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ABSTRAK
RANCANGAN PERANGKAT SISTEM PENGATUR CATV DAYA SUMBER ELEKTRON MBE 350
keV/IO mA. Telah dibuat rancangansistempengatur catu daya sumber elektron MBE 350 keV/JOmA.
Dengan rancangan tersebut pembuatan perangkat sistem pengatur catu daya $Umberelektron akan
dikerjakan. Perangkatsistempengaturcatu daya sumberelektron ini dirancang untuk aioperasikansecara
manualdan otomatis. Selainitujuga dilengkapidengansistempengamanyang berfungsiuntukmematikan
MBE hila terjadi hal-hal yang dapat membahayakan
operasiMBE tersebut. Adapun komponenutamayang
digunakan untuk menyusunperangkat sistempengatur catu daya $Umberelektron antara lain perangkat
komunikasidata jarak jauh menggunakaninfra merah dan serat optik, perangkat penggerak motor DC,
motor DC yang dikopel dengan variak dan perangkatpanel operasi sumberelektrvn. Dengan rancangan
sistempengatur catu daya sumberelektron ini selanjutnya akan dapat dibuat perangkat kerasnyayang
diharapkan dapat digunakan untuk mengaturarus berkaselektronyang merupakansalah satu parameter
pentingMBE.

ABSTRACT
DESIGN OF CONTROL SYSTEM DEVICE FOR ELECTRON GUN POWER SUPPLY OF 350 keV/JO
mA ELECTRON BEAM MACHINE. The electrongun power supply control system of electron beam
machinehas been designed. Using this designregulator devicefor the electrongun power supply will be
constructed. This regulator devicewas designedthat it can be operatedmanually or automaticall}'. Beside
that, this was alsoprovided with the safetysystemwhich is usefulto scram theMBE whensomethingwrong
happened. The main componentsofthe deviceare remotedata communicationsystemusing infra red and
fiber optic module,DC motor driver system,regulated transformer coupled by DC motor and operation
panel system.

PENDAHULUAN
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satu diantaranya adalah rancang bangun
sebuahmesin berkas elektron (MBE) yaitu
suatu perangkatyang berguna untuk menghasilkan
arusberkaselektrondenganenergitinggi. Mesinini
diharapkan dapat diaplikasikan untuk berbagai
keperluanseperti untuk proses radiasi bahan padatl
lembaran, curing (coating laminating/printing),
sterilisasi daDfoamed PE/PVC tape dimana untuk
aplikasi tersebutdibutuhkanvariasi parameterMBE
seperti dosis radiasi daD energi berkas[IJ. Dosis
radiasi sangat ditentukan oleh arus elektron dari
sumber elektron. Untuk memenuhi kebutuhan
aplikasi tersebut,rnakaperlu dibuat perangkatuntuk
mengaturarusberkas elektron yang merupakansatu
diantaraparameterpenting MBE dalammenentukan
besar kecilnya dosis radiasi. Adapun cara yang
paling efektif untuk mengaturarus berkas elektron
adalahdenganmengaturcatu daya sumberelektron
yang terdiri dari catu daya arus filamen daD catu
dayakatoda.anoda. Untuk itu perlu dibuatperang-

kat yang dapatmengaturcatudaya arus filamenclan
catu daya katoda-anoda. Sebelwn perangkattersebut dibuat, perlu rancanganpembuatanpcrangkat
pengatur catu daya swnber elektron dimana basil
rancangan tersebut diharapkan dapat digunakan
sebagaidasar pembuatanperangkat pengatur arus
berkas elektron yang menentukanbesar kecilnya
dosis radiasi yang merupakan parameterpenting
untuk memenuhikeperluanaplikasidiatas.

