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ABSTRAK

RANCANGAN AKUISISI DAN KENDALl UNIT V AKUM MBE SECARA REMOTE MANUAL. SOFTWARE
INSTRUMENTASI TERDISTR/BUSI DAN HARD WIRE. Telah dilakukan rancangan akuisisi dan kendali
unit vakum MBE secara remote manual, secara software instrumentasi terdistribusi dan hardwire. Untuk
cara remote manual buka/tutup valve cukup menggunakan relay 220 Vac/12 Vdc .pen.vedia daya 12 Vdc
dilengkapi kabel dan sak/ar disamping indika/or penampil status /ingka/ kevakumannya(siap/ /idak siap).
Untuk jenis software dapa/ memanfaa/kan sis/em instrumen/asi /erdistribusi yang /elah dikembangkan.
Referensi tingkat kevakuman diperoleh dari Pening meter berupa tegangan analog DC. Setelah diperkua/
dengan penguat DC segera diproses PCL- 718 untuk dibandingkan secara software dengan data /ingka/
kevakuman 10 -2 Torr dan 10 -6 Torr. Hasiln.va berupa kepu/usan buka/ /u/uP \'al\'e via sinyal digital
keluaran dari PCL-7l8. Un/uk cara kenda/, hard,,',rt' prost's kendal, bukaru/up /meuma/lc val\'e dengan
sis/em interlock menggunakan perangka/ uras Prost's~'a cukup melakukan komparasi /t',~an.l'an
referensi hasil dari kalibrasi keval..-uman 1()-2 Torr dan u\'akuman 1(1 .(} Torr d£'n.~an kRvakuman .,'ang

/erpan/au Pening mt'/er Dari ke/iga cara /t'rst'bu/. me/ode hardM'ire fnempun.UI wakru /all,~.l'ap .\'ung palmg

ABSTRACT

THE ACQUISlTlON AND CONTROL DESIGN FOR VACUUM UNIT OF AN ELECTRON BEAM
MACHINE USING REMOTE MANUAL, SOFTWARE AND HARDWIRE, The Acquisition and Control
design for vacuum unit of an Electron Beam'Machine using Remote manual, Software and Hardwire have
been done. For Remote Manual system open/close of pneumatic valves can be done by using 220 Vac/ J2

Vdc relay equiped with long cabel and switches on the control panel.An indicator lamp mentioning ready/
not ready status of the vacuum unit would be the main indicator in making a desicions to open/close the
pneumatic valves. On the software methode the acquisition and controled would be done by using the
Distributed Control System which have already been developed recently. The references voltage on he
vacuum level of 10 -2 Torr and 1(}-6 Torr ~'ould be proceded by using .4DC techniques of PCL-7 18 and
recorded on the sofhi'are system as a references data base in making an open/ closed pneumatic decession.
On the Hardwire methode, on/off controlling af the pneumatic valves could be done b,v using voltage
comparison b.v using logic circuitry where the vacuum references level of 1(}-2 Torr and J(}-6 TOorr have
alreaO:v been taken, monitored b}' penning gauge. The hardwire methode is the fastest in response time than

the others.

PENDAHULUAN
masing pneumatic valve). Sensor tekanan terdiri
dari dua Pirani meter terpasang di pompa rotari dan
di cross piece. penning sebuah. Karena
terbatasnya waktu serta dana untuk penyelesaian
program MBE maka perlu diambil kebijakan dalam
menentukan cara pengendalian unit vakum yang

tepat.

Ada tiga cara pengendalian buka/tutup pneumatic
valve, pertama disebut Remote Manual, kedua

disebut cara Software dan ketiga menggunakan
Hardwire. Remote Manual menggunakan relay
220Vac/12 Vdc yang terpasang pada setiap
pneumatic valve dioperasikan dari jauh
menggunakan saklar dengan kabel penghubung
untuk menyalurkan tegangan 12 V dc. Dengan

R ancangbangun akuisisi dan kendali unit vakum
MBE ini harus dilakukan karena letak unit

vakum ada di daerah tegangan tinggi dengan
paparan radiasi tinggi saat MBE beroperasi. Unit
vakum MBE terdiri dari sebuah pompa tire rotari
yang dipasang seri dengan sebuah pompa tire
Turbo Molekuler, dua buah isolator pneumatic
valve. pneumatic bucking valve dan pneumatic
roughing bucking valve.

