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ABSTRAK

PENGENDALIAN POLA-GERAK CARRIER PADA IRADIA TOR GAMMA ISG-500.
Iradiator gamma ISG-500 sedang dalam proses disain. Salah satu obyek disain dalam
iradiator tersebut adalah pola gerak carrier dan pengendaliannya. Banyak kemungkinan pola
gerak yang dapat digunakan dari disain instalasi yang terbentuk, yaitu menggunakan pola
diskrit atau kontinyu. Dalam makalah ini akan dibahas pola gerak carrier diskrit dan
pengendaliannya yang dipi/ih sebagai disain dasar dari iradiator gamma ISG-500 tersebut.
Ada sembi/an tempat pemberhentian carrier untuk sembi/an-belas carrier yang beoperasi,
gerakan carrier dikendalikan sehingga hanya terjadi transient perubahan beban positip
(jumlah beban bertambah) maksimum dua carrier. Pengendalian pola gerak ini
menggunakan pencacah pulsa yang dibuat setara dengan koordinat satu dimensi sebuah
titik pada rantai penarik carrier yang selalu berotasi tersebut. Setiap tempat pemberhentian
memi/iki nilai cacah tertentu yang akan digunakan oleh sistem kendali dalam memberi
perintah bergerak kepada carrier di tempat pemberhentian bersangkutan. Dengan pola
gerak ini diharapkan dapat memperpanjang umur kerja motor penggerak carrier yang
digunakan.

Kata kunci: pola-gerak, pengendalian pola-gerak, transient beban, iradiator gamma

ABSTRACT

CONTROLLING OF CARRIER MOVEMENT ON GAMMA IRRADIATOR ISG-500.

Gamma irradiator ISG-500 is being designed. One of the design objects in the gamma
irradiator is carrier movement and its controlling. Many possibilities of carrier movements can
be implemented in the set-up design, such as using discrete or continuous mode. In this
paper, selected discrete carriers movement and their controlling for the basic-design of the
ISG-500 will be discussed. Nine stopper locations for nineteen carriers in operation will be
controlled their carriers movement so that the movements have maximum positive transient
load (increasing load) two carriers only. The controlling of the movement uses a train of
pulses counting system as a one-dimension coordinate reference of a point on the rotated
chain pulling the carrier. Every stopper location has a specific counting number in which will
be used by the controlling system to let the carrier in the stopper location moving. By this
movement, it is expected to prolong the iife-time of the in use carrier mover motor.

Keywords: carrier movement, controlling carrier movement, load transient, gamma irradiator

1. PENDAHULUAN

Oewasa ini iradiator gamma sebagai perangkat nuklir untuk sterilisasi bahan atau
pengawet makanan mulai bekembang di dunia[1-S]. Oi Indonesia hanya ada satu fasilitas
iradiator gamma untuk tujuan industri yang berlokasi di Bekasi, dan satu iradiator gamma
lagi yang digunakan untuk tujuan penelitian yang berlokasi di Pasar Jum'at - Jakarta
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Selatan. Proses iradiasi dilakukan dengan mendekatkan obyek yang akan
disterilkan/diawetkan ke sumber radiasi nuklir dalam jangka waktu tertentu tergantung dosis
serap yang harus diterima obyek yang akan disterilkan/diawetkan. Teknik bagaimana obyek
tersebut untuk jangka waktu tertentu harus berdekatan dengan sumber radioaktif dalam
prosesnya akan menentukan jenis dari iradiator. Iradiator jenis kolam dengan lay-out seperti
pada Gambar 1 merupakan jenis iradiator yang sedang dalam proses disain di Pusat
Rekayasa Perangkat Nuklir - SATAN menggunakan sumber radioaktif Co-60 beraktifitas
500 Kilo-Curie[7] dan diberi nama iradiator gamma ISG-500.

a. ISG-500 tampak samping. b. ISG-500 tampak atas.

Gambar 1. Lay-out Iradiator gamma ISG-500.

Sumber radiasi disimpan di dalam kolam penyimpanan dibawah tanah, dan diangkat
keatas permukaan jika akan dipergunakan. Gambar 1.a memperlihatkan posisi kolam
dibawah permukaan lantai bangunan iradiator, dan ruang iradiasi untuk proses pengawetan
berada diatas kolam tersebut. Obyek yang akan diawetkan dimasukkan ke dalam carrier,
dan carrier tersebut bergelantungan pada sistem rei conveyor gantung. Carrier ditarik
menggunakan rantai dan masuk ke ruang radiasi melalui rute seperti tampak pada Gambar
1.b. Detail pola kerja iradiator ISG-500 dapat dilihat di [7].

Sanyak kemungkinan pola gerakan carrier beserta ragam karateristiknya(8. 9] yang
dapat digunakan untuk proses iradiasi pengawetan menggunakan instalasi ISG-500 ini.
Dalam makalah ini akan dibahas sebuah pola gerak yang dipilih dalam disain iradiator
gamma ISG-500 dan bagaimana pola pengendaliannya.

2. TATA KERJA

Gabungan pola gerak sentralisasi dan desentralisasi diterapkan da!am insta!asi
iradiator gamma ISG-500. Sentralisasi berarti carrier akan bergerak hanya setelah mendapat
perintah dari sistem sentral-pengendali, yaitu ketika carrier berada di tempat pemberhentian.
Semua carrier ketika sampai pad a tempat pemberhentian akan behenti dan mengikuti pola
sentralisasi. Carrier yang telah bergerak akan berhenti ketika didepannya terhalang oleh
carrier lain, dan akan kembali bergerak jika carrier penghalang didepannya telah pergi
(desentralisasi) .

Gambar 2 adalah pola layout disain iradiator gamma ISG-500!7J. Ada 9 tempat
pemberhentian dalam instalasi, dan 19 carrier yang beroperasi. Strategi yang diterapkan
adalah bahwa semua carrier yang berada di tempat pemberhentian 0 sId 0 hanya akan
bergerak setelah ada perintah dari sentral pengendali. Tempat pemberhentian 6 dan 0
harus selalu berisi carrier untuk keamanan operasi, dan tempat pemberhentian 000 juga
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harus selalu berisi carrier karena untuk proses iradiasi yang dominan. Tempat peberhentian
o untuk proses pengisian carrier (loading) dari obyek yang akan diawetkan, dan
pemberhentian Ci) untuk pengeluaran obyek dari carrier (unloading) karena telah selesai
proses pengawetannya. Ketika awal operasi, semua tempat pemberhentian telah terisi
carrier seperti pada Gambar 2. Bagaimana carrier masuk dan keluar ruang iradiasi dengan
durasi waktu tertentu tersebut, disitulah pengendalian gerak akan berperan.

Pola pengendalian yang sederhana adalah dengan memerintahkan semua carrier di
tempat pemberhentian 0 sId Ci) bergerak semua. Selanjutnya akan ada carrier yang berhenti
karena terhalang carrier lain didepannya dan akan bergerak kembali seperti yang
dutunjukkan pad a Gambar 2.a dengan notasi angka 1 sId 10. Gerakan 1 pada lokasi D,
gerakan 2 pada lokasi C, gerakan 3, 4, 5 pad a lokasi E dan setrusnya seperti pada Gambar
2.a. Ketika semua carrier telah kembali berhenti (karena telah berada pada posisi di tempat
pemberhentian berikutnya dan ada yang berhenti karena terhalang carrier lain), maka
kembali sistem sentral kendali memerintahkan untuk semua carrier di tempat pemberhentian
bergerak lagi (setelah delay diberikan jika diperlukan oleh obyek yang diproses). Langkah
gerakan dari satu tempat pemberhentian ke tempat pemberhentian didepannya ini disebut
satu siklus. Durasi waktu satu siklus ini ditentukan oleh lintasan antar pemberhentian yang
terpanjang[8J, yaitu lintasan a dan x pada Gambar 2.a atau lintasan dari tempat
pemberhentian 6 dan C). Siklus ini akan berulang hingga carrier yang semula di tempat
pemberhentian 0 kembali ke 0 lagi. Namun demikian, dosis radiasi yang besar
pengaruhnya terhadap obyek yang diawetkan yaitu ketika carrier berada di ruang iradiasi
disekitar sumber (tempat pemberhentian 000). Dalam disain dibuat lokasi tempat
pemberhentian 6 dan C) sedemikian rupa sehingga jarak a dan x sama dan terpanjang.
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a. Rute pola gerak: 9 tempat pemberhentian, 19 carrier. b. Diagram waktu pola gerak.

Gambar 2. Lay-out pola gerak iradiator ISG-500

Pola pengendalian gerak dalam disain iradiator gamma ISG-500 ini tidak memberi
perintah serentak ke semua carrier untuk bergerak pada awal siklus, tetapi diatur
sedemikian rupa sehingga perubahan positip jumlah carrier yang bergerak tidak lebih dari
dua carrier seperti vana dituniukkan oleh diaaram waktunva oada Gamhar ? h pp.rllhah;:m• " •••• ~ '-' - -- J-I--'-'-· __ ·_··~-"------·---··_··

positip artinya kenaikan jumlah carrier yang bergerak, dan perubahan negatip artinya
penurunan jumlah carrier yang bergerak. Strategi ini dipilih untuk mengurangi beban
transient dari motor penggerak penarik carrier, karena transient beban pada motor dapat
berpotensi menurunkan umur pakai dari motor penggerak.

Untuk merealisasikan pola gerak dengan rute seperti pada gambar 2.a dan berjalan
dengan siklus seperti pad a Gambar 2.b diperlukan sistem kendali pneumatics yang
dikendalikan oleh sinyal listrik. Sistem pneumatics diperlukan untuk membuka dan menutup
katup perintah jalan dan berhenti carrier di tempat pemberhentian di ruang radiasi. Sistem
kelistrikan tidak bisa digunakan pada ruang beradiasi gamma, karena peralatan listrik akan
rusak oleh radiasi gamma. Oleh karena itu mechanic-pneumatic system tepat digunakan
sebagai pengganti mechanic-electric system. Pemicu pembuka katup perintah jalan adalah
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sinyal listrik yang berasal dari sebuah pencacah pulsa (counter). Pencacah ini mendapat
pulsa dari sistem pembangkit pulsa yang bekerja dari transformasi gerak rantai penarik
carrier menjadi sederetan pulsa listrik. Pencacah dikalibrasi untuk tiap-tiap tempat
pemberhentian. Pemberhentian f} dan ~ akan dibuka ketika pencacah di reset atau berisi 0,
karena dua carrier di tempat kedua pemberhentian tersebut harus bergerak bersama-sama
untuk setiap awal dari siklus. Selanjutnya pemberhentian (1) dibuka pada nilai cacah tertentu
(n1) dan demikian juga selanjutnya untuk tempat pemberhentian lainnya. Konsep
pengendalian pola gerak tersebut dapat dijelaskan menggunakan Gambar 3.

D

IN

Pencacah
OUT

Signal
Conditioning

Gambar 3. Konsep pengendalian pola gerak menggunakan kendali pneumatics.

Generator pulsa dapat dibuat dari sebuah plat lingkaran (cakram) yang diberi lobang
lobang di pinggirannya. Plat cakram tersebut dibuat berputar sejalan dengan putaran rantai
penarik carrier. Salah satu sisi cakram diberi sumber cahaya dan sisi lainnya diberi detektor
cahaya (Light Dependent Resistor - LOR) sehingga gerakan linier rantai dapat terkonversi
menjadi deretan pulsa listrik. Pulsa ini dicacah oleh sebuah pencacah. Oengan sistem ini
nilai cacah akan setara dengan panjang lintasan yang telah dilalui oleh sebuah carrier atau
menjadi "koordinat" suatu titik pada rantai penarik yang bergerak tersebut. Oleh karena itu
nilai dari pencacah dapat digunakan sebagai referensi perintah untuk membuka pintu carrier
ditempat pemberhentiannya. Pemilihan nilai hasil cacah untuk tempat-tempat pemberhentian
yang tepat dapat membentuk pola diagram waktu seperti pad a Gambar 2.b.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola gerak carrier dapat dimodelkan menggunakan state-machine karena dari state
machine tersebut batasan kerja dan karakteristik pola gerak dapat diketahui. Oalam disain
pola gerak ISG-500 ini, setiap carrier adalah obyek dalam state-machine, dan ada tiga state
seperti ditunjukkan pada Gambar 4 yaitu: berhenti-1, berhenti-2, dan bergerak. Carrier akan
selalu bergerak dan akan berhenti jika terhalang oleh carrier lain didepannya (menuju ke
state: berhenti-1) atau berposisi di tempat pemberhentian (menuju ke state: berhenti-2).
Pad a state: berhenti-1 carrier akan bergerak kembali ketika carrier penghalang didepannya
telah pergi meninggalkannya sekitar 0.5 meter ke depan. Pada state: berhenti-2 carrier
hanya akan bergerak jika ada perintah untuk bergerak dari sistem pengendali pola gerak.
Meskipun berada dalam state berhenti yang berbeda, tetapi disain mekanik pemberhenti
carrier bisa dikatakan serupa yaitu adanya penghalang. Jika penghalang sudah tidak ada
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maka carrier akan kembali bergerak. Penghalang bisa carrier yang berhenti karena
didepannya ada penghalang lagi, atau penghalang berupa "palang" yang dikendalikan oleh
sistem pengendali.

Diagram state machine digunakan sebagai alat analisis untuk melihat konsistensi hasil
disain. Dari state-machine Gambar 4 terlihat state dari carrier telah semua terdefinisi.
Sebagai contoh dari state-machine dapat diketahui bahwa perintah dari sistem kendali
hanya berlaku di state berhenti-2 dan diabaikan (tidak berlaku) di state berhenti-1 maupun
state bergerak. Bila parameter A dibuat selalu berniali 1 (perintah bergerak selalau
diberikan) maka carrier akan terus bergerak meskipun melewati tempat pemberhentian.
Kondisi ini diperlukan untuk situasi emergency dimana semua carrier harus dkeluarkan
misalnya. Kondisi yang bisa dan tidak bisa dilakukan dapat dibaca dari state-machine yang
digunakan.

Nilai variabel input
0: tidak ada
0: tidak terhalan
0: tidak

Gambar 4. State machine pola gerak setiap carrier.

Setiap perintah dari sistem kendali untuk carrier bergerak (A = 1) terjadi jika nilai
cacah untuk tempat pemberhentian masing-masing telah tercapai. Tabel 1 memperlihatkan
disain pola pemberian perintah lokasi tertentu yang dikendalikan oleh nilai n yaitu nilai hasil
cacah. Nilai n1 sId n6 ditentukan dari kalibrasi untuk kecepatan gerak linier rantai penarik
carrier. Sebagai contoh nilai n1 ditentukan dari pengukuran nilai cacah dimulai saat perintah
bergerak di lokasi 6 dan €) yaitu pad a saat nilai cacah = 0, hingga ketika carrier dilokasi D
dengan label gerakan 1 mulai bergerak. Artinya perintah bergerak dilokasi (\) akan
bersamaan dengan bergeraknya carrier dengan gerakan 1 dilokasi D pada Gambar 2.a.
penggunaan sistem pencacah ini bisa digantikan dengan cara yang lebih sederhana, yaitu
timer. Namun demikian pengghunaan timer bersifat open-loop terhadap sistem gerak
sehingga berpotensi menimbulkan ketidak tepatan waktu pemberian perintah.

Nilai Cacah
n=O

n = n1
n = n2
n = n3
n = n4
n = n5
n = n6
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Dengan pola pengendalian perintah gerak seperti pada Tabel1, maka diagram waktu
pola gerak Gambar 2.b dapat terlaksana. Pola pengendalian yang paling mudah (tanpa
menggunakan konversi Tabel 1) adalah memberiakn perintah gerak secara serentak.
Namun demikian pol a ini membawa konsekwensi bahwa diawal siklus motor penggerak
penarik carrier akan dibebani oleh beban transient yang cukup tinggi, yaitu dari tanpa beban
tiba-tiba mendapat beban 9 carrier harus ditarik, selanjutnya 14 carrier dan seterusnya.
Perbandingan pola serentak ini dengan pola gerak menggunakan konversi Tabel 1
diperlihatkan pada Gambar 5.

Jumlah carrier yang bergerak-------~- ------(, \9 ,14 , 12 , 10 ,7, 6 ,5. 4 . 2
~~:<O--?~;.s.:( ):~.s.:( ). , .

, .. :: :::, "

iall
11l1li

41'" .': "' .. , ",:'''.. '

I .w_

a. Diagram waktu untuk carrier bergerak
dari tempat pemberhentian dengan
pola gerak SERE NTAK.

16 fi~~:"--'-"'--'-'-'----"!:~~;-~-J~~I~~ro

E 4:J
...,2

o

I • Waktu

c. Diagram jumlah carrier yang bergerak
bersamaan untuk siklus pola gerak
SERENT AK.

1-1------------------r. Waktu

b. Diagram waktu untuk carrier bergerak
dari tempat pemberhentian dengan
pola gerak DIKENDALIKAN.

16 7-· ·---·-·---·-----·--------------··------·-_·

14

12 -,-----------------------------
•...

'E 10

~ 8

~ 6
F .•s .
...,2

o ,

I • Waktu

d. Diagram jumlah carrier yang bergerak
bersamaan untuk silklus pola gerak
DIKENDALIKAN.

Gambar 5. Perubahan beban carrier pola gerak SERENTAK dan DIKENDALIKAN.
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Gambar 5.a adalah diagram waktu jika pola gerak serentak diawal siklus dijalankan,
dan Gambar 5.b adalah Gambar 2.b yang layout penggambarannya disesuaikan dengan lay
out Gambar 5.a agar jelas perbedaan awal perintah geraknya. Pola gerak dikendalikan
dibuat agar perbedaan perubahan beban positip tidak lebih dari 2 carrier sehingga
perbedaan perubahan beban antara kedua pola gerak tersebut dapat dilihat pada Gambar
5.c dan 5.d. Dari perbedaan perubahan beban tersebut dapat dibuat grafik perubahan
transient yang terjadi seperti pad a Gambar 6.

10,-----------
8

-2 II~[]-

8

Waktu

a. Diagram transient perubahan
jumlah carrier yang bergerak
bersamaan untuk siklus pola gerak
SERENTAK.

b. Diagram transient perubahan jumlah
carrier yang bergerak bersamaan
untuk silklus pola gerak
DIKENDALIKAN.

Gambar 6. Perubahan transient beban carrier pola gerak serentak dan dikendalikan.

Transient beban merupakan impulse energi yang harus ditahan oleh motor penggerak
penarik carrier agar putaran motor tetap. Untuk transient yang positip (beban bertambah)
sejumlah energi tambahan harus diupayakan, sedang untuk transient negatip (beban
berkurang) sejumlah energi harus dilepas. Perubahan tersebut semuanya terjadi secara
mend adak (impulsive) dan amplitudo transient Uumlah perbedaan carrier yang harus ditarik)
setara dengan jumlah energi yang disediakan atau dilepas. Dari pengalaman operasional
menjalankan motor listrik, sebuah motor yang mendapat beban tansient dengan amplitudo
tinggi akan lebih pendek umur kerjanya dibanding dengan yang mendapat transient beban
dengan amplitudo rendah. Oleh karena itu pola gerak dikendalikan agar transient bebannya
tidak tinggi (maksimum 2 carrier) dipilih dalam disain iradiator gamma ISG-500 ini.

5. KESIMPULAN.

Pengendalian pola gerak carrier iradiator gamma ISG-500 dilakukan dengan
pengendalian waktu setiap carrier ditempat pemberhentian mulai bergerak kembali. Waktu
tersebut ditentukan berdasarkan pola agar transient positip perubahan beban carrier tidak
lebih dari 2 carrier. Kondisi ini dicapai dengan menghitung pulsa yang dibangkitkan
berdasarkan gerakan rantai penarik carrier. Pulsa tersebut setiap saat dicacah dan pada
nilai cacah tertentu tempat pemberhentian tertentu mendapat perintah untuk menggerakkan
carrier yang ada di tempat pemberhentian tersebut. Setiap tempat pemberhentian
mempunyai nilai cacah tertentu yang secara menyeluruh bersama-sama akan membentuk
pola gerakan carrier dengan transient positip maksimum 2 carrier tersebut. Penggunaan
timer sebagai pengganti sistem cacah tidak digunakan, karena sistem timer bersifat open
loop terhadap sistem gerak iradiator sehingga berpotensi tidak tepat dalam waktu
pemmberian perintah jalan kepada carrier jika terjadi perubahan kecepatan motor
penggerak.
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