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ABSTRAK 
RANCANGAN SISTEM PENGATUR CATU DAYA SUMBER ELEKTRON TIGA ELEKTRODA MBE LATEKS 
BERBASIS PLC.  Telah dirancang sistem pengatur catu daya menggunakan PLC untuk sumber elektron tiga 
elektroda pada  MBE Lateks. Rancangan ini menggunakan PLC seri F2424 dan didukung perangkat lunak yaitu 
diagram ladder dan TBasic. Hasil uji konversi digital ke analog (DAC) menunjukkan bahwa setiap kali tombol 
operasi ditekan sesaat, menghasilkan selisih kenaikan tegangan keluaran (∆V) pada DAC nomer 1 adalah 400 mV, 
(∆V) pada DAC nomer 2 adalah 300 mV dan (∆V) pada DAC nomer 3 adalah 200 mV. Hasil percobaan 
menunjukkan bahwa  tegangan  keluaran DAC proposional terhadap nomer kanal operasi. Hasil uji secara 
simulasi menunjukkan bahwa urutan operasi dan sistem interlok bekerja dengan benar. Secara umum dapat 
dikatakan bahwa hasil simulasi untuk rancangan sistem pengatur catu daya sumber elektron tiga elektroda dapat 
bekerja dengan baik sesuai yang direncanakan. 

Kata kunci: sumber elektron tiga elektroda, catu daya, PLC 

ABSTRACT 
PLC BASED POWER SUPPLY CONTROL SYSTEM DESIGN FOR THREE ELECTRODES ELECTRON SOURCE 
OF LATEX EBM. The three electrodes electron source power supply control system of Latex EBM (electron beam 
machine) using PLC has been designed. This design uses F2424 series PLC and supported by software ladder 
diagram and TBasic. The digital to analog converter (DAC) test results showed that the everytime of operation 
button is pressed shortly, produce a rise in the output voltage difference (∆V) of DAC number 1 is 400 mV, (∆V) of 
DAC number 2 is 300 mV and (∆V) of DAC number 3 is 200 mV. The test results showed that the DAC output 
voltage proportional to the operating channel number. The test results in simulation showed that the sequence of 
the operations and interlocking system is working properly. In general it can be said that the simulation results for 
three electrode electron source power supply control system design can work well as planned. 

Keywords: three electrodes electron source, power supply, PLC 

 

PENDAHULUAN 
atu diantara kegiatan litbang Bidang Fisika 
Partikel di PSTA-BATAN adalah rancang 
bangun sebuah mesin berkas elektron (MBE) 

300 keV/20 mA atau MBE Lateks yang akan 
digunakan untuk iradiasi vulkanisasi lateks [1].  Untuk 
aplikasi tersebut dibutuhkan variasi parameter MBE 
seperti dosis radiasi dan energi berkas [2].  Dosis 
radiasi sangat ditentukan oleh arus elektron dari 
sumber elektron, sehingga perlu dibuat perangkat 
untuk  mengatur arus berkas elektron. Salah satu cara 
untuk mengatur arus berkas elektron adalah dengan 
mengatur catu daya pada sumber elektron. Suatu 
perangkat sumber elektron tiga elektroda terdiri dari 
filamen, pendorong (anoda) dan pemercepat telah di 
uji fungsi dan siap diterapkan pada MBE Lateks. 
Sebelum perangkat tersebut dibuat, perlu rancangan 
pembuatan perangkat pengatur catu daya sumber 
elektron dimana basil rancangan tersebut dapat 
digunakan sebagai dasar pembuatan perangkat 
pengatur arus berkas elektron yang menentukan besar 

kecilnya dosis radiasi yang merupakan parameter 
penting untuk memenuhi keperluan aplikasi. 

 
KRITERIA PERANCANGAN 

Sumber elektron merupakan salah satu 
komponen penting di dalam Mesin Berkas Elektron 
yang berguna sebagai penghasil berkas elektron. Suatu 
sumber elektron tiga elektroda terdiri dari filamen 
(sebagai penghasil elektron bebas), elektroda 
pendorong dan elektroda pemercepat telah diterapkan 
pada litbang rancangbangun MBE lateks di PSTA. 
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pe-
milihan katoda adalah umur katoda, mode pemanasan, 
daya pemanasan, arus emisi dan efisiensi pemanasan. 
Untuk umur katoda dibatasi oleh efek sputtering dan 
evaporasi, sedangkan laju sputtering ditentukan oleh 
arus berkas elektron dan tekanan gas. Diagram skema 
sumber elektron tiga elektroda dan sistem kelistrikan 
catu daya ditunjukkan pada Gambar 1 [4]. 

