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ABSTRAK

PERANCANGAN DAN SIMULASI JALUR PENDINGIN KOMPONEN CA VITY SISTEM RF

DEE SIKLOTRON 13 MeV. Telah dilakukan perancangan dan simulasi jalur pendingin
komponen cavity sistem RF siklotron 13 Me V. Sebagai pendingin dirancang pipa pendingin
dari bahan tembaga dengan diameter dalam 6 mm, panjang kontak dengan komponen cavity
2204 mm dan media pendingin air yang diletakkan pada sisi sekeliling komponen cavity yang
sebelumnya telah dibuat seperti semacam saluran. Perancangan dilakukan dengan cara
perhitungan secara analitis, sedangkan simulasi dilakukan dengan perangkat lunak CFD
(Computational Fluid Dynamics). Hasil perhitungan dan simulasi menunjukkan bahwa secara
umum peningkatan debit fluida pendingin memberi dampak pada penurunan temperatur
permukaan komponen cavity sistem RF dee (Ts) dan temperatur luaran fluida pendingin
(Tmo). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan debit air pendingin 15/iter/menit masih
memperlihatkan kinerja kapasitas pendingin yang baik dengan temperatur permukaan
komponen cavity 78, 79°C dan temperatur air pendingin 23,83 DC.Hasil simulasi menunjukkan
distribusi panas yang merata pada modifikasi kedua jalur pendingin yang menunjukkan
temperatur permukaan komponen cavity 73,57 °C dan temperatur air pendingin 34,53 °C
untuk debit air pendingin 15 /iter/menit.

Kata kunei : cavity, pentlingin, simulasi CFD

ABSTRACT

DESIGN AND SIMULA nON OF CA VITY'S COOLING LINE ON 13 MeV CYCLOTRON'S RF

SYSTEM. The design and simulation of cavity's cooling line on 13 Me V cyclotron's rf system
has· been done. The design for cooling system is cooling pipe of copper material with an inner
diameter of 6 mm, length of contact with the cavity is 2204 mm and the cooling medium is
water placed on the side of the cavity's surrounding that previously have been created act as
a kind of channel. The design was done by calculating analytically, while the simulation is done
with CFD (Computational Fluid Dynamics) software. Calculation and simulation results show
that the overall increase in the cooling fluid flow gave effect on the decrease of cavity's surface
temperature (Ts) and the temperature of the cooling fluid output (Tmo). The calculations show
that with the cooling water flow of 15 liters/minute still showed good performance of cooling
capacity with cavity's surface temperature of 78, 79°C and cooling water temperature of 23,83
DC. The simulation results show even heat distribution in the second modification of cooling
path with cavity's surface temperature of 73,57 °C and cooling water temperature of 34,53 °C
for cooling water flow of 15 liters / minute.

Key words: cavity, cooling, CFD simulation
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PENDAHULUAN

S aat ini di Pusat Sains dan TeknologiAkselerator BATAN sedang dilaksanakan
kegiatan perancangan dasar siklotron

untuk produksi radioisotop dengan energi proton
sekitar 13 MeV yang berinisial Design
Experimental of Cyclotron in Yogyakarta 
13MeV (DECY-13). Siklotron adalah pemercepat
partikel bermuatan yang bekerja dengan
mempercepat ion positif atau negatif, secara
periodik (siklus) menggunakan tegangan
pemercepat bolak-balik (alternating voltage)
yang dipasang pada dua buah elektrode
berongga dalam ruang yang dihampakan
sehingga dapat dilintasi oleh berkas ion. Dengan
medan magnet ditimbulkan gaya Lorentz yang
merupakan gaya sentripetal pada berkas ion
sehingga lintasannya melingkar dan dapat
dipercepat berulang-ulang (cyclic) setiap kali
melalui celah (gap) pemercepat. Berkas ion
masuk dengan energi tertentu, kemudian setiap
kali mengalami percepatan energi akan
bertambah besar, sehingga radius lingkaran
makin besar. Pada energi dan radius tertentu
berkas dikeluarkan untuk ditembakkan pada
target padat, gas atau cair sehingga terjadi reaksi
nuklir yang menghasilkan radioisotop yang
didinginkan atau memberikan dosis radiasi untuk
sterilisasi, terapi, maupun modifikasi sifat bahan
[1J