DASAR PERANCANGAN
Swnber elektron merupakansuatuperanglat
yang sangatvital keberadaannyadalam suatuMesin
Berkas Elektron, dimana perangkat ini berguna
sebagaipenghasilberkaselektron. Padaprinsipnya
swnber elektron terdiri dari bagian penghasil
elektron bebas (electron emitter) dan bagian
pembentukberkas (electron beamshaping element).
Elektron bebas dapat diperolehdari bahangas atau
dari bahan padat, tetapi yang banyak digunakan
adalahswnber elektron dari bahanpadatyang biasa
disebutdengankatoda panas (hot cathode),seperti
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Tantalum, Tungsten, LaB6 dalam bentuk hairpin,
spiral, helix atau bolt cathode. Besamya arus
berkas elektron dari suatu sumber elektron
merupakanfungsi daTidaya pemanas,bahanfilamen
dan konstruksinya,sedangkanrapatarusjenuh dapat
dirumuskansebagaiberikurl.21:
JeT = A .~.

exp(-B/k7)

(1)

DenganA = konstantaRichardson,T = suhu,B =
fungsikerja, k = konstantaBoltzrnan.
Dalam hal ini rapat ares jenuh dapat dicapaijika
medan listrik yaug berhadapandenganpermukaan
emisi cukup tinggi sehinggamarnpumenariksemua
elektronyang diemisikan Jika medanlistrik tersebut
kecil (rendah),rnaka akan menyebabkanterbentuknya awan elektron didepan katoda yang akan
mengubah konfigurasi medan sehingga emisi
elektron akan terbatas. Besarnyaares emisi ruang
muatan terbatas yaitu mengikuti hukum "ChildLangmuir"yang dapatdirumuskansebagai:
'eQ

= (2,3 .10.6:

k. V

A.cmo2

(2)

dengan

V = tegangan pemercepat, k = besaran

yang bergantung pada konfigurasi
geometri
elektroda (cm.1 untuk elektroda para leI besarnya k =
(Zw.2 dimana ZKA = jarak katoda-anoda. Hal-hal
yang perlu dipertirnbangkan dalam pernilihan katoda

adalah : umur katoda, mode pemanasan,daya
pemanasan,arus ernisi, efisiensi pemanasan. Untuk
umur katoda dibatasi oleh efek sputtering clan
evaporasi, sedangkan laju sputtering ditentukan oleh
arus berkas elektron clan tekanan gas. Sebagai
contoh untuk arus berkas elektron 3 -40 Ampere,
laju sputtering sekitar 10-3 -10.\ mm/jam. Untuk
mengurangi efek sputtering dapat dilakukan dengan
cara:
-memperkecil
-memberi

tekanan gas
lubang/celah pada katoda

Sedangkanevaporasipada katoda tergantungpada
suhu, sebagai contoh untuk rapat arus 10 A.cm-2
diperoleh laju evaporasi untuk bahan Tungsten
sekitar 10-3lnm/jam. Skema diagram sumber elektron seperti tertera pada Gambar 1.

I

A

M

Gambar 1. Skema diagram somber elektron.
SDF = somberclarafilamen

F = filamen

SFDo = somberclarapemfokus

P = elektroclapendorong

SDP -somber clarapenclorong

Fo = elektroclapemfokus

SDA = somberclaraanocla

C = celah

T

= target

A = penguat

M

= meterarus
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Sebagaiperangkatpenghasilberkaselektron,
perangkat ini membutuhkan catu clara dimana
sumber elektron yang dipasang pada MBE 350
keY/l 0 mA membutuhkandua buahcatuclara yaitu
catuclara filamenclancatuclarakatoda-anoda.Catu
clara tersebut digunakan sebagai cara untuk
rnengatur besar kecilnya arus berkas elektron,
sehingga pada prinsipnya untuk mengatur arus
berkas elektron adalah dengancara mengaturcatu
clara sumber elektron. Catu daya ini ditempatkan
padaposisibagian atasMBE sehinggacatuclara ini
berada pada daerah medan tegangan tinggi yang
dibangkitkan oleh generator tegangan tinggi
Cockroft-Walton. Namun demikian catu daya
tersebutberadadidalam sungkupdenganharapanini
tidak terpengaruholeh medantegangantinggi. Ada
beberapametoda yang digunakan untuk mengatur
catudaya sumberelektronyang beradapadadaerah
medan tegangan tinggi, antara lain menggunakan
sistem mekanik, elektromekanik, tranformator
terisolasiclanseratoptik.

