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PENGGUNAAN TIMER 555 SEBAGAI PEMBANGKIT PULSA
UNTUK KONTROL PROSES P ADA PELAPISAN DETO-
NATION GUN (D-GUN)

Farid W. Machmud, Diah Intani, Isnaeni daD Cece
Pus/it Fisika -LIP! Serpl}ng

ABSTRAK
PENGGUNAAN TIMER 555 SEBAGAI PEMBANGKIT PULSA UNTUK KONTROL PROSES PADA
PELAPISAN DETO-NATION GUN (D-GUN). Instrumen kontro/ menggunakan pulsa e/ektronik banyak
ditemukan da/am mengenda/ikan proses-proses pengo/ahan da/am industri. Pu/sa-pu/sa tersebut dihasi/kan
o/eh sebuah rangkaian osi/ator don diinputkan ke rangkaian /ogika untuk mengatur pu/sa sesuai dengan
prosesnya. Da/am kegiatan ini sebuah a/at kontro/ digital sederhana te/ah dirancang bangun dan
diimp/ementasikan pada proses pe/apisan D-Gun. Campuran gas, powder feeder dan frekuensi tembakan
a/at pe/apis D-Gun dapat dikenda/ikan dari pengaturan Lebar pu/sa osi/ator yang menggunakan timer 555.
Rangkaian /ogika berikutnya yang terdiri dari sebuah pencacah sinkron dan beberapa gerbang /ogika XOR,
OR. .4ND dan NOT mengatur pu/sa-pu/sa terse but sehingga dipero/eh pu/sa-pu/sa ke aktuator sesuai
dengall urut-urulall proJ:es. Hasi/-hasi/ pengujian pu/sa menunjukkan bahwa Lebar pu/sa keadaan tinggi
(high) dan keadaall rendah (10\'I) akan sarna hila perbandingan ni/ai kedua resistor pengenda/i Lebar pu/sa
mendekati selengah unluk suatu nilai kapasitor /uarnya. Implementasinya pada alaI pelapis D-Gun

menunjukkan bahwa freA:uensi tembakan /ebih besar dari / Hz untuk ni/ai kapasitor 20 pF atau kurang,
sementara pengaturan lebar pulsa ke aktuator-aktuator gas /edak (fuel) don aksigen menentukan
perbandingan campuran gas, dan Lebar pu/sa ke penyemprot serbuk (powder feeder) menentukan jumLah
serbuk yang diinjeksika/1' ke ruang bakar D-Gun. Dari hasi/-hasi/ pengujian dan imp/ementasinya dapat
disimpu/kan bahwa beberapa parameter pelapisan D-Gun dapat dikendalikan dari pengaturan Lebar pu/sa

timer tersebul.

ABSTRACT
THE APPLICATION OF TIMER 555 FOR PULSE GENERATOR IN THE PROCESS CONTROL OF THE
D-GUN COATING. Many instrumentation of control that using electronic pulse has been found utilized to
control manufacturing process in industry. The pulses were produced by oscillator circuit act as input for
logic circuit then adjusts pulse properly to the process. In this work, a simple digital control instrumentation
was designed and implemented for the D_Gun coating process. Timer 555 for adjusting oscillator pulse
width could control the gas. powder feeder. and detonation frequency. The other logic circuit that was
consists of one synchronize counter and some logic gate XOR. OR, AND, and NOT were adjusting pulses to
produce pulses for actuator related to the processes queue. The pulses characterization show that high and
low pulse width will be the same if the comparison of the two resistors of bandwidth controller almost half
for a value of outer capa,r;itor. The implementation shows that the detonation frequency was greater than I

H; when the capacitors \'alue is 20 JlF or less, while the adjustment of pulse width to fuel actuators and 02
describe the comparison of the gas. and pulse width to powder feeder describe the amount of powder that
have been injected to fire chamber of D_Gun.. From the characterizations and the implementation we
conclude that some para,meters of the D_Gun coating can be controlled by the bandwidth of the timer.

PENDAHULUAN
B erbagai metoda pelapisan pada bahan telah

dikembangkan untuk nl1emberikan sifat-sifat
khusus pada permukaan bahan tersebut. Bergantung
pada proses pelapisannya, sistem kontrol pada pe-
lapisan bahan mencapai berbagai tingkat kerumitan.

Sebagai contoh, sistem kontrol pada rf sputtering
dapat menggunakan mikroprQsessor untuk mengatur
buka/tutup valve, menyalakan/memadamkan (onl
off) gerak rotasi/translasi holder, campuran gas dan

lain-lain, atau DC sputtering yang telah berkembang

menjadi pulsed- DC sputtering.