Sebuah kompresor listrik dengan reservoir
menyediakan keperluan udara tekanan tinggi, untuk
operasi buka/tutup pneumatic valve diatur dari
selenoidvalve tire 220V AC ( terpasang di masing-
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arus untuk menggerakan relay 12 Vdcl 220 Vac
(yang terpasang dimasing-masing unit pneumatic
valve )dapat melakukan operasi buka/ tutup valve.
Perlu dilakukan kalibrasi tegangan DC yang
diterima dari sensor vakum( penning meter maupun
pirani meter) untuk mendapatkan harga referensi
10-2 Torr saat pompa turbo mulai bo\eh
dioperasikan. Cara kendali Hardwire sangat cepat
respon waktu tanggapnya disamping bermanfaat
mengurangi kerja PC pembantu. Sistem proteksi
yang diatur dengan interlock Hardwire juga
mengatur cara menghidupkan sumber elektron MBE
hila tingkat kevakuman mencapai angka 10-0 -rorr.
Kalau angka tingkat kevakuman unit vakum be\um
mencapai harga tersebut maka sumber elektron tidak
akan mungkin dapat dihidupkan. hat tersebut untuk
menghindari terjadinya tabrakan elektron dengan
partikel udara dalam tabung pemercepat dan di
lintasan elektron yang lain sebelum menembus
\apisan titanium di ujung pemayar.

---

mengaktifkan relay maka tegangan 220 Vac akan
masuk ke selenoide valve yang dipilih dan status
pneumatic valve menjadi terbuka. Cara
pengendalian software adalah dengan
memanfaatkan jaringan sistem instrumentasi
terdistribusi yang telah dikembangkan. Operasi
buka/tutup pneumatic valve dilakukan dari
antarmuka PCLD-786 driver relay (dilengkapi relay
12VDC/220 V AC ). Proses ini sedikit memerlukan
waktu eksekusi karena diproses di dengan perangkat
lunak dalam TurboPascal- 7. Pacta saat sensor vakum
tiba-tiba menunjukan penurunan tingkat kevakuman
10-2 Torr atau kurang , perangkat lunak segera
memproses langkah mematikan pompa turbo dan
membuka bucking valve dan menutup roughing
bucking valve serta isolator valve. Cara ketiga
menggunakan rangkaian elektronik yang biasa

disebut Hardwire, dengan menyusun rangkaian
logik elektronik terdiri dari sebuah komparator
tegangan , unit penguat tegangan DC dan penguat

Sumber elektron

Pirani

Bucking Roughing Valve

Gambar 1. Diagram kotak unit vakum MBE.
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pneumatic roughing bucking valve dibuka,
valve lainnya ditutup
pompa rotari dihidupkan untuk memvakumkan
ruang cross piece hingga umber elektron,
sementara itu Pirani gauge di daerah cross
piece diamati hingga tingkat kevakuman 10-2
Torr tercapai
isolator pneumatic valve di bawah cross piece
dibuka untuk memvakumkan ruang di bawah
cross piece hingga unit pemayar. Mula-mula
Pirani gauge menunjukan penurunan tingkat

kevakuman, selanjutnya akan mulai naik hingga
tingkat kevakuman 10 -2 Torrtercapai lagi

isolator pneumatic valve di samping cross piece
dibuka untuk memvakumkan ruang dari cross

piece hingga pompa turbo hingga tercapai lagi
tingkat kevakuman 10 -2 Torr. Selanjutnya