Salah satu komponen penting dari
siklotron adalah sistem dee yang dicatu dengan
tegangan tinggi berfrekuensi radio (RF) ,
komponen tersebut berfungsi untuk
mempercepat ion-ion hidrogen (W atau H-) yang
dihasilkan oleh sumber ion. Pada tahun 2011
telah dilakukan perancangan komponen
komponen sistem RF siklotron 13 MeV[2J.Sistem
RF tersusun atas komponen-komponen utama,
yaitu center of dee (puller dan beam post), dee
plate, dee stem,coupler, cavity, central region
(bump cover dan beam guide) dan liner. Sistem
RF di desain untuk beroperasi dengan daya yang
dihantarkan oleh generator RF sebesar 20 kW[3J.
Ketika sistem RF sedang beroperasi, generator
RF akan menghantarkan daya maksimum
sebesar 20 kW sehingga akan membangkitkan
panas. Karena panas yang dibangkitkan tersebut
maka diperlukan pendinginan untuk mencegah
terjadinya kenaikan temperatur yang dapat
mengubah nilai kapasitansi dan frekuensi sistem
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RF sehingga dapat menggangu kinerja
pemercepatan pertikel pada siklotron. Salah satu
komponen yang akan di desain dan
disimulasikan adalah cavity. Cavity bersama dee
stem merupakan komponen dalam siklotron 13
MeV yang berfungsi menyerupai kabel koaksial
dalam sistem RF. Dua komponen tersebut
bertindak sebagai konduktor dari coupler menuju
ke dee plate. Cavity terletak pada sisi luar tangki
sistem vakum dan juga berfungsi sebagai tempat
mounting komponen dee stem.

Sistem pendingin komponen cavity ini
terdiri dari pipa pendingin, fluida pendingin dan
chiller. Pipa pendingin yang digunakan adalah
dari bahan tembaga dengan diameter dalam dan
luar berturut-turut 6 mm dan 8 mm dengan
panjang jalur pendingin 2204 mm. Dipilihnya pipa
pendingin dari bahan tembaga karena bahan
tersebut merupakan penghantar panas yang baik
dan tersedia di pasaran. Agar dalam proses
pendinginan dapat bekerja dengan baik sehingga
temperatur komponen cavitysesuai dengan yang
diharapkan, maka diperlukan analisis
kemampuan sistem pendingin dan simulasi
distribusi temperatur yang terjadi pada
komponen cavity tersebut.

DASAR TEORI

Pada desain sistem RF siklotron harus
dilengkapi dengan sistem pendingin untuk
mencegah kenaikan temperatur pada komponen
komponen sistem RF itu sendiri, karena kenaikan
temperatur pada komponen-komponen sistem
RF dapat mengubah nilai kapasitansi dan
frekuensi sistem RF sehingga dapat menggangu
kinerja pemercepatan pertikel pad a siklotron.
Perhitungan pendinginan ini didasarkan pad a
jumlah panas yang dihantarkan generator RF.
Dengan asumsi daya dari catu daya yang
mensuplai sumber ion seluruhnya terdisipasi
menjadi panas, maka besar daya terdisipasi
adalah P (Watt).

Pada pipa pendingin yang dialiri fluida
pendingin, untuk mengetahui beda temperatur
fluida yang keluar dari pipa pendingin dengan
temperatur fluida yang masuk pipa pendingin
digunakan persamaan[4,5]:

q = mCpt:.Tm (1)

t:.Tm = Tmo - Tmi (2)

dengan q adalah panas yang diserap fluida
pendingin (Watt), m laju aliran massa fluida
pendingin (kg/s), cpkalor jenis fluida (kJ/kg.C),
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TATA KERJA

1. Perhitungan Pendinginan

Pada bagian komponen cavity sistem RF
dee, yang menjadi sumber panas adalah radiasi
panas dari komponen coupler yang terletak di
lubang sisi komponen cavity. Konstruksi
komponen cavity sistem RF dee diperlihatkan
pada Gambar 1. Jalur pendingin diletakkan pada
sisi di sekeliling komponen cavity yang polos
(selain lubang untuk komponen coupler) yang
sebelumnya telah dibuat seperti semacam
saluran. Jalur pendingin ini dialiri fluida pendingin
yaitu air yang didinginkan oleh chiller.