Pengembangan teknologi Detonation Gun
(D-Gun) dewasa ini memberikan altematip lain
terhadap proses perlakuan permukaan bahan. D-

Gun dapat digunakan untuk melapisi berbagai
logam (AI, Zn, Cu, Fe,Ti,Co, Ni), oksida (TiO2 dan
lain-lain), logam campuran (20Cr-80Ni clan lain-

lain), karbida, keramik clan cermet"l.

Tujuan pelapisan dengan D-Gun juga
bervariasi!21. Pelapisan dengan D-Gun dapat
digunakan untuk memodifikasi permukaan bahan
sehingga bahan tersebut menjadi tahan korosi, tahan
abrasi, tahan gesekan, tahan panas clan lain-lain.

-
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Injeksi gas dan powder serta penyalaan
dilakukan melalui aktuator-aktuator yang terdiri dari
relay dan selenoid valve. Aktuator ini melakukan
aksi buka/tutup sesuai dengan sinyal (pulsa) kontrol
yang diberikan. Pengaturan pulsa dari osilator
dilakukan melalui rangkaian logika yang melakukan
manipulasi pulsa untuk peng,aturan operasi aktuatoT.
Rancangan fungsional kontrol D-Gun ditunjukkan
dalam Gambar 2.

Unit Pembangkit Pu/sa

Pembangkit pulsa (osilator) ini merupakan
modifikasi dari rangkaian standar LM555(3) sebagai
duly cycle yang lebar pulsanya dikendalikan secara
teliti oleh dua resistor (Rt dan RJ dan satu kapasitor
(C). Rangkaian ini ditunjukkan dalam Gambar 3.

(;ambar 2. Rancanganfungsional konlrol elektronik.

Oalam keadaan tinggi , lebar pulsa dalam detik

adalah :
In(~~ -2RI-

2 R2 -R.

= ?:(R, + R2 )

3(Ri-R2)

t I = 0,693 R, C sehingga untuk 1 J = 12 (Iebar pulsa sam a) diperoleh

R2 zO.5J RJ (pendekatan).

Pacta persamaan di atas, argumen dari logaritma
natural haruslah lebih besar dari nol, yang berarti
bahwa R2 < '/2 RI. Kaki 2 yang terhubung ke

sambungan antara R, dan R2 tidak dapat
menghasilkan trigger ke komparator. Namun nilai

pendekatan R2 tersebut dapat digunakan untuk

dan dalam keadaan rendah .

t 2 = -~ C tn( .R2 -2 R, -

R, +R2 l2R2 -R,

Dengan menggunakarl pendekatan deret

Taylor hingga suku pertama, rnaka :
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rnenghitung nilai kedua resistor agar diperoleh lebar
pulsa tinggi dan rendah yang rnendekati sarna.'

Komponen utamanya adalah sebuah pencacah 4-bit
dekade naik/turun lTL 74191 [4) dan sejumlah

gerbang logika EXOR, AND, OR dan NOT.
Pencacah tersebut dapat diprogram dengan
menempatkan kaki load dalam keadaan rendah dan
memasukkan data pada keempat kaki data untuk
mengatur keluaran (output).

Rangkaian logika.

Rangkaian ini berperan untuk melakukan
pengblahan pulsa agar aktuator-aktuator dapat
beroperasi sesuai dengan urut-urutan proses.

Clock rLrl..n~rL~LI1.JL.nJ"L

r-l-Ji --J1-J-L_J-'1-..J
Q;.

Qj

I -l 1 r l!

XORI

X0R2

1 1- I i L-

XOR3

A

B

C

r

D

Gambar 4. Diagram pewaktu (timing) rangkaian logika.

Perl~ngkapan lainnya adalah sebuah kaki Do\\'nlUp
untuk hitungan mundur atau maju, kaki Enable
untuk memperbolehkan/menghentikan pencacahan,
Rip/lle Clock untuk keluaran sinyal carry ke
pencacah lain serta Max/Min. Untuk meng-
operasikan TfL tersebut digunakan diagram
pewaktu seperti Gambar 4, yang menunjukkan
bahwa TfL dioperasikan menurut pencacahan naik.
Terlihat bahwa XOR 1 = QA Ef) Qo, XOR2 =
XO~ 1 Ef) 1 dan XOR3 = Qo Ef) 1, sedang keluaran A,

B, C dan D masing-masing diperoleh dari

X@Rl, Q/I , mR2 dan mR3.
Dengan operasi OR, NOT dan AND pada keluaran
A, B, C dan D berikutnya, diperoleh pulsa
berlurutan ke masing-masing aktuator sesuai urut-
urutan proses.

HASIL-HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan pengendali pulsa (R, clan Rz) yang

diperoleh dari pendekatan deret Taylor diperguna-
kan untuk mencari lebar pulsa yang memenuhi tl Z
t2. Dalam pengujian pulsa telah digunakan R2 =

3,3 K clan R, variabel (0 -10 K), clan C = 20 ~lF.