roughing bucking valve ditutup, bucking valve
dibuka sebagai persiapan menghidupkan pompa
turbo status ini ditunggu hingga 10 menit untuk
membersihkan seluruh ruang vakum masih
tetap menggunakan pompa rotari saja
Setelah cukup bersih seluruh ruang yang
divakumkan baru pompa turbo mulai
dihidupkan bersama-sama dengan pompa rotari
untuk meningkatkan kevakuman hingga
tercapai 10 -6 Torr bahkan lebih vakum lagi bila

mungkin
selanjutnya sumber tegangan tinggi disiapkan
hingga tegangan yang diinginkan, baru sumber
elektron mulai dihidupkan

Pacta Gambar I ditampilkan diagram kotak
unit vakum MBE menggunakan sebuah pompa
rotani, sebuah pompa turbo, dua buah isolator
pneUmatic valve, sebuah pneumatic bucking valve
daD sebuah pneumatic roughing bucking valve.

Untqk pemantau tingkat kevakuman digunakan
pirani meter dua buah daD Pening meter satu buah.
Proses operasi MBE diawali dengan menyiapkan
tingkat kevakuman hingga 10-6 Torr, kemudian
sumber tegangan tinggi dioperasikan sar:npai
mencapai nilai yang dikehendaki barn sumber
elek~ron dapat dioperasikan. Untuk mencapai
tingkat kevakuman yang direncanakan perlu

mentikuti prosedur pemvakuman secara bertahap
bagi~n demi bagian ruang yang divakumkan agar
pompa vakum dapat berfungsi baik tanpa getaran
~ang tinggi dengan resiko over heating. Disamping
cara<l>perasi yang benar juga diperlukan pula
langkah pengaman operasi pompa bertahap, untuk
melllvakumkan banyak ruangan harus dilakukan
secara bertahap mulai dari satu ruang ke ruang yang
berikutnya. Bila seluruh ruang yang harus
divakumkan secara langsung sekali langkah akan
menyebabkan beban kerja pompa yang berat dan
menimbulkan getaran yang tinggi, hat ini perlu
dihindari mengingat unit pompa vakum ditempatkan
di a~s penopang sistem pemecerpat elektron yang
terbatas/labil.

Berikut ini adalah pengaturan buka/tutup
pne~matic valve yang harus dilakukan :

2.1 ,CARA PENGENDALIANREMOTE MANUAL

220 vac

pneumatiC valve saklar
Kendali

I buka/tutup
oneumatic, 
vttlve &

indikator
vakum siap

tidak siap

I 

relay

220vac/12 vdc, Selenoide valve

udara

Kompresor udara
reservoirudaraI 

tekanan tinggi
Penning meter

~

Gambar 2. Skema pengendalian Remote Manual.
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Selanjutnya penyebab matinya lampu
indikator unit vakum diteliti, ini dapat disebabkan
oleh berbagai hal seperti kontak buruk, lampu mati,
tingat kevakuman menurun sehingga kurang daTi 10-
6 Torr dan tidak terpenuhinya syarat keamanan yang

telah disiapkan sistem interlock MBE. Prosedur
pemvakuman harus tetap diikuti sesuai dengan
petunjuk umum di atas, pengendalian dilakukan daTi

panel pe-ngendali menggunakan saklar on/off
dengan memonitor status tingkat kevakumanyang
ditunjukan Pirani gauge dan Penning gauge di
panel pengendali.

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa unit
pneumatic valve dilengkapi gerbang penyedia udara
bertekanan tinggi untuk buka/tutup valve,
pengendaliannya darpanel kendali dilengkapi saklar
on\off. Sementara itu dari reservoir udara tekanan
tinggi yang diproduksi dari unit kompresor
menyalurkan udara bertekanan tinggi yang siap
untuk buka/tutup pneumatic valve lewat selenoid
valve 220 Vac/12 Vdc.