Perangkat lunak yang digunakan untuk
simulasi heat transfer komponen cavity sistem
RF dee pada siklotron 13 MeV adalah Inventor
dan Solid Works. Perangkat lunak Inventor
digunakan untuk mendesain geometri dari
komponen cavity. Luaran (output) dari perangkat
lunak Inventor kemudian digunakan sebagai
masukan (input) perangkat lunak Solid Works.
Solid Works merupakan perangkat lunak CAD
dan simulasi CFD (Computional Fluid Dynamic)
yang dapat menggambarkan aliran fluida,
tekanan, dan temperatur sehingga mendapatkan
pemahaman yang lebih baik dari setiap
persoalan yang berhubungan dengan aliran
fluida.

ditentukan

I::.Tm beda temperatur fluida yang masuk dan
keluar pipa pendingin (0G), Tmo temperatur fluida
keluar pipa pendingin (0G) dan Tmi temperatur
fluida masuk pipa pendingin (0G).

Laju pendinginan
menggunakan persamaan[4.5J:

q = hAsf1Tlm

I::.T - (Ts-Tmo)-(Ts-T mi)
1m - In[(Ts-Tmo)!(Ts-Tmi)]

Dengan h adalah koefisien konveksi perpindahan
panas (W/m2), As luasan perpindahan panas
(m2), I::.Tlm beda temperatur rata-rata logaritma
fluida yang masuk dan keluar pipa pendingin rC)
dan Ts temperatur permukaan pipa pendingin
rC).

Untuk fluida yang mengalir di dalam pipa,
kemungkinan terjadi dua jenis aliran yaitu aliran
laminar jika nilai bilangan Reynolds (Re)< 2300
dan aliran turbulen jika nilai Re > 2300. Untuk
aliran laminar di dalam pipa besar bilangan
Nusselt dapat ditentukan dengan persamaan[4]:

_ (ReOPT)1/3 (/1 )0.14NUD - 1,86 -/ - - (5)L D /1s

sedangkan untuk aliran turbulen di dalam pipa
besar bilangan Nusselt ditentukan dengan
persamaan[4.5J:

Nuo = O,023Re~!5 Prn (6)

dengan Reo adalah bilangan Reynolds, Pr
bilangan Prandl, L panjang pipa (m), D diameter
pipa (m), J.1 viskositas absolut (Ns/m2), J.1s

viskositas dinamik yang ditentukan pada
temperatur dinding (Ns/m2) dan n konstanta yang
nilainya 0,4 untuk pemanasan dan 0,3 untuk
pendinginan. Besar bilangan Reynolds
ditentukan dengan persamaan[4.5J:

4m
Reo = -

nO/l

Sedangkan bilangan Nusseltjuga mempunyai
nilai yang dapat d.itentukan dengan
persamaan[4,5]:

hO
Nuo = -

k

sehingga diperoleh nilai koefisien perpindahan
panas konveksi (h) adalah

h = NIID k
D

Dengan k adalah konduktivitas termal fluida
pendingin.

Gambar 1. Komponen cavity sistem RF dee sik[otron
13 MeV

Rian Suryo D. dan Kurnia W. 9S
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1.1. Spesifikasi pipa pendingin, sifat-sifat
fisik fluida pendingin dan chiller

nilai koefisien perpindahan panas konveksi fluida
pendingin menggunakan persamaan (9).

Untuk perhitungan pendinginan
didasarkan pada spesifikasi pipa pendingin, sifat
sifat fisik fluida pendingin dan chiller yang
ditunjukkan berturut-turut pada Tabel 1, Tabel 2
dan Tabel 3.