PERANCANGANPERANGKAT
Dalam rancangannya perangkat sistem
pengatur catu daya sumber elektron terdiri daTi
sistem
komunikasi data jarak jauh, modul
penggerakmotor DC, Variak yang dikopel dengan
motor DC, sistem pengamanSCRAM dan panel
operasisumberelektron.
Siste111
KOl1lulukasi Data Jarak Jauh
Sistem ini berfungsi untuk mengirim dan
menerima data dari jarak jauh. Dalam rancangannya
perangkat sistem penggerak catu daya sumber
elektron menggunakan dua buah sistem komunikasi
data jarak jauh yaitu menggunakan infra merah dan
serat optik.
Untuk sistem infra merah, akan
dimodifikasi sistem kendali jarak jauh (remote
control) pesawat televisi atau 10 channels infra red
switching module dimana modul ini mernpunyai 10
tombol tekan pada sistem pernancarnya dan 10 relay
DC pacta sistem penerimannya yang dikendalikan
oleh 10 tombol tekan tersebut. Sistem infra merah
ini akan digunakan sebagai sistem kendali operasi
surnber elektron secara manual. Untuk sistem serat
optik direncanakan menggunakan modul-modul
yang diproduksi oleh Advantech seperti ADAM
4541 sebagai modul pengubah data dari RS
232/422/485 ke serat optik atau sebaliknya, ADAM
4050 sebagai modu1 untuk akuisisi dan aktuasi data
digital, ADAM 4017 sebagai modl,11akuisisi data
sinyal linier dan ADAM 4080 sebagai akuisisi data
sinyal yang berbentuk pulsa. Sistem serat optik ini
digunakan sebagai sistem kendali operasi surnber
elektron menggunakan perangkat kornputer dimana
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dengan sistem ini akan dilakukan pengendalian
parameter-parameter sumber elektron secara
otomatisdi masamendatang.

Modul Penggerakmotor DC
Modul ini berfungsisebagaisistempenggerak
motor DC setelahmenerimasinyal baik dari sistem
infra merah maupundari sistemseratoptik. Dalam
rancangannyakomponen utama modul ini adalah
relay, transistor pendorong (driver transistor) dall
catu daya 12 VDC yang digunakan untuk
mengendalikan arab putar motor (putar ke
kiri/kanan). Adapun sistempengubaharab putaran
motor DC dengan cara merubah polaritas kutup
motorDC yangdilakukan oleh relay.

Variak dan Motor DC
Dalam rancangalUlya, perangkat sistem
penggerakcatu daya sumberelektron ill variak dan
motor DC merupakansatu kesatuandimana motor
DC dikopel denganvariak melaluiroda gigi penurun
putaran motor (reduction gear) dengan perbandingan 1 : 10. TeganganAC keluarandari variak
dicatukan pada sistem catu daya sumber elektron
sehinggauntuk mengaturteganganAC keluarandari
variak dengancara memutarmotor DC.

SistemPengamanSCRAM
Sistem ini berfungsi sebagai pemutus
hubunganantara teganganAC keluarandaTivariak
dengancatudaya sumberelektronbila terjadi hal-hal
atau gangguan yang dapat membahayakanMBE
khususnyasumber elektron saatberoperasi Sistem
ini berupa sebuah magnetik kontaktor yang
dikendalikandaTijarak jauh.

Panel OperasiSumber Elektron
Dalam rancangalUlya,panel ini berfungsi
sebagai perangkat pengoperasiansumber elektron
daTijarak jauh karena panel ini berada di ruang
kendali (control room) MBE. Padadasarnyapanel
ini dirancanguntuk mengambilalih fungsi tomboltombol tekan modul infra merah dengan
memodifIkasi clan menambahbeberapa rangkaian
interlock sebagai pengaman dalam pengoperasian
sumberelektron. Adapun komponenutami'.dalam
perancanganpanel ini adalah relay yang berfungsi
sebagaipenggantitombol-tombol tekan modul infra
merah,IC TTL berfungsiuntuk sisteminterlock clan
tombol tekan yang dilengkapi dengan lampu LED
sebagai tombol panel operasi sumber elektron.
Adapaunbanyaknyatombol operasiyang ada pada
panel operasi direncanakanada 7 buah dengan
rincian sebagaiberikut :
-2

buahtombol untuk mengaturcatudaya filamen
(naik atauturun)
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-2

buah tombol untuk mengatur catu daya
tegangankatoda anoda (naik atau turun)

-1

buah tombol kendali yang berfungsi untuk
sistem interlock dalam mengatur catu daya
sumber elektron

