakuman Faraday Cup 
menggunakan pompa difusi ditunjukkan pada 
Gambar 8.

Waktu (menit)

Gambar 8. Tingkat kevakuman vs waktu

Pada menit ke nol merupakan awal pengujian 
kevakuman yaitu pada tekanan 2 10-2 mbar 
selanjutnya pada menit ke 4 diperoleh tingkat 
kevakuman 8.10-4 mbar dengan cepat yang ditandai 
dengan garis slop yang tajam dan pada menit ke 6 
telah mencapai 2 10-4 mbar, selanjutnya pada menit 
ke 14 masih tingkat kevakuman menunjukkan 
kenaikan yang cepat dan pada menit ke 20 sudah 
mendekati optimum karena pada menit-menit
berikutnya nampak hampir tidak ada kenaikan 
tingkat kevakuman yang ditunjukkan dengan garis 
yang mendatar, ini menunjukkan kondisi yang 
optimum yaitu 4.10-5 mbar terlihat sampai pada menit 
ke 43.
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Vp=10 kV dan Vf =0 kV Vp=10 kV dan Vf =0,5 kV Vp=10 kV dan Vf = 1 kV

Vp=10 kV dan Vf=1,5 kV Vp=10 kV dan Vf =2 kV Vp=10 kV dan Vf =2,5 kV

Vp= 10 kV dan Vf =3 kV

Vp=10 kV dan Vf =6 kV

Vp= 10 kV dan V f=4 kV

Vp=10 kV dan Vf =7 kV

Vp=10 kV dan Vf =5 kV

Vp=10 kV dan V f= 9 kV
Keterangan : Vp = Tegangan pemercepat
Vf = Tegangan pemfokus

Gambar 9. Hasil pengukuran profil berkas elektron menggunakan Faraday Cup
Uji monitoring profil berkas elektron 

menggunakan Faraday Cup, sesuai Gambar 7 
memperlihatkan CCTV yang dihubungkan dengan 
Laptop menggunakan video adaptor Easy Capture 
USB.2.0. Unit CCTV pada rangkaian Gambar 7 ini 
berfungsi sebagai perekam gambar profil berkas

elektron pada sensor profil berkas elektron (layar 
tabung TV bekas). Sinyal keluaran dari CCTV ini 
dikirim ke Laptop untuk ditampilkan pada layar 
laptop menggunakan video adaptor Easy Capture 
USB.2.0. Prinsip kerja sensor profil berkas elektron 
sama seperti CRT atau TV, yaitu ketika berkas
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elektron menabrak lapisan tipis bahan fosfor pada 
layar kaca tabung TV maka akan terjadi fluorescence 
(pendaran) [6]. Bentuk gambar pendaran pada layar 
kaca sangat tergantung pada bentuk berkas elektron 
yang datang, sedangkan redup terangnya pendaran 
bentuk gambar yang dihasilkan tergantung pada 
intensitas berkas elektron yang menabrak bahan 
fosfor [6].

Berdasarkan hasil uji faraday cup sebagai sensor 
pengukuran profil berkas elektron dari sumber 
elektron tipe pierce menunjukkan bahwa sensor 
profil berkas elektron menggunakan tabung tv bekas 
dapat memberikan gambaran bentuk visual profil 
berkas elektron yang langsung bisa diamati secara 
real time maupun melalui cctv. Redup terangnya 
gambar bentuk profil berkas elektron bersesuaian 
dengan besar kecilnya intensitas berkas elektron. 
Adapun hasil pengukuran profil berkas elektron dari 
sumber elektron-tipe pierce pada tegangan 
pemercepat tetap untuk berbagai variasi tegangan 
pemfokus ditunjukkan pada gambar 9.

KESIMPULAN
1. Tabung TV bekas (CRT) dapat digunakan sebagai

Faraday Cup sensor berkas partikel berbasis layar 
pendar pada suatu akselerator.

2. Monitor berkas elektron berbasis bahan pendar 
dari tabung TV bekas (CRT) dapat memberika 
memberikan hasil pengamatan real time dan 
gambar bentuk visual profil berkas elektron yang 
dihasilkan,dimana merupakan gambar 
sesungguhnya dari bentuk profil berkas elektron.
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