Sebuah lampu indikator menunjukan unit
vakum siap/ tidak siap operasi yang menerima
sinyal dari penning meter maupun pirani meter,
indikator menyala hila tekanan unit vakum telah
mencapai 10-6 Torr. Selanjutnya operator
meninggalkan ruang MBE, interlock pintu MBE
ditutup, sumber HV disiapkan dan sum bar elektron
dihidupkan. lampu indikator unit vakum siap/tidak
siap juga ditampilkan di ruang kendali MBE, saat
indikator tersebut mati berarti ada masalah dengan
unit vakum , at au ada koDiak buruk dan segera
sumber elektron dimatikan da.ri ruang kendali sesuai
prosedur interlock membuka pintu MBE.

2.2 CARA PENGENDALIAN SOFTWARE.

Cara pengendalian software adalah
kelanjutan pemanfaatan dari sistem instrumentasi
Terdistribusi, menggunakan master / slm'e PC
yang telah bcrhasil dikembangkan untuk
pengendalian opcrasi unit generator tcgangan tinggi
secara remote manual menggunakan mou.l:t? di atas
citra gambar dari ruang kcndali ~1BE

220 vac

relay220vac/12 I Pcld-786pneumatIc valv~

!Pcl- 

718
I Selenoide valve

udara SLAVE
kompresor
reservoir udara
tekanan ti?ggi

Penning meter

PC Pem-

bantu

~

I 

I Penguat DC

Gambar 3. Skema pengendalian software.

Gambar 3 adalah diagram kotak cara pengendalian
MBE secara software, dengan memanfaatkan
sistem lnstrumentasi Terdistribusi yang telah
berhasil dikembangkan melakukan pengendalian
unit generator HV secara remote manual
menggunakan mouse di atas citra gambar unit HV
dari PC kendali. Mekanismenya adalah dari penning
meter yang terpasang di unit vakum MBE secara

kontinu di kirimkan data (berupa tegangan analog
DC) tingkat kevakumannya unit vakum. Setelah
diperkuat menggunakan penguat tegangan DC data
analog terse but dimasukan ke gerbang masukan
analog di PCL- 718 untuk diproses konversi ADC .
Dari data tersebut dapat direkam tingkat kevakuman
10 -2 Torr clan 10 -6 Torr sebagai referensi

pembanding saat software menentukan tindak lanjut
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2.3 CARA PENGENDALIAN HARDWIRE.

Cara pengendalian Hardwire ditampilkan
pada Gambar 4, dengan melengkapi unit vakum
MBE dengan rangkaian logika dengan unit
komparator dapat diperoleh cara pengendalian
dengan respon cepat dan biaya murah, perlu
dipersiapkan data untuk referensi proses komparasi
terutama pada tingkat kevakuman 10-2 Torr saat
pompa turbo mulai diperbolehkan berfungsi dan
tingkat kevakuman 10-6 Torr saat sumber elektron
mulai dapat dihidupkan ( sesuai logik interlock).

buka/tutup pneumatic valve tertentu. Keluaran
digital hasil keputusan software dikirimkan ke
PCLD- 786 driver relay, dan selanjutnya PCLD- 786
ke solid state relay (SSR-DC) mengirimkan sinyal
12 volt DC ke relay 220 Vac/12 Vdc yang
terhubung ke masing-masing unit selenoide valve
untuk membuka saluran 220 Vac. Dan akhimya
membuka saluran udara tekanan tinggi hingga
pneumatic valve menjadi terbuka. Sementara itu di
PC utama status buka/tutup pneumatic valve
tertampil jelas di layar monitomya.