 

S
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Gambar 1.  Skema sumber elektron tiga elek-

troda dan catu daya. 
 
 

Catu daya arus filamen dan catu daya pemfokus 
digunakan trafo terisolasi terhadap sumber daya listrik 
PLN. Sedang catu daya pemercepat (HV accelerator) 
diambil dari sumber daya listrik PLN 220 VAC[5]. 
Sumber elektron tiga elektroda bekerja pada daerah 
tegangan tinggi (HV area) sedang untuk pengaturan 
catu daya dilakukan pada daerah bumi (ground area) 
oleh karena itu diperlukan trafo daya terisolir. Suatu 
trafo terisolir yang mampu mengisolasi tegangan 
sampai sekitar 300 kV telah berhasil dibuat di PSTA 
sehingga untuk pengaturan catu daya sumber elektron 
dapat dilakukan di daerah bumi (ground area) [6].  

 
PERANCANGAN SISTEM 

Dari literatur tentang sumber elektron tiga 
elektroda terdapat tiga catu daya yang diperlukan 
untuk operasi yaitu, catu daya filamen, pemfokus 
(anoda) dan pemercepat. Catu daya filamen digunakan 
tegangan AC sedang untuk catu daya pemfokus dan 
pemercepat digunakan tegangan DC. Ketiga elektroda 
bekerja/beroperasi pada daerah tegangan tinggi (HV 
area) sedang operasi sumber daya elektron pada 
daerah bumi (ground area) sehingga diperlukan trafo 
terisolir yang antara kumparan primer dengan sekunder 
mampu mengisolasi secara listrik dengan tegangan 
relatif tinggi. Proses pengendalian ke tiga catu daya 
pada sumber elektron tiga elektroda selanjutnya dapat 
dilakukan melalui bagian primer trafo terisolir yaitu 
pada daerah bumi seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 
 

 
Gambar 2.  Blok  diagram rancangan pengatur 

catu daya sumber elektron tiga 
elektroda. 

Perancangan sistem pengatur catu daya sumber 
elektron tiga elektroda menggunakan komponen utama 
modul PLC-F2424 dan SCR-tipe LPC 90 HDA. 
Keluaran ketiga DAC-PLC dihubungkan ke kontrol 
SCR1, kontrol SCR2 dan kontrol SCR3. Pengaturan 
keluaran DAC dapat dilakukan melalui key pad pada 
human machine interface atau saklar/tombol operasi 
yang selanjutnya mengendalikan ketiga SCR untuk 
mengatur catu daya filamen, tegangan anoda dan 
tegangan pemercepat. Masukan digital digunakan 
untuk masukan parameter keselamatan (interlok) yaitu, 
vakum, tegangan lebih (over voltage), pendingin 
(cooling) dan darurat (emergency).  Pengaturan DAC 
dapat dinaikkan/diturunkan jika semua masukan 
parameter interlok telah memenuhi syarat batas yang 
ditentukan atau dengan kata lain semua masukan pada 
digital input bernilai tinggi (high level). 

Algoritma pengaturan catu daya sumber elektron 
tiga elektroda. 

Agar dalam pengoperasian sumber elektron dapat 
bekerja secara benar, maka perlu dibuat algoritma atau 
flowchart pengaturan catu daya sumber elektron tiga 
elektroda seperti ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3.  Diagram  alir  pengaturan catu 
daya sumber elektron tiga 
elektroda. 
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Prinsip operasi sumber elektron tiga elektroda 
sebagai berikut : 

Program melakukan pengecekan parameter 
masukan interlok/keselamatan yaitu, cek vakum, cek 
cooling water, cek pengaman HV (over voltage) dan 
cek saklar darurat.  Jika semua parameter masukan 
telah memenuhi syarat dan dinyatakan interlok siap, 
maka program melanjutkan proses siap operasi untuk 
pengaturan tegangan pemercepat, tegangan pemfokus 
(anoda) dan arus filamen. Jika dalam kondisi operasi 
terjadi kegagalan pada salah satu masukan parameter 
interlok, maka keluaran ke tiga DAC reset ke 0 V dan 
diikuti arus filamen, tegangan pendorong (anoda) dan 
tegangan pemercepat turun ke 0 V. Operasi pengaturan 
catu daya dapat dimulai lagi jika semua parameter 
masukan keselamatan/interlok sudah siap. Untuk 
memulai pengoperasian,  tekan tombol enter dan tekan 
tombol start. Dari diagram alir selanjutnya dibuat 
program yang berisi instruksi-instruksi operasi 
menggunakan paket program ladder dan Tbasic yang 
ditanam pada PLC F-2424. Sebelum membuat 
program, perlu dilakukan pengalamatan pada terminal  
input/output PLC seperti ditunjukkan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Pengalamatan terminal  input/output PLC. 