Daerah R1 yang menghasilkan tl = t2 = 0,1

detik adalah 7,5 K sampai 8 K. Bila R1 menuju 2 R2

maka tl menuju Yz t2. Ini bersesuaian dengan nilai R.
= 6,7 K. Untuk R, » 2 Rz maka t, menuju 2 t2 pada
R, = 10 K. Nilai R, antara 6,7 K sampai 10 K

menghasilkan pulsa tl atau t2 antara 0,1 sampai 0,2

detik.

Oari diagram pewaktu TTL 74191 (gambar
2.4) .lebar pulsa antara 0,1 sampai 0.2 detik akan
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mengalir ke ruang bakar ,yakni tekanan dalam
tabung gas, tekanan regulator dan lamanya pulsa ke
aktuator gas. Aliran gas oksigen sarna dengan aliran
gas nitrogen (0,8 liter) walaupun tekanan pacta
regulator oksigen 1,4 kg/cm2 sedang tekanan
regulator nitrogen adalah 4 kg/cm2. Aliran gas yang

sarna (0,5 liter) juga terjadi pacta acetylene
dengan tekanan regulator 1,2 kg/cm2 dan
nitrogen dengan tekanan regulator 2,5 kg/cm2. Lebar
pulsa ke actuator oksigen dan acetylene adalah sarna
dan 2 kali lebar pulsa ke actuator nitrogen. Juga
aliran gas oksigen selalu lebih besar dari acetylene.

Hal yang sarna juga diperoleh pacta pengujian
ke penyemprot serbuk, yaitu volume gas yang ke
luar dari penyemprot sebanding dengan tekanan
regulator pacta frekuensi tembakan 1 Hz.

mengoperasi buka/tutup aktuator selama 0,2 sampai
0,4 detik. Ini berarti bahwa selang waktu penyalaan

adalah 0,8 sampai 1,6 detik, yang menghasilkan
frekuensi tembakan pada pelapis D-Gun antara 0,6

sampai 1,2 Hz.

Gambar 5 menunjukkan hubungan antara
volume gas yang mengalir ke ruang bakar u:ntuk
berbagai tekanan gas pada frekuensi tembakan I Hz.

Pada pengujian ini lama pulsa yang bekerja pada
masing-masing aktuator adalah 0,25 detik untuk
nitrogen dan 0,5 detik untulc oksigen dan acetylene.

Tekanan dalam masing-m;asing tabung gas juga
berbeda, yaitu 112 kg/cm2 dalam tabung oksigen, 40
kg/cm2 dalam tabung nitrog;en dan 7 kg/cm2 dalam

tabung acetylene.

Kurva tersebut memperlihatkan adanya 3
parameter yang mempengaruhi volume gas yang

Kur\'8 Alinn Gas w Tekanan

Gambar 5. !Curva volume gas ke ruang bakar sebagaifungsi tekanan regulator.

volume atau campuran gas ke ruang bakar pacta

frekuensi 1 Hz.KESIMPULAN

DAFTARPUSTAKA

2.

Berdasarkan basil raru;ang bangun, pengujian
dan implementasinya dapat disimpulkan bahwa :

I. Pendekatan deret Taylor dapat dipergunakan
untuk melakukan estimasi lebar pulsa tinggi dan

rendah pacta osilator/timer 555.

2. Rangkaian osilator LM555 dapat dipergunakan
sebagai pembangkit puIs;! untuk mengendaljkan
urut-urutan proses pacta pelapisan D-Gun.

Disamping urut-urutan proses, pengendalian
lebar pulsa dapat dipergunakan untuk mengatur

R.C. TUCKER, Detonation Gun Coatings,
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Linier Data Book, N.S. Corporation, California.

ROBERT L. MORRIS & JOHN R. MILLER,
Designing with TTL Integrated circuits,

McGraw-Hill Book Company, Tokyo.
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TANYAJAWAB

Budi Santosa

-Apakah sudah dipikirkan hukum kendali yang
akan digunakan?

Subari Santoso

-Untuk menyensor tekanan gas, detektor apa yang
digunakan dan berapa efisiensi detektomya?

-Mohon dijelaskan perhitungan efisiensi kontrol
sistem. .

Farid W. Machmud
-Belurn. Karena kontrol elektronik ini han.va

rnengontrol buka tutup valve-valve pada
distributor gas, powder feeder dan penyalaan
sesuai urut-urutan proses.

Farid W. Machmud

-Tekanan gas dibaca dari regulator don pres.sure
gauge di distributor. Jadi hanya sebagai. alat
ukur.

maka hat ini memer/ukan perhitungan daya pada
aktuator don sebagainya.
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