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ABSTRAK 
RANCANGBANGUN PERANGKAT LUNAK KERANGKA PROGRAM PANEL KENDALI MBE 300 keV/20 mA 
BERBASIS KOMPUTER.  Telah dilakukan kegiatan rancangbangun perangkat lunak dalam bentuk kerangka  
program  panel kendali MBE 300 keV/20 mA berbasis komputer.  Perangkat ini berfungsi sebagai sistem operasi 
komponen-komponen MBE, monitor dan mengendalikan parameter operasi MBE.  Perangkat ini berisi 
serangkaian program berupa instruksi/perintah untuk proses akuisisi, aktuasi, mengolah dan menampilkan data 
parameter operasi pada layar monitor komputer yang dibuat menggunakan paket program visual basic V.6.  
Perangkat ini menampilkan beberapa menu yaitu : menu tampilan halaman sampul, menu utama, sub menu dan 
sub-sub menu pada layar monitor.  Uji fungsi dilakukan dengan cara mengintegrasikan perangkat lunak dengan 
perangkat keras yang telah dibuat kemudian mengoperasikan MBE melalui perangkat komputer.  Hasil uji fungsi 
menunjukkan bahwa komunikasi data antara perangkat lunak dengan perangkat keras telah sesuai/cocok, 
komponen-komponen MBE dapat dioperasikan melalui perangkat komputer, parameter-parameter operasi MBE 
dapat dikendalikan dan dimonitor dalam bentuk tampilan angka digital, gambar grafik batang maupun grafik 
kontinyu sehingga siap digunakan sebagai salah satu perangkat sistem operasi MBE 300 keV/20 mA melalui 
komputer. 
Kata kunci : perangkat lunak, panel kendali, komputer 

ABSTRACT 
DESIGN AND CONSTRUCTION OF PROGRAM FRAME SOFTWARE OF 300 keV/20 mA EBM CONTROL 
PANEL COMPUTERIZED BASE.  The program frame software of computer based control panel for 300 keV/20 
mA EBM has been designed and constructed.  This software is used for EBM components operating system, EBM 
operating parameters monitor and control system.   This software contain instructions program for acquisition, 
actuation, process and display operation parameters data which is made by using visual basic V.6.  This software 
displays some menus i.e. cover menu, main menu, sub menu and sub-sub menu.  Performance test was done by 
integrating software and hardware and then operated the EBM via computer device.  The test show that data 
communication between software and hardware was suitable, EBM components can be operated via computer 
device, EMB operation parameters can be controlled and monitored in form digital number, bar graph and 
continuous graphics the device can execute properly all instruction output program of 300 keV/20 mA control 
panel so the device is ready to use as one of  computerize operating system of 300 keV/20 mA. 
Key words :software, controlpanel, computer 

 
 

PENDAHULUAN 
esin berkas elektron (MBE) merupakan 
sebuah perangkat yang berfungsi untuk 
mempercepat berkas elektron hingga tingkat 

energi tertentu yang digunakan untuk suatu proses 
iradiasi bahan atau target.  Salah satu bagian penting 
dari sebuah MBE adalah sistem instrumentasi dan 
kendali (SIK) yang berfungsi sebagai sistem operasi, 
monitor dan pengendalian paramter operasi MBE.  
Panel kendali MBE merupakan salah satu bagian dari 
komponen sistem instrumentasi dan kendali MBE yang 
berfungsi untuk menempatkan modul-modul SIK 
komponen MBE, lampu-lampu indikator, meter-meter 
indikator, tombol-tombol operasi, terminal-terminal 
kabel dan kipas-kipas pendingin.  Saat ini perangkat 