TERMINAL  PLC 
Input Keterangan Output Keterangan 
DI#1 c_vakum DO#1 o_vakum 

DI#2 c_cooling DO#2 o_cooling 

DI# 3 c_voltage DO#3 o_voltage 

DI# 4 c_darurat DO#4 o_ darurat 

DI# 6 start   

DI# 8 F4 (enter) DAC#1 Ifilamen 
DI# 9 reset DAC#2 Vanoda 
DI# 11 filamen-up DAC#3 Vacc 
DI# 12 filamen-dn 

  

DI# 13 Vanoda - up 

DI# 14 Vanoda - dn 

DI# 15 Vacc-up 

DI# 16 Vacc-dn 

ADC#5 Arus berkas 
elektron (mA) 

ADC#6 Arus filamen 
(A) 

ADC#7 Vanoda.   

ADC#8 Vaccelerator.     
 

Modul PLC F2424 

PLC F2424 merupakan sebuah modul perangkat 
keras berfungsi mengolah data/perintah masukan 
sinyal dari key pad sebagai permintaan masukan 

(setting demand),  masukan digital, masukan  tegangan 
analog ADC, keluaran tegangan analog  DAC dan 
tampilan  pada  layar LCD.  Sebuah  modul PLC seri 
F2424 ditunjukkan pada Gambar 4[7]. 

 

 
Gambar 4.  Modul PLC seri F2424. 

 
 

Spesifikasi PLC- F2424 memiliki 24 digital 
input, 24 digital output dan analog 12 I/Os built-in dan 
dapat diperluas untuk 96 digital output dan 96 digital 
output menggunakan papan ekspansi EXP1616R atau 
EXP4040, Fitur dari pada PLC F2424  menyediakan 
fasilitas pulse width modulator (PWM), kendali 
stepper motor, interrupt, encoder input, Real-Time 
Clock (RTC), kendali PID dan saluaran ke HMI 
(Human-Machine Interface) beserta LCD. PLC F2424 
mempunyai 4 kanal keluaran analog (D/A), 0-5 V, 10 
bit. Untuk pemrograman analog output (DAC) 
digunakan perintah SETDAC n,x [8].  

Pengendali sudut fase SCR (SCR phase angle 
controller) 

Pengendali sudut fase SCR adalah suatu teknik 
pengaturan pememicuan gate SCR untuk mengendali-
kan daya atau tegangan ke beban, misal, transformator, 
heater, dll. Prinsip kerja dari SCR phase angle control 
dijelaskan pada Gambar 5 [9].  Gambar 5a menunjuk-
kan penggunaan dua SCR yang dihubungkan secara 
terbalik paralel (back to back) untuk memperoleh 
kontrol gelombang penuh. SCR1 mengontrol tegangan 
positip bentuk gelombang sinus dan SCR2 mengontrol 
tegangan negatip. Jika pulsa trigger diberikan awal 
pada setengah siklus, maka output-nya tinggi. Jika 
pulsa trigger diberikan terlambat pada setengah siklus, 
maka hanya sebagian kecil dari bentuk gelombang 
yang dilewatkan dan mengakibatkan output-nya kecil 
seperti ditunjukkan pada Gambar 5b. Sebuah modul 
SCR phase angle control tipe LPC-50HDA 
ditunjukkan pada Gambar 6 [10]. 
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(a)                                     (b) 

Gambar 5.  Pengendali sudut fase SCR. 
 
 

 
Gambar 6.  Modul SCR phase angle controller 

tipe LPC-50HDA. 
 

SCR tipe LPC-50HDA adalah sebuah modul 
kontrol sudut fasa dirancang untuk digunakan dengan 
standar  SSR (solid state relay). Modul di sekrup 
langsung pada permukaan SSR dipasang pada 
pendingin aluminium. Modul ini beroperasi dengan 
memvariasikan pemicuan masukan SSR. Daya yang 
dikirim ke beban sebanding dengan sinyal perintah 
masukan. Rangkaian detil SIK pengatur catu daya 
sumber elektron tiga elektroda menggunakan PLC 
F2424 dan SCR phase angle control tipe LPC-50HDA 
ditunjukkan pada Gambar 7. 
 

 
Gambar 7.  Rangkaian  detil  pengatur catu 

daya sumber elektron tiga 
elektroda. 