Tabel 1. Spesifikasi pipa pendingin komponen cavity
sistem RF dee

NilaiSatuan

Diameter dalam (0dalam)

0,006m

Diameter luar (0/uar)

0,008m

panjang kontak dengan

2,204m
omponen cavity (L)

Konduktivitas termal (k)

401W/mK

Tabel 2. Sifat-sifat fisik fluida pendingin (air)

Nilai Satuan

997

kg/m3

0,00123

Ns/m2

0,606

W/mK

4181

kJ/kgK

6,62

Tabel 3. Spesifikasi chiller yang digunakan siklotron
13 MeV

NilaiSatuan

Merk (model)

Thermo Q
15 AScr)Coolina caDacitv

37,4kW
Chilled water flow

120L/menit
Chilled

watertemperature12/7
°C

in/out)

1.2. Menghitung koefisien konveksi fluida
pendingin

Untuk menghitung koefisien konveksi
ditentukan terlebih dahulu nilai bilangan
Reynolds dan bilangan Nusselt. Nilai bilangan
Reynolds dihitung menggunakan persamaan (7)
dan besaran-besaran yang digunakan
didasarkan spesifikasi pipa pendingin pada Tabel
1 dan laju aliran air pending in. Untuk perhitungan
nilai bilangan Nusselt menggunakan persamaan
(5) atau (6). Selanjutnya dilakukan perhitungan

Rian Suryo D. dan Kurnia W.

1.3. Menghitung temperatur permukaan pipa
pendingin

Untuk menghitung temperatur
permukaan pipa pendingin terlebih dahulu harus
menentukan daya terdisipasi, besar temperatur
fluida masuk dan keluar pipa pendingin. Besar
daya terdisipasi diambil dari daya maksimum
generator RF yang diasumsikan seluruh daya
terdisipasi menjadi panas. Selanjutnya dilakukan
perhitungan temperatur fluida yang masuk dan
keluar pipa pendingin menggunakan persamaan
(1) dan (2). Untuk perhitungan perbedaan
temperatur masuk dan keluar pipa pendingin
secara logaritmis menggunakan persamaan (3).
Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan
temperatur permukaan pipa pendingin
menggunakan persamaan (4).

2. Simulasi Dengan Perangkat Lunak
Inventor dan SolidWorks

Perangkat lunak Inventor digunakan
untuk mendesain geometri komponen cavity.
Pada tahap pembuatan geometri dilakukan
dengan rekayasa terhadap bentuk-bentuk dasar
bangun ruang. Perangkat lunak Solid Works
digunakan untuk memberikan gambaran aliran
fluida dan temperatur pada komponen cavity.
Langkah yang pertama dilakukan adalah
membuka file geometri yang sebelumnya telah
dibuat menggunakan perangkat lunak Inventor.
Kemudian memilih fitur flow simulation yang di
dalam fitur tersebut pengguna diminta untuk
menentukan berbagai masukan dan batasan.
Proses simulasi dilakukan dengan memvariasi
nilai debit air pendingin yang masuk dalam sistem
pendingin disesuaikan dengan spesifikasi chiller
siklotron 13 MeV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perhitungan Pendinginan

Energi yang diserap oleh komponen
cavity berasal dari disipasi panas komponen
coupler yang dicatu oleh generator RF.
Oidasarkan hukum kekekalan energi bahwa
energi adalah kekal (tidak dapat dimusnahkan
atau dihilangkan tetapi berubah bentuk), maka
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diasumsikan seluruh daya dari catu daya yang
masuk pada komponen coupler berubah bentuk
menjadi panas atau terdisipasi menjadi panas
dan merupakan beban pendinginan.

Untuk perhitungan sistem pendingin
dilakukan dengan memvariasi debit air masuk
pipa pendingin sehingga dapat diketahui
hubungan antara debit air masuk dengan
temperatur permukaan pipa pendingin pada
temperatur air masuk pipa pendingin tetap. Hasil
perhitungan bilangan Reynolds, bilangan
Nusselt, nilai koefisien konveksi