komputer banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang 
baik sebagai alat olah kata, olah data, simulasi, 
visualisasi dan lain-lain.  Dengan semakin pesatnya 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), 
maka semakin pesat pula perkembangan teknologi  
komputer baik dari segi kecepatan proses, kapasitas 
penyimpanan data, kelengkapan (accessories) maupun 
kemudahan.  Pada sebuah komputer yang   dalam hal 
ini disebut sebagai central processing unit (CPU) 
selalu dilengkapi dengan perangkat antarmuka (inter-
face) yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan 
piranti luar seperti printer, CD-ROM, keyboard, 
mouse, disk drive, telephone maupun flash disk.  
Dalam rangka mengikuti perkembangan iptek aplikasi 
perangkat komputer, maka akan dilakukan 
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komputerisasi sistem instrumentasi dan kendali MBE 
300 keV/20 mA.  Salah satu bagian dari kegiatan 
tersebut adalah pembuatan perangkat lunak berupa 
kerangka program panel kendali MBE 300 keV/20 mA 
yang berfungsi sebagai sistem operasi, monitor dan 
kendali parameter operasi MBE  300 keV/20 mA 
melalui perangkat komputer yang dibuat menggunakan 
paket program Visual Basic V.6.  Dengan kegiatan 
tersebut diharapkan dapat meningkatkan unjuk kerja 
dari sistem instrumentasi dan kendali MBE 300 
keV/20 mA yang akan digunakan untuk proses iradiasi 
karet alam. 

 
TATA KERJA 

Rancangbangun perangkat lunak kerangka 
program panel kendali MBE 300 keV/20 mA berbasis 
komputer merupakan suatu kegiatan perancangan dan 
pembuatan perangkat lunak yang merupakan salah satu 
bagian dari kegiatan rancangbangun sistem instru-
mentasi dan kendali berbasis komputer.  Perangkat ini 
merupakan serangkaian susunan program yang berisi 
instruksi atau perintah yang dibuat menggunakan 
bahasa pemrograman Visual Basic v60 berfungsi 
sebagai sistem akuisisi, aktuasi, mengolah dan 
menampilkan data parameter operasi MBE 300 keV/20 
mA pada layar monitor.  Adapun tahapan kegiatan 
untuk merealisasikan perangkat tersebut adalah 
perancangan, pembuatandan uji fungsi kerangka 
program panel kendali MBE 300 keV/20 mA berbasis 
komputer. 

Tahap Perancangan 

Perancangan kerangka program panel kendali 
MBE 300 keV/20 mA berbasis komputer merupakan 
kegiatan awal yang berguna sebagai bahan acuan/ 
referensi dalam pembuatan perangkat lunak.  Kegiatan 
perancangan ini dibuat berdasarkan hasil kajian/peng-
amatan, identifikasi parameter operasi dan komponen-
komponen operasi yang terdapat pada  panel kendali.  
Pada kegiatan perancangan ini dapat memberikan 
gambaran tentang bentuk-bentuk menu tampilan yang 
akan ditampilkan pada layar monitor [6,7,8,9]. 

Tahap Pembuatan 

Pembuatan kerangka program panel kendali 
MBE 300 keV/20 mA berbasis komputer merupakan 
kegiatan pembuatan serangkaian instruksi/perintah-
perintah untuk melakukan kegiatan akuisisi, aktuasi, 
mengolah dan menampilkan data parameter operasi 
MBE 300 keV/20 mA pada layar monitor komputer.  
Kerangka program panel kendali MBE ini dibuat 
menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic V.60.  
Kerangka program ini terdiri dari beberapa menu dan 
sub menu tampilan yang masing-masing menu 
tampilan mempunyai fungsi yang berbeda-beda 
[1,2,3,4,5,11]. 

Tahap Uji Fungsi 

Uji fungsi merupakan kegiatan yang bertujuan 
untuk mengetahui unjuk kerja (performance) kerangka 
program panel kendali MBE 300 keV/20 mA dalam 
fungsinya sebagai sistem akuisisi, aktuasi, pengolah 
dan penampil parameter data operasi MBE pada layar 
monitor komputer.  Uji fungsi dilakukan dengan cara 
mengintegrasikan perangkat lunak dengan perangkat 
keras yang telah dibuat kemudian mengoperasikan 
MBE melalui perangkat komputer seperti yang 
disajikan pada Gambar 1. 
 

 
Gambar 1. Blok  diagram uji fungsi kerangka 

program panel kendali MBE 300 
keV/20 mA [3,4,5]. 