 
Di dalam implementasinya, SCR phase angle 

control tipe LPC-50HDA memerlukan komponen 
tambahan berupa trafomator control untuk memberikan 
pemicuan pada SCR phase angle control. Untuk 
penggunaan beban induktif, maka pada SCR perlu 
ditambahkan rangkaian pemotong spike atau transien, 
disebut snubber berguna untuk menghindari kerusakan 
SCR. Perintah masukan SCR phase angle control 
berupa arus 4 to 20 mA atau 0 to 5V. 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Hasil pembuatan program untuk naik/turun 

output DAC dan input ADC ditunjukkan pada Gambar 
8. 
 

 
Gambar 8. Diagram Ladder: fungsi updown, DAC. 
 
 

Masukan pada interface menggunakan 
saklar/tombol, oleh karena itu nama-nama tombol 
dipakai di dalam bagian program ini. Hasil pembuatan 
program pembacaan fungsi f_adc adalah, 

dm[26]=((ADC(5)*100)/4096) 'I berkas   
'elektron dengan skala 0‐100mA 

dm[23]=((ADC(6)*50)/4096)  'I‐filamen 
'dengan skala 0‐50A,per‐1A dibaca 0,5A 

dm[24]=((ADC(7)*150)/4096)'V‐anoda dengan 
'skala 0‐15kV 

dm[25]=((ADC(8)*200)/4096)'Vo_acc dengan 
'skala 0‐200kV 

Fungsi ini mengatur tentang akuisisi ADC dari ADC 5 
sampai ADC 8 yang pada hardware-nya sudah 
terhubung ke perangkat PLC. Pada fungsi f_adc 
terdapat perhitungan yang dipakai untuk merubah 
skala ADC (bit) ke skala pengukuran yang diinginkan. 
Penentuan skala ini disesuaikan dengan yang akan 
ditampilkan pada LCD.  

Hasil pembuatan program keluaran fungsi f_dac : 

setdac 1,dm[18] 'i_filamen 
setdac 2,dm[19] 'vo_anoda 
setdac 3,dm[20] 'vo_acc 

Fungsi ini berguna untuk memasukan nilai DAC yang 
sudah diatur ke port DAC. Nilai-nilai ini nantinya akan 
menentukan tegangan yang dikeluarkan. 

Program Perhitungan Nilai Interval Naik/Turun 
Output DAC 

Untuk menentukan interval (step) naik/turun 
tegangan keluaran DAC digunakan perintah TBasic 
yaitu SETDAC n,x. Dengan menjalankan pernyataan 
SETDAC, maka keluaran D/A akan sebanding dengan 
nilai tegangan yang diberikan. Program perhitungan 
menentukan interval (step) naik/turun DAC 
ditampilkan pada Gambar 9. 
 

 
Gambar 9.  Diagram Ladder f_start. 
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Ladder ini berfungsi untuk me-restart program 
ke nilai awal. Fungsi f_start berisi perhitungan untuk 
mementukan interval (step) naik/turun DAC : 

A=1 'digunakan untuk memindah halaman  
'pada fungsi f_halaman 

'===================================== 
C=82 'I filamen (0,5/25)*4096= 82 bit;  
'0,5 sebagai interval step naik/turun I_Fil 
D=55 'V ak(200/15000)*4096=55bit  
E=20 'V acc (1000/200000)*4096= 20 bit 
'adalah besar nilai per step yang     
'dipakai untuk step naik/turun 
'pada fungsi updown, nilai ini dalam 
'satuan DAC 
'================================== 
dm[10]=1tampilan menu diatur halaman 1 
dm[18]=0 'i_filamen diatur ke 0 
dm[19]=0 'vo_anoda diatur ke 0 
dm[20]=0 'vo_acc diatur ke 0 
'================================== 
clrio darurat 'restart keadaan darurat 
clrio hold      'restart tahan f4 

Di dalam fungsi ini akan mengubah semua variabel ke 
nilai awal sehingga kondisi sistem  akan seperti 
dimulai ulang.  

Hasil Simulasi Program 

Hasil simulasi program pengatur catu daya 
sumber elektron tiga elektroda ditampilkan pada 
Gambar 10. 
 

 
(a)  Tampilan simulasi program, interlok siap/ready 

 
(b)  Tampilan simulasi program, siap operasi 

 
(c)  Tampilan simulasi program, sistem shutdown 

Gambar 10.  Tampilan  simulasi program ope-
rasi sumber elektron. 

Pengukuran Tegangan Keluaran DAC 

Hasil pengukuran tegangan keluaran DAC#1, 
DAC#2 dan DAC#3 terhadap  nomer kanal operasi 
berturut-turut ditampilkan pada Gambar 11. 
 

 
Gambar 11.  Kenaikan tegangan keluaran DAC 

terhadap nomer kanal operasi. 
 

Kurva menunjukkan bahwa kenaikan keluaran 
tegangan DAC terjadi proposionalitas terhadap  
terhadap nomer kanal operasi. Setiap sekali pada 
masing-masing tombol kanal operasi step-up/step-
down ditekan sesaat (± 25 mili detik), program 
mengeksekusi keluaran tegangan DAC#1 naik dengan 
step (∆V) = 400 mV, DAC#2 naik dengan step (∆V) = 
300 mV dan DAC#3 naik dengan dengan step (∆V) = 
200 mV. Nilai step (∆V) keluaran tegangan pada 
masing-masing DAC telah ditentukan sesuai setting 
demand di dalam program. Jika tombol 
stepup/stepdown ditekan dan ditahan (press and hold),  
maka program secara kontinyu menaikkan keluaran 
tegangan DAC hingga maksimum (5 V) dan begitu 
juga sebaliknya untuk tombol stepdown.  Keluaran 
tegangan DAC selanjutnya digunakan sebagai sinyal 
masukan pada SCR phase angle controller.  Percobaan 
secara simulasi dilakukan dengan menghubungkan 
keluaran SCR phase angle controller ke primer trafo 
daya sedang bagian sekunder dihubung ke beban 
lampu pijar.  Hasil percobaan secara keseluruhan 
(perangkat keras dan lunak) menunjukkan bahwa 
rancangan perangkat sistem pengatur catu daya sumber 
elektron tiga elektroda dapat bekerja dengan benar 
sesuai yang direncanakan. 

 
KESIMPULAN 

Telah berhasil dibuat rancangan dan simulasi 
perangkat sistem pengatur catu daya sumber elektron 
tiga elektroda menggunakan PLC. Rancangan  dibuat 
terdiri dua bagian yaitu perangkat lunak dan perangkat 
keras. Perangkat lunak menggunakan program Ladder 
dan TBasic berfungsi untuk menjalankan operasi 
sistem, sedang perangkat keras dibangun dari PLC dan 
SCR phase angle controller. Setiap tombol operasi 
ditekan sesaat (± 25 mili detik), selisih kenaikan 
tegangan keluaran (∆V) DAC#1 = 400 mV, (∆V) 
DAC#2 = 300 mV dan (∆V) DAC#3 = 200 mV. 
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Kenaikan dan penurunan tegangan keluaran DAC 
terjadi proposionalitas terhadap  nomer kanal operasi. 
Hasil uji perangkat lunak secara simulasi menunjukkan 
bahwa telah diperoleh urutan proses operasi dan kerja 
interlok dengan benar. Hasil percobaan rancangan 
secara keseluruhan menunjukkan bahwa perangkat 
sistem pengatur catu daya sumber elektron tiga 
elektroda dapat bekerja dengan baik sesuai yang 
direncanakan. 
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TANYA JAWAB 

Gilang Kurnawan 
− Sistem pengatur catu daya dari yang bapak 

presentasikan, sistem masih open loop, jadi semisal 
terjadi problem/kendala dari kendali PLC atau hal 
lainnya dalam beban tidak bisa diketahui.  
Bagaimana cara untuk menanggulangi hal tersebut? 

Saminto 
− Sistem catu daya ini tipe open loop, untuk mengatasi 

jika terjadi overload, over voltage maka perlu 
dipasang pemantau arus lebih dan tegangan lebih 
yang selanjutnya di hubungkan kemasukan digital 
input PLC, berfungsi sebagai masukan interlock 
keselamatan. 

Triyono 
− Apakah dalam perancangan pengatur catu daya 

dengan menggunakan PLC F2424? Apakah PLC 
tersebut tipe FX 2424, mohon penjelasan 

− Apakah pengatur input transformator menggunakan 
SSRC tipe LPC-HDA, mohon dijelaskan kemam-
puan arus maksimal pada SSRC tersebut 

− Dalam aplikasinya SSRC mengalami panas, 
walaupun telah terpasang pada pendingin 
aluminium, apakah ada pendingin tambahan mohon 
penjelasan 

Saminto 
− Rancangan sistem ini kami gunakan PLC seri FX 

2424 yang punya 4 kanal DAC, 8 kanal ADC dan 
24 input digital 

− Rencananya akan kami pakai SSR tipe 50 HDA, 
arus maksimalnya sampai 40 Ampere AC, untuk 
nominalnya ≈ 25 A 

− Jika terjadi panas berlebih sebaiknya ditambah 
pendingin udara dan digunakan SSR dengan 
kemampuan lebih besar. 
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