~

[=~~~~~=J

~~~~

-
I Panel kendali .

di PC Induk
INDIKATOR

LAMPU
Gambar 4. Skema pengendalian hardwire.

dari sebuah Pirani gauge ditempatkan dekat pompa
rotari mampu memantau tingkat kevakuman 10'"
Torr, Penning gauge ( cold cathode gauge)
ditempatkan dekat pompa turbo dan dekat cross
piece yang mampu memantau tingkat kevakuman
10-9 Torr Pirani gauge hanya dipersiapkan
memantau tingkat kevakuman hingga 10-2 Torr yang
merupakan syarat kevakuman agar pompa turbo

cukup aman operasi, sedangkan Penning gauge
yang ditempatkan di cross piece dipersiapkan
memastikan tingkat kevakuman minimal tercapai
10-6 Torr agar berkas elektron y~ng lewat tidak akan
bertabrakan dengan partikel udara yang berarti
hingga peristiwa sputtering dapat dihindari.
Sementara itu Penning gauge yang ditempatkan di
dekat pompa turbo hanya untuk memonitor
efektivitas pompa turbo ( pumping speed nya ).
Dengan demikian Penning gauge yang ditempat
dekat cross piece yang dipergunakan untuk
memantau tingkat kevakuman minimal unit vakum
MBE sebelum sumber e\ektron layak beropcrasi.

Dua unit logika pembanding menerima dua
masukan tegangan referensi ilntuk tegangan analog
be rasa I dari vakum meter saat mencapai harga 10 -2

Torr(rev I), clan saat mencapai harga 10-6 Torr (rev
2). Selanjutnya tegangan referensi dibandingkan
dengan tegangan yang diperoleh dari penga~atan
vakum meter saat memantau tingkat kevakuman
unit vakum. Hasil unit pembanding no. I
menghasilkan sinyal untuk membuka pneumatic
bucking valve clan menutup roughing bucking
valve, serta menghidupkan pompa turbo, sedangkan
untuk menyalakan lampu indikator unit vakum telah
siap (10 -u Torr tercapai ) dapat dirancang dengan

luai'/ln unit pembanding no.2. Dengan cara
pengendalian Hardwire menghasilkan respon waktu

tang,gap yang cepat.

3. PEMBAHASAN.
Dari Gambar 1 nampak unit vakum

dilellgkapi dengan tiga buah sensor vakum terdiri

Prosiding Pertemuan dan Presentasilimiah Penelitian Dasar IImu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir
.P3TM-BATAN Yogyakarta, 27 Juni 2002



ISSN 0216 -3128 S"diyanto. dkk.

Secara menyeluruh keamanan operasioanl MBE
telah dirancang dengan kelengkapan sistem
interlock menggunakan Hardwire.

Tingkat kevakuman unit vakum MBE juga
dapat turun secara mendadak saat membrane
Titanium di ujung unit pemayar robek, untuk
menghindari hilangnya tingkat kevakuman maka
sistem interlock Hardwire segera mematikan
sumber elektron, demikian pula sumber tegangan
tinggi MBE segera dimatikan. Sistem interlock
Hardwire juga melakukan langkah berikutnya
menutup isolator pneumatic valve yang terletak di
bawah cross piece yang diikuti dengan penutupan
seluruh pneumatic valve yang lain agar tingkat
kevakuman yang tersisi tetap terjaga.

Dalam menentukan cara pengendalian unit
vakum MBE tentu sangat tergantung beberapa
faktor penting, pertama adalah dana yang tersedia
kemudian kapan harus siap dioperasikan. Tidak
kalah pentingnya adalah faktor birokrasi pengadaan
komponen MBE terutama yang harus dibeli di luar
negri, kemudian kualitas. kerja sumber daya
manusianya yang tidak Ie pas pula dari berbagai
keperluan mendasar pegawai negri sipil .Hal-hal
inilah faktor utama keberhasilan program MBE.

dilakukan cukup dari ruang kendali MBE walaupun
waktu tanggap software terbatas.

Software mengatur mekanisme proses
pemvakuman yang ditampilkan dalam diagram alir