 
Pada kegiatan ini, untuk uji fungsi sistem 

akuisisi data dilakukan secara simulasi yaitu dengan 
memberi sinyal tegangan yang berasal dari catu daya 
yang mengsimulasikan data parameter operasi MBE 
karena perangkat belum disambung dengan sinyal 
parameter operasi dan belum dilakukan kalibrasi.  
Sedangkan uji fungsi sistem aktuasidilakukan secara 
riil dalam arti kerangka program digunakan untuk 
mengatur dan mengoperasikan komponen-komponen 
MBE melalui perangkat komputer.  Data-data hasil uji 
akuisisi dan aktuasi parameter operasi MBE kemudian 
diolah dan ditampilkan pada layar monitor komputer 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perangkat lunak berupa kerangka program 

panel kendali MBE 300 keV/20 mA berbasis komputer 
merupakan serangkaian susunan program yang dibuat 
menggunakan paket program Visual Basic Versi 6.0 
berfungsi sebagai sistem operasi komponen-komponen 
pendukung MBE 300 keV/20 mA, memonitor dan 
mengendalikan parameter-parameter operasi MBE 300 
keV/20 mA [6,9].  Perangkat lunak berisi serangkaian 
atau susunan program instruksi/perintah untuk akuisisi, 
aktuasi, mengolah dan menampilkan data parameter 
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operasi pada layar monitor computer [6,7,9].  Perang-
kat lunak pada sistem panel kendali MBE 300 keV/20 
mA berbasis komputer terdiri dari beberapa tampilan 
yaitu tampilan halaman sampul, menu utama, sub 
menu dan sub-sub menu pada layar monitor [1,2,6,9]. 

Tampilan Halaman Sampul 

Halaman sampul perangkat lunak panel kendali 
MBE 300 keV/20 mA berbasis computer akan tampil 
pertama kali saat program (software) dieksekusi.  
Padahal halaman sampul menampilkan gambar icon 
dari salah satu satuan unit kerja yang ada di BATAN 
yaitu PSTA berupa foto gedung reaktor Kartini yang 
dilengkapi dengan kolam pendingin reaktor (cooling 
pond) dan tampilan logo batan yang baru serta tulisan 
nama dan alamat satuan unit kerja seperti yang 
disajikan pada Gambar 2. 
 

 
Gambar 2.  Tampilan halaman sampul. 

 

Tampilan Menu Utama 

Menu utama akan tampil setelah tampilan 
halaman sampul di “klik” pada sembarang tempat.  
Tampilan menu utama terdiri dari menu PANEL 
OPERASI, menu MBE, menu PARAMETER 
DINAMIS, menu PERSONIL, menu DOKUMEN, 
menu BANTUAN dan menu KELUAR.  Tampilan 
menu utama juga dilengkapi dengan tampilan waktu 
yang terdiri dari hari, tanggal, tahun serta jam saat 
program dieksekusi serta dilengkapi pula dengan 
tampilan judul dan pembuat program seperti yang 
disajikan pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3.  Tampilan menu utama. 

Tampilan Sub Menu PANEL OPERASI 

Sub menu PANEL OPERASI akan aktif apabila 
kota tombol PANEL OPERASI yang berada pada 
tampilan menu utama di “klik”.  Jika sub menu 
PANEL OPERASI aktif maka kotak menu PANEL 
OPERASI akan berubah warna dari warna putih 
menjadi warna hijau dan akan tertampil gambar 
lingkaran-lingkaran warna merah sebanyak 26 buah 
dan 1 buah lingkaran warna biru yang meng-
simulasikan nyala lampu LED yang menggambarkan 
kondisi dari komponen-komponen pendukung MBE 
seperti sistem vakum 6 buah lingkaran warna merah, 
sistem pendingin 4 buah lingkaran warna merah, 
sistem optik 2 buah lingkaran warna merah, sistem 
tegangan tinggi 8 buah lingkaran warna merah, 
catudaya tegangan DC 6 buah lingkaran warna merah 
dan lampu kedip-kedip (flasing lamp) 1 buah lingkaran 
warna biru.  Pada sub menu ini juga ditampilkan 3 
buah tampilan digital panel meter (DPM) masing-
masing untuk meter vakum, meter suhu pendingin IN, 
meter suhu pendingin OUT serta dilengkapi pula 
dengan 3 buah kotak tombol operasi yaitu tombol 
OPERASI/SHUTDOWN, tombol RESET MICRO-
CONTROLLER dan tombol RESET ALARM seperti 
yang disajikan pada Gambar 4a.  Pada sub menu 
tersebut, jika kotak tombol OPERASI di “klik” maka 
kotak tombol akan berubah warna dari warna merah 
menjadi warna hijau dan tulisan pada kotak tombol 
berubah dari OPERASI menjadi SHUT DOWN serta 
port-C4 modul HPI-8255 berstatus “high” atau data 
“1” seperti disajikan pada Gambar 4b.  Kotak tombol 
ini berfungsi untuk tombol operasi atau shutdown 
komponen-komponen MBE secara otomatis. Jika kotak 
tombol RESET MICRO di “klik” maka kotak tombol 
akan berubah warna dari warna orange menjadi warna 
kuning dan port-C5 modul HPI-8255 berstatus “high” 
atau data “1” seperti disajikan pada Gambar 4c.  Kotak 
tombol ini berfungsi untuk me-reset program 
otomatisasi operasi komponen-komponen MBE yang 
ditaman di dalam IC microcontroller ATMega 8535 
sehingga program akan kembali pada kondisi awal.  
Jika kotak tombol ALARM RESET di “klik” maka 
kotak tombol akan berubah warna dari warna hitam 
menjadi warna hijau dan port-C5 modul HPI-8255 
berstatus “high” atau data “1”seperti disajikan pada 
Gambar 4d.  Kotak tombol ini berfungsi untuk me-
reset bunyi alarm agar tidak bising jika terjadi kondisi 
trip atau ada ketidak beresan operasional komponen 
atau parameter operasi MBE yang disyaratkan tetapi 
indikator lampu kedip (flash lamp) tetap berkedip-
kedip hingga kondisi trip atau parameter operasi 
normal kembali yang ditunjukan oleh nyala lampu 
kedip dalam kondisi nyala tetap (tidak berkedip-kedip) 
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Gambar 4a.  Tampilan  pilihan  sub  menu 

PANEL  OPERASI. 
 
 

 

Gambar 4b.  Tampilan  sub menu PANEL 
OPERASI jika kotak tombol 
OPERASI di “klik”. 

 
 

 
Gambar 4c.  Tampilan  sub menu PANEL 

OPERASI jika kotak tombol 
RESET MICRO di “klik”. 

 
 

 
Gambar 4d.  Tampilan  sub menu PANEL 

OPERASI jika kotak tombol 
RESET ALARM di “klik”. 

Tampilan Sub Menu MBE 

Sub menu MBE akan aktif apabila kotak tombol 
MBE yang berada pada tampilan menu utama di 
“klik”.  Sub menu MBE berfungsi untuk memonitor 
sinyal trip, memonitor dan mengatur parameter penting 
komponen MBE.  Jika sub menu MBE di “klik” maka 
kotak menu MBE akan berubah warna dari warna 
putih menjadi warna hijau dan akan tertampil gambar 
lingkaran-lingkaran warna merah sebanyak 8 buah 
yang mengsimulasikan nyala lampu LED yang 
menggambarkan kondisi sinyal TRIP untuk pendingin, 
vakum, optik, sumber tegangan tinggi, sumber 
elektron, bejana proses, tombol darurat dan kunci panel 
operasi.  Pada sub menu ini juga tertampil 11 buah 
digital panel meter (DPM) untuk memonitor parameter 
operasi MBE yaitu arus kumparan magnet pemfokus, 
arus kumparan magnet pemayar, tegangan kumparan 
magnet pemayar, tegangan tinggi, arus tegangan tinggi, 
arus kolom, tegangan keluaran variak untuk tegangan 
masukan osilator generator Cockroft-Walton, arus 
berkas elektron dan 3 buah DPM sebagai cadangan.  
Pada sub menu tersebut juga ditampilkan 8 buah 
tombol operasi masing-masing 2 buah kotak tombol 
RESET masing-masing untuk mereset parameter 
tegangan tinggi dan arus filamen, 2 buah kotak tombol 
UP dan DOWN untuk mengatur sistem tegangan tinggi 
naik dan turun,  2 buah kotak tombol UP dan DOWN 
untuk mengatur arus berkas elektron naik dan turun, 
sebuah kotak tombol START/STOP untuk mengopera-
sikan atau menghentikan sistem bejana iradiasi dan 
sebuah tombol EMERGENCY untuk mengamankan 
MBE bila terjadi gangguan yang dapat membahayakan 
dan merusak komponen-komponen MBE.  Pada sub 
menu ini pula  ditampilkan gambar diagram MBE 
seperti disajikan pada Gambar 5a.  Jika kotak tombol 
RESET HV di “klik”, maka kotak tombol akan 
berubah warna dari warna orange menjadi warna 
kuning dan relay-1 modul L-Relay-51-3 aktif yang 
ditandai dengan nyala lampu LED-1, tetapi jika “klik” 
dilepas maka kotak tombol kembali menjadi warna 
orange dan relay-1 modul L-Relay-51-3 tidak aktif 
yang ditandai dengan matinya lampu LED-1.  Kotak 
tombol ini berfungsi untuk me-reset parameter 
tegangan tinggi agar kembali pada posisi 0 volt (paling 
minimal) secara cepat.   Jika kotak tombol RESET 
FILAMEN di “klik”, maka kotak tombol akan berubah 
warna dari warna orange menjadi warna kuning dan 
relay-4 modul L-Relay-51-3 aktif yang ditandai 
dengan nyala lampu LED-4 tetapi jika “klik” dilepas 
maka kotak tombol kembali menjadi warna orange dan 
relay-4 modul L-Relay-51-3 tidak aktif yang ditandai 
dengan matinya lampu LED-4 seperti disajikan pada 
Gambar 5b dan Gambar 5c.  Kotak tombol ini 
berfungsi untuk me-reset parameter arus filamen 
sumber elektron agar kembali pada posisi 0 Amper 
(paling minimal) secara cepat.  Jika kotak tombol UP 
STT di “klik”, maka kotak tombol akan berubah warna 
dari warna hitam menjadi hijau dan relay-5 modul L-
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Relay-51-3 aktif yang ditandai dengan nyala lampu 
LED-5 tetapi jika “klik” dilepas maka kotak tombol 
kembali menjadi warna hitam dan relay-5 modul L-
Relay-51-3 tidak aktif yang ditandai dengan matinya 
lampu LED-5.  Kotak tombol ini berfungsi untuk 
menaikkan parameter tegangan tinggi.  Jika kotak 
tombol DOWN STT di “klik”, maka kotak tombol 
akan berubah warna dari warna hitam menjadi merah 
dan relay-6 modul L-Relay-51-3 aktif yang ditandai 
dengan nyala lampu LED-6 tetapi jika “klik” dilepas 
maka kotak tombol kembali menjadi warna hitam dan 
relay-6 modul L-Relay-51-3 tidak aktif yang ditandai 
dengan matinya lampu LED-6.  Kotak tombol ini 
berfungsi untuk menurunkan parameter tegangan 
tinggi seperti yang disajikan pada Gambar 5d dan 
Gambar 5e.  Jika kotak tombol UP sumber elektron di 
“klik”, maka kotak tombol akan berubah warna dari 
warna hitam menjadi hijau dan relay-7 modul L-Relay-
51-3 aktif yang ditandai dengan nyala lampu LED-7 
tetapi jika “klik” dilepas maka kotak tombol kembali 
menjadi warna hitam dan relay-7 modul L-Relay-51-3 
tidak aktif yang ditandai dengan matinya lampu LED-
7.  Kotak tombol ini berfungsi untuk menaikkan 
parameter arus berkas elektron.  Jika kotak tombol 
DOWN sumber elektron di “klik”, maka kotak tombol 
akan berubah warna dari warna hitam menjadi merah 
dan relay-8 modul L-Relay-51-3 aktif yang ditandai 
dengan nyala lampu LED-8 tetapi jika “klik” dilepas 
maka kotak tombol kembali menjadi warna hitam dan 
relay-8 modul L-Relay-51-3 tidak aktif yang ditandai 
dengan matinya lampu LED-8.  Kotak tombol ini 
berfungsi untuk menurunkan parameter arus berkas 
elektron seperti yang disajikan pada Gambar 5f dan 
Gambar 5g.  Jika kotak tombol DARURAT di “klik” 
maka kotak modul akan berubah warna dari warna 
merah menjadi warna warna hijau dan bila di “klik” 
lagi maka warna kotak tombol kembali ke warna 
merah seperti yang disajikan pada Gambar 5h.  Kotak 
tombol ini berfungsi untuk me-reset parameter 
tegangan tinggi dan parameter arus berkas elektron 
secara bersamaan dengan cepat.  Hal ini digunakan 
untuk sistem keamanan bila terjadi gangguan yang 
membahayakan baik personil maupun operasional 
komponen MBE. 
 
 

 
Gambar 5a.  Tampilan pilihan sub menu MBE. 

 

 
Gambar 5b.  Tampilan  sub menu MBE jika 

kotak tombol RESET HV di 
“klik”. 

 
 

 
Gambar5c.  Tampilan sub menu MBE jika 

kotak tombol RESET FILA-
MEN di “klik”. 

 
 

 
Gambar 5d.  Tampilan sub menu MBE jika 

kotak tombol UP STT di 
“klik”. 

 
 

 
Gambar 5e.  Tampilan  sub menu MBE jika 

kotak tombol DOWN STT di 
“klik”. 
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Gambar5f.  Tampilan sub menu MBE jika 

kotak tombolUP SUMBER 
ELEKTRON di “klik”. 

 
 

 
Gambar 5g.  Tampilan  sub menu MBE jika 

kotak tombol DOWN SUMBER 
ELEKTRON di “klik”. 

 
 

 
Gambar 5h.  Tampilan sub menu MBE jika 

kotak tombol DARURAT 
“klik”. 

 
 

Tampilan Sub Menu PARAMETER DINAMIS 

Sub menu PARAMETER DINAMIS dibuat 
untuk menampilkan parameter operasi MBE lateks 
dalam bentuk gambar grafik baik grafik batang 
maupun grafik kontinyu.  Untuk mengaktifkan sub 
menu PARAMETER DINAMIS dilakukan dengan 
cara meng “klik” kotak PARAMETER DINAMIS 
pada menu utama.  Jika pada menu utama kotak 
tombol PARAMETER DINAMIS di “klik” maka 
kotak tombol tersebut akan berubah warna dari warna 
putih menjadi warna hijau dan akan tertampil gambar 
kotak sub menu yang terdiri dari sub menu 
BARGRAPH dan sub menu GRAFIK seperti yang 
disajikan pada Gambar 6a.  Jika ingin melihat 
parameter operasi MBE latek dalam bentuk gambar 
grafik batang (bargraph) maka kotak sub menu 
BARGRAPH di “klik” yang ditandai dengan 

perubahan warna kotak sub menu dari warna abu-abu 
menjadi warna ungu dan modul ADC-0809akan aktif 
yang berfungsi untuk mengkonversi parameter operasi 
sinyal analog menjadi sinyal digital dengan rincian 
seperti pada Tabel 1 serta akan tertampil gambar hasil 
pengukuran parameter operasi yang disajikan pada 
gambar grafik batang dan angka digital yang berada 
dibawahnya yang terdiri dari parameter vakum, arus 
kumparan magnet pemayar, arus kumparan magnet 
pemfokus, tegangan keluaran variak STT, tegangan 
tinggi, arus STT, arus kolom dan arus berkas elektron 
seperti disajikan pada Gambar 6b. 

 

 
Gambar 6a.  Tampilan  sub  menu PARA-

METER DINAMIS. 
 
 

 
Gambar 6b.  Tampilan sub menu PARA-

METER DINAMIS jika kotak 
sub menu BARGRAPH di 
“klik”. 

 
 

Tabel 1.  Pengaturan data untuk memilih salur-
an Modul ADC-0809 yang aktif[10]. 

No. 
Pin CBA  
Modul 

ADC-0809 

Kanal 
ADC 
Aktif 

Parameter Operasi 
MBE Lateks 

01. 000 (0) Kanal-0 Param.vakum penning 
02. 001 (1) Kanal-1 Param.aruspemayar 
03. 010 (2) Kanal-2 Param.aruspemfokus 
04. 011 (3) Kanal-3 Param.Teg.variak 
05. 100 (4) Kanal-4 Param.tegangantinggi 
06. 101 (5) Kanal-5 Param.arusteg.tinggi 
07. 110 (6) Kanal-6 Param.aruskolom 
08. 111 (7) Kanal-7 Param.arusberkas 
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Jika ingin melihat parameter operasi MBE latek 
dalam bentuk gambar grafik garis kontinyu maka kotak 
sub menu GRAFIK di “klik” yang ditandai dengan 
perubahan warna kotak sub menu dari warna abu-abu 
menjadi warna ungu dan akan tertampil gambar sub-
sub menu yang terdiri dari sub-sub menu VAKUM, 
OPTIK, STT, SUMBER ELEKTRON seperti yang 
disajikan pada Gambar 7a.  Untuk melihat parameter 
tingkat kevakuman MBE lateks yang berasal dari 
transduser penning dalam bentuk gambar grafik garis 
kontinyu, maka harus memilih kotak menu VAKUM 
dengan cara meng “klik” kotak menu tersebut yang 
akan mengubah warna kotak menu dari warna kuning 
menjadi warna biru laut dan akan tertampil gambar 
grafik garis kontinyu serta angka digital yang berada di 
bawahnya seperti yang disajikan pada gambar 7b.  
Kotak sub-sub menu OPTIK berfungsi untuk melihat 
data parameter sistem optik MBE lateks yang terdiri 
dari sistem pemayar dan sistem pemfokus.  Jika kotak 
sub-sub menu OPTIK di “klik” maka akan tertampil 
hasil pengukuran parameter arus kumparan magnet 
pemayar dan pemfokus yang ditampilkan dalam bentuk 
gambar grafik garis kontinyu serta angka digital yang 
berada dibawah grafik tersebut seperti yang disajikan 
pada Gambar 7c.  Kotak sub-sub menu STT berfungsi 
untuk melihat data parameter sistem tegangan tinggi 
MBE lateks.  Jika kotak sub-sub menu STT di “klik” 
maka akan tertampil hasil pengukuran 4 buah 
parameter operasi sistem tegangan tinggi yang terdiri 
dari tegangan keluaran variak 3 phase STT, tegangan 
tinggi, arus STT dan arus kolom yang ditampilkan 
dalam bentuk gambar grafik garis kontinyu serta angka 
digital yang berada dibawah grafik tersebut seperti 
yang disajikan pada Gambar 7d. 

 
 

 
Gambar 7a.  Tampilan sub-sub menu GRAFIK. 

 
 

 
Gambar 7b.  Tampilan grafik parameter vakum. 

 
Gambar 7c.  Tampilan  parameter  operasi 

sistem optik. 
 
 

 
Gambar 7d.  Tampilan parameter operasi sis-

tem tegangan tinggi. 
 
 

Kotak sub-sub menu SUMBER ELEKTRON 
berfungsi untuk melihat data parameter sumber 
elektron  MBE lateks.  Jika kotak sub-sub menu 
SUMBER ELEKTRON di “klik” maka akan tertampil 
hasil pengukuran parameter arus berkas elektron yang 
ditampilkan dalam bentuk gambar grafik garis 
kontinyu serta angka digital yang berada dibawah 
grafik tersebut seperti yang disajikan pada Gambar 7e. 

 

 
Gambar 7e.  Tampilan  parameter  operasi 

arus berkas elektron MBE 
lateks. 

 
 

Untuk tampilan sub menu lainnya seperti 
PERSONIL, DOKUMEN, BANTUAN dan KELUAR 
belum dibuat karena keterbatasan waktu.  Pada 
kegiatan rancangbangun sistem panel kendali MBE 
lateks berbasis PC ini menggunakan modul HPI-8255 
dimana hanya mempunyai 24 saluran digital input atau 
output dan modul ADC-0809 yang hanya mempunyai 
8 buah saluran sinyal analog yang diubah menjadi data 
digital 8 bit.  Untuk itu kegiatan ini perlu dikembang-
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kan dan dikombinasikan dengan modul lain yang 
mempunyai fitur yang lebih baik dan direncanakan 
akan dikombinasikan dengan modul  PCL-812PG, 
modul ADAM buatan AdvanTech atau modul dari 
National Instrument 

Uji Operasi Kerangka Program Panel Kendali MBE 
300 keV/20 mA 

Uji operasi kerangka program panel kendali 
MBE 300 keV/20 mA dilakukan dengan cara meng-
gabungkan perangkat lunak berupa kerangka program 
dan perangkat keras berupa susunan rangkaian modul-
modul elektronik sistem komputerisasi panel kendali 
MBE 300 keV/20 mA.  Hasil uji operasi menunjukkan 
bahwa kerangka program panel kendali MBE 300 
keV/20 mA telah berfungsi mengoperasikan, mengatur 
dan mengamankan operasional  komponen-komponen 
MBE 300 keV/20 mA melalui perangkat komputer 
tetapi untuk sistem akuisisi parameter operasi MBE 
belum difungsikan karena belum disambung dengan 
sinyal-sinyal parameter operasi dan perlu dilakukan 
kalibrasi data seperti yang disajikan pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 8.  Foto uji operasi kerangka pro-
gram panel kendali MBE 300 
keV/20 mA. 

 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kegiatan rancangbangun 
perangkat lunak kerangka program panel kendali MBE 
300 keV/20 mA berbasis komputer dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
Perangkat lunak berupa kerangka program panel 
kendali MBE 300 keV/20 mA telah berfungsi sebagai 
sistem operasi, pengatur dan pengaman parameter 
operasi komponen-komponen MBE 300 keV/20 mA 
melalui perangkat komputer tetapi belum lengkap 
sesuai yang direncanakan sehingga masih diperlukan 
kegiatan pemrograman lanjutan untuk melengkapi sub 
menu yang belum berfungsi khususnya untuk menu 
akuisisi dan monitor parameter operasi komponen-
komponen MBE. 
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TANYA JAWAB 

Isti Dian Rachmawati 
− Dalam pembangunan perangkat lunak, untuk 

komunikasi data mikrokontroler bagaimana proses 
Analog to Digital Converter nya? 

− Apa antisipasi yang dilakukan untuk kelancaran 
komunikasi data? 

Eko Priyono 
− Dalam sistem ini ADC yang ada di mikrokontroler 

tidak digunakan karena port-port yang ada di 
mikrokontoler digunakan untuk sinyal digital IN dan 
digital OUT. 

− Sedangkan akuisisi data parameter digunakan 
ADC0808 yang dikontrol melalui modul interpoll 

HPI-8255 seperti gambar skema uji fungsi di 
makalah. 

Triyono 
− Dalam perancangan perangkat lunak menggunakan 

V.B 6.0 apakah ada kemungkinan menggunakan 
labview (program), mohon penjelasan? 

− Apakah data operasi (suhu) dapat ditampilkan tiap 
detik/menit dan dapat di print out pasca operasi? 

− Apakah safety utama yang perlu dilindungi secara 
perangkat lunak untuk melindungi operasi MBE, 
mohon penjelasannya? 

Eko Priyono 
− Ada kemungkinan menggunakan program labview.  

Program labview juga menyediakan komunikasi 
dengan interpole paralel, serial, USB. 

− Data operasi dapat ditampilkan sewaktu-waktu 
setiap kali ditekan tombol parameter dinamis dapat 
dipilih menu grafik batang grafik garis.  
Pengambilan data dilakukan secara terus-menerus 
tergantung sampling time (dalam hal ini sebesar 100 
ms. 

− Safety utama yang perlu dilindungi secara perangkat 
lunak adalah tombol DARURAT dan tombol 
RESET HV serta RESET FILAMEN. 
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