-1

-1

buah tombol untuk pilihan mode operasi
sumber elektron yaitu menggunakan modul infra
merah atau perangkat komputer
buah tombol pengarnan SCRAM untuk
memutuskan hubungan tegangan keluaran variak
dengan catu daya sumber elektron

Adapun sebagai dasar dalam perancangan panel
operasi sumber eiektron adalah kondisi basil yang
diinginkan dalam pengoperasian sumber elektron
seperti terlihat pada Tabell.
Berdasarkan uraian diatas dan karakteristik
komponen yang akan digunakan, rnaka telah dibuat
skerna diagram i"ancanganperangkat sistem pengatur
catu d~ya sumber elektron MBE 350 keV/lO mA
seperti terlihat pada Gambar 2 dan gambar
rr.ncangan detil terlihat pada Gambar 3 serta gambar
rancangan panel operasi sumber elektron terlihat

Tabell.
Tombol
Release
OFF

OFF
I

L

OFF

L__~=
,

OFF

OFF

ON
OFF
OFF

OFF
ON
OFF
OFF

Perangkat Komunikasi Data Jarak Jauh
a. Modul infra merah:
-Pemancar infra merah dengan 10 tombol
tekan(keypad)
-Penerima

infra merah dengan10 switching

relay
b. Modul seratoptik
-ADAM
4541 (fiber optic to RS232/422/485
convertermodule)
-ADAM
4050 (7 channelsdigital input and 8
channelsdigital output module)
-ADAM
4017 (8 channels analog input
module)
-ADAM
4080 (counterlfrequency input
module)

Hasil yang diinginkan pada panel operasi somber elektron.

II

Tombol
Filame~

UE
OFF
ON
OFF

padaGambar4. Adapun spesiflkasiteknis perangkat
slstem pengatur catu clara sumber elektron adalah
sebagaibcrikut :

I

Down
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
ON

-

Tombol
Katoda-Anoda

Un
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF

Pengatur Arus Filamen

Pengatur

Teg.K-A

Down

OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF

OFF
OFF
ON

OFF
OFF

OFF
OFF
OFF
OFf
ARUS BERTAMBAH
ARUS BERKURANG

OFF
OFF
OFF

OFF

TEG.BERTAMBAH

OFF

TEG. BERKURANG

OFF
OFF

OFF

Off

ARUSBERKURANG
OFF

RANCANGAN PERANGKAT~TEM
PENGATUR CArU
DAYA SUMBER ELEKTRON MBE 350 keV/IO mA

Eko Priyono, dkk.

-TEG.BERKURANG

, .
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Gambar 2. Blok diagram sisteminstrumentasi daD kendali sumber elektron MBE 350 key/tO mA.

Gambar 3. Rancangan detail perangkat sistem pengatur catu daya sumber elektron MBE
350 key/tO mA.
---~
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Gambar 4. Rancangansistempanel operasi somber elektron MBE 350 keV/lO mA.

Perangkat Pengatur Variak Jirak Jauh

-1

buah tombol pitihan mode operasi

-Variak

-1

buah tombot pengaman SCRAM

-Relay

0 -240 V AC/IOOOWatt
penggerakmotorDC

Catu daya tegangan

I

-Catu

Perangkat Pengaman
-Micro
switch untuk ~batasi
keluaranvariak

tegangan

-Magnetic contactor untuk memutus hubungan
variak dengancatuclara sumberelektron
Panel Kendali
-1
-2

-1

-Catu
clara 12 VDC untuk sistem penggerak
motor DC, modu1 penerima infra merah
-Catu

claya 24 VDC untuk moclul ADAM

-Catu
clara 220 VAC untuk magnetik kontaktor
clan variak

buah tombol catu daya ON/OFF
buah tombol pengatur ants filament naik clan

turun
-2

clara 3 VDC untuk moclul pemancar infra

merah

buah tombol pengatur te~ngan katoda-anoda
naik clan turun
buah tombol kendali

I"

RANCANGAN PERANGKAT SISTEM PENGATUR CATV
DAYA SUMBER ELEKTRON MBE 350 keV/JO mA
Ekn Privnno.

dkk.

l

ANALISIS RANGKAlAN
Dari gambar rancangan sistem penggerak
catu daya sumber elektron MBE 350 keV/lO mA
(Gambar 2, 3 dan 4) dapat diketahui bagairnana
mekanismekerja dari perangkatyaitu :
23
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Mode PengoperasianManual
Pada mode pengoperasianill, perangkat
sumber elektron dikendalikan oleh panel operasi
sumberelektronyang beradadi roang kontrol MBE
melalui sistem komunikasi data jarak jauh infra
merah. Dalam hal ini sinyal infra merah akan
dipancarkanoleh sistempernancarbila tombol panel
operasiditekan. Kemudian sinyal tersebutditerirna
clan dioleh oleh sistem penerirna yang kemudian
digunakanuntuk mengaktifkanrelay yang ada pada
modul penerirna infra merah. Relay tersebut
digunakan untuk mengaktifkan relay penggerak
motor DC yang berfungsi untuk mengendalikan
motor DC yang dikopel denganparas variak melalui
gir penuronputaranmotor (reduction gear)sehingga
bila motor berputarrnakateganganAC keluarandari
variak yang dicatukanke catu daya sumberelektron
akan berubah sehingga sinyal keluaran dari catu
daya sumber elektTonjuga ikut berubah. Dengan
demikian untuk mengatur/merubahsinyal keluaran
catu daya sumber elektron pada mode ini adalah
dengancara menekantombol-tombol yang ada di
panel operasi sesuaidengankondisi pengoperasian
sumberelektronyang diinginkan.

Mode PengoperasianKomputer
Pada mode pengoperasianini, data dikirim
oleh perangkat komputer melalui serial port
COMI/COM2, kemudian data tersebutdirubahclan
dikirim melalui kabel serat optik oleh ADAM 4541
(fiber optic to RS-232/422/485converter). Selanjutnya data keluaran ADAM 4541 diubah menjadi
sinyal digital oleh ADAM 4050 (7 bit digital in, 8
bit digital out). Sinyal tersebut digunakanuntuk
mengaktifkan relay penggerak motor DC yang
berfungsi untuk mengendalikan motor DC yang
dikopel dengan poros variak melalui roda gigi
penurun putaran motor (reduction gear) sehingga
hila motor berputarrnakateganagnAC keluarandaTi
variak yang dicatukanke catu daya sumberelektron
akan berubah sehingga sinyal keluaran daTi catu

daya sumber elektron juga ikut berubah. Dengan
dernikianuntuk mengatursinyal keluarancatu daya
sumberelektron pada mode ini adalahdengancara
mengirimkan data sesuai dengan kondisi
pengoperasian
sumberelektronyangdiinginkan.

Panel OperasiSul1lberelektron
Panel operasi merupakansalah satu bagian
dari sistem perangkat pengatur catu daya sumber
elektronyang terdiri dati catu dayafilamen dan catu
daya katoda anoda. Pada prinsipnya panel operasi
ini dirancang untuk menggantikanfungsi tombol
yang ada pada sistem pemancarinfra merah yang
dilengkapidengansisteminterlock yang diharapkan
dapat meningkatkan tingkat keamanan dalam
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pengoperasianMBE pada umumnya clan somber
elektron pada khususnya. Berdasarkangambar
rancangandapat diketahui bahwa untuk mengatur
catudaya sumberelektronadalahsebagaiberikut :
Mengatur Catu Daya Arus Filamen
Untuk mengatur arus filamen sumber elektron
dapat dilakukan dengan cara menekan tombol
kendali clan tombol UP filamen secara bersarna-sarna
untuk menaikkan arus filamen sedangkan untuk
menurunkan dengan cara menekan tombol kendali
clan tombol DN filamen secara bersarna-sarna.

Mengatur Catu Daya TeganganKatoda-Anoda
Untuk mengatur tegangan katoda-anoda dapat
dilakukan dengan cara menekan tombol kendali clan
tombol UP katoda-anoda secara bersarna-samauntuk
menaikkan tegangan katoda-anoda sedangkan untuk
menurunkan dengan cara menekan tombol kendali
dan tombol DN katoda-anoda secara bersama-sama.
Sistem Interlock
Sistem interlock yang dirancang pada panel
operasi sumber elektron adalah sebagai berikut :
-Catu
daya sumber elektron tidak dapat dinaikkan
atau ditunmkan jika tombol kendali tidak ditekan

secara bersarna-sarnadengan tombol pengatur

(up/DN).
-Catu
daya arus filamen clan catu daya tegangan
anoda tidak dapat dinaikkan secara bcrsarnasarna karena dapat membahayakan pengoperasi.
an MBE atau sumber elektron jika terjadi
kelalaian operator MBE.
-Catu
daya arus filarnen clan catu daya tegangan
katoda anoda dapat diturunkan secara bersarnasarna karena ada unsur kearnanannya dclam
pengoperasian MBE atau sumber elektron