di berikut ini. Untuk menyederhanakan mekanisme
software dapat ditampilkan bagan alimya di bawah
ini, nampak bahwa pemvakuman dijelaskan
diperlukan sekitar satu jam yang kenyataannya
dalam tiga tahap. Hal ini perlu dilakukan agar
pompa rotari yang juga disebut FORE PUMP tidak
bergetar akibat beban kerja yang berat hila harus
memvakumkan serentak. Terdapat dua besaran
tingkat kevakuman yaitu 10.2 Torr dan 10-0 Torr
yang harus diakuisisi menggunakan sistem ADC di
PCL- 718, kedua data tingkat kevakuman terse but
dalam persiapannya sebagai referensi pengambilan
keputusan software sehingga harus dilakukan
pengamatan berkali-kali yang kemudian reratanya
diambil untuk referensi dalam pembandingan
terhadap pengukuran tingkat kevakuman yang
dipantau di beberapa lokasi unit vakum MBE.

Pilihan tara pengendalian ketiga ( Hardwire)
dari segi dana paling murah namun waktu
penyelesaiannya cukup mendesak karena perlu
melakukan kalibrasi tegangan referensi tingkat
kevakuman yang banyak menyita waktu.
Kontinuitas operasioanl MBE cukup lemah karena
seperti pilihan pertama (remote manual) setiap kali
ada masalah harus mematikan sumber elektron clan
mematikan MBE agar operator dapat masuk ke

ruang MBE.

Dari ketiga pilihan pengendalian unit vakum

MBE ada beberapa keuntungan maupun
keterbatasannya mengingat dana yang terbatas,
pengadaan komponen MBE ban yak yang harus
diimport dari luar negri ditambah proyek MBE
harus mengikuti aturan administratif standar yang
cukup menyita waktu. Dari sisi teknis pilihan
pengendalian unit vakum MBE Software dilengkapi
Hardwire dapat menjadi pilihan optimal baik dari
segi dana, kontinuitas operasional MBE maupun
waktu tanggap sistem pengendaliannya. DenganI 
menambahkan tara Hardwire kedalam sistem
instrumentasi terdistribusi dilengkapi dengan

I software aplikasi dapat memberikan kinerja
pengendalian optimal. Selain mengurangi faktor
kesalahan manusia dalam tara pengendalian unit

'I vakum MBE, tara pengendalian gabungan no.2 dan
no.3 dapat menjadi pilihan optimal saat ini, namun
masih terbuka tara pengendalian lain yang dapat

I dikembangkan di masa mendatang sejauh dana dan

\ waktunya tersedia.

Vakum meter pertama yang digun.akan
adalah Pirani gauge tipe TPR 010, mampu
memonitor kevakuman hingga 5,6X 10-4 Torr,
ditempatkan di dekat pompa rotari dan di daerah
cross piece untuk memonitor tingkat kevakuman
hingga 10-2 Torr. Bila menggunakan kabel
penghubung lebih dari 20 meter perlu dilakukan
kalibrasi lagi menggunakan tahanan trim yang ada.

Pilihan cara pengendalian pertama (Remote
muf7uul) dari sisi waktu dan dana yang sangat
mendesak dapat diterima, namun tingkat
kesulitannya dari sisi kontinuitas operasional MBE
lemah. Setiap kali terjadi masalah maka MBE harus
dimatikan dahulu agar dapat membuka pintu masuk,
segala sesuatu secara manual dengan saklar on/off
dilakukan di dalam ruang MBE. Satu-satunya
indikator bahwa unit vakum telah siap hanyalah
sebuah lampu indikator di ruang kendali MBE dan
secara visual teramati menggunakan fasilitas CCTV
( dapat diatur arahnya) .

Pilihan cara pengendalian kedua (Software)
menggunakan sistem lnstrumentasi terdistribusi.dari
sisi dana sedikit lebih mahal dengan sisa waktu
penyelesaian yang tinggal sedikit harus bekerja
keras. Dari sisi kontinuitas operasional MBE lebih
baik mengingat software dapat membantu
operasional remote manual melakukan on/off

Prosidlng Pertemuan dan Presentasillmiah Penelltian Dasar IImu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir
P3TM-BATAN Yogyakarta. 27 Juni 2002



ISSN 0216 -3128 239Sudiyanto, dkk.

DIAGRAM ALIR UNIT V AKUM MBE

Diagram alir perangkat lunak yang mengatur mekanisme pengendalian unit vakum
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Bagian tersulit dari cara pengendalian Hardwire ada
pada logika prosedur cara pemvakuman bagian per
bagian seperti yang diterangkan di atas yang disusun
dalam bentuk rangkaian TTL-Logic. Cara
menentukan tegangan referensi pada tingkat
kevakuman 10-2 Torr dan 10-6 Torr menggunakan
teknik ADC pada PCL- 718 merupakan kesulitan
tersendiri karena harus membuat harga rerata dari
sejumlah hasil pengamatan tingkat kevakuman
menggunakan sejumlah vakum meter secara remote
dengan tingkat derau elektronika tinggi akibat
pengaruh frekuensi tinggi dari sistem HV serta

sistem pentanahan yang kurang sempuma.
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Teknologi Nuklir, Yogyakarta 7-8 Agustus
2001.
Operating Manual Balzers untuk Cold Cathode
Gauge IKR 050

Operating Manual Balzers untuk Pirani Gauge
TPR 010.KESIMPULAN

TANYAJAWAB

Supriyono
-Jika 3 buah system itu dapat diselesaikall, apakah

ke 3 buah system tersebut akan digunakan semua.
Bagaimana dengan system cadangan '1

-Untuk pilihan ke 3 (Hardwere), ada proses
sampling data. Kapan proses tersbut harus

dilakukan

Sudiyanto
-Tetap memilih kombinasi system instrumentasi

terdistribusi don system hardwere. sedangkan
yang tipe manual ditinggalkan.

Dari sejumlah rancangan cara
pengendalian unit \'akum MBE dapat

disimpulkan :
I, cara pcngendalian remote manual cukup murah.

kontinuitas operasional MBE kurang ':1lemadai
namun waktu penyelesaian program lebih

sinokat'"
2, cara pengendalian software lebih mahal,

kontinuitas operasional MBE lebih memadai
namun waktu penyelesaian program lebih la~a

3. cara pengendalian Hardwire lebih cepat waktu

tanggapnya, mengurangi kerjasistem
instrumentasi terdistribusi, kontinuitas
operasional MBE terbatas

4, kombinasi cara pengendalian unit vakum no.2
dan no.3 merupakan pilihanyang optimal saat ini
sejauh waktu penyelesaian program MBE bisa

dipel-panjang dengan beberapa penyederhanaan
batasan administratif proyek,

Hardwere pert am a unluk kendali. akui.\"isi tetap
pakai system inslrumenlasi terdistribusi yang
telah terllji baik dan mampu untuk ban.}/ak
masukan data, hasil simulasi hingga 48 buah
data input berfungsi baik.

UCAP AN TERIMA KASIH

dimana

agar
baik.

Penulis ban yak menerima masukan positif
dalam membuat makalah ini, terutama grup vakum
MBE, terima kasih atas segala dukungan teknis
disampaikan kepada Drs. Darsono M.Sc, lr.
Suprapto, Ir. Djaziman serta pak Maryadi teknisi
vakum dan listrik di bidang Akselerator P3TM-

BAT AN.

Farid W Machmud

-Mengenai pengendalian hardwere,
dibutuhkan sampling yang banyak
komparator dapat berfungsi dengan
Dapatkah anda menjelaskan lebih detail?

Sudiyanto
-Untuk tipe hardwere control, maka akuisisi tetap

menggunakan system in.st rumenta!"i terdistribu.si
yang telah direalisir sejak dUG tahun terakhir,

Prosiding Pertemuan dan Presentasilimiah Penelltlan Dasar IImu Pengetahuan dan Teknologi Nukllr
P3TM-BATAN Yogyakarta. 27 Juni 2002
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