SistemKeamanan
Sistem keamananpada rancanganperangkat
sistempengaturcatudaya sumberelektronbertujuan
untuk mengamankan pengoperasian MBE jika
terjadi hal-hal yang membahayakan akibat
pengoperasiansumberelektron. Sistem ini terdiri
dari tombol SCRAM daDmicro switch.
-Tombol SCRAM berfungsi untuk memutuskan
hubungan antara tegangan keluaran variak
dengancatu daya sumber elektronjika tombol
tersebutditekan.
-Micro
Switch berfungsi untuk membatasi
tegangan keluaran variak yaitu dengan cara
menghentikan putaran motor DC jika batas
tegangankeluaranvariak baik batasatasrnaupun
batasbawahtelall tepenuhi.
24
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KRSIMPULAN

mengalir pada

Rancangan perangkat sistem pengatur catu
clara sumber elektron ini merupakan rancangan
dasar yang dapat dijadikan pedornan dalam
pembuatan perangkat sistem pengatur catu clara
sumber elektron mesin berkas elektron 350 keY/tO
mA.
Rancangan ini juga dirasa rnasih ada
kekurangan, kelemahan atau kesalahannya, untuk itu
kritik clan saran diperlukan guna penyempurnaan
sehingga apabila dibuat dalam bentuk perangkat
keras, diharapkan dapat berfungsi dengan baik clan
aman dalam pengoperasiannya.

bahan filamen

x exp (- B / k T) dengan A

J.r = A T2

konstanta Richard

san, T suhu pemanasa, B fungsi kerja, k konstanta Boltzman.
-Tindakan hila terjadi malfunction saatdaya tinggi
(daya tidak dapat diturunkan karena kerusakan)
adalah hila malfunction tersebut membahayakan
operasi MBE maka dapat diamankan dengan
sistem scram bahkan apabila melampaui batas
yang ditentukan oleh sistem interlok maka sistem
interlok akan bekerja mengamankan operasi

MBE.
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Utaja

-Bagaimana hubungannya anda mengatur ares
filamen dengan ares berkas elektron?
-Bagaimana tindakan anda bill terjadi malfunction
saat daya tinggi (daya tidak dapat diturunkan
karena kerusakan).
Eko Priyono
-Hubungan pengaturan ams filamen dengan ams
berkas elektron adalah ams berkas elektron yang
dihasilkan oleh MBE sebanding dengan suhu
pernanasan filamen sumber elektron clan suhu
pemanasan filamen sebanding dengan ams yang

Eko Priyono. dkk.

ada sinyal dan komputer clan panel yang

terpisah?
-Bagaimana pengarnan terhadap motor variak yang
lepas kendali?
-Bagairnana

sistem interlok bekerja?

Eko Priyono
-Sinyal daTi panel berfungsi untuk mengendalikan
catu clara sumber elektron secara manual dimana
sistem ter!:ebut sulit untuk dibuat sistem kendali
otomatis, sedangkan sinyal daTi komputer
digunakan untuk mengendalikan catu daya
sumber elektron melalui perangkat komputer
dirnana untuk masa depannya dapat dibuat sistem
kendali otomatis.

TANYAJAWAB

RANCANGAN PERANGKAT sjSfEMpEN~TVR
DAYA SVMBER ELEKTRON MBE3S0keV/JOmA

-Mengapa

CATV

-Motor
variak tidak dapat lepas kendali karena
dalam rancangannya telah dilengkapi mikro
switch yang berfungsi menghentikan putaran
motor apabila nilai batas tegangan keluaran variak
telah terpenuhi.
-Sistem int~rlok ini hanya sistem interlok untuk
panel kendali sumber elektron yang bekerja untuk
mengatur tentang bagaimana cara menaikkanl
menurunkan catu daya sumber elektron, sedangkan sistem interlok secara keseluruhan MBE
dirancang clan dibuat oleh anggota tim MBE yang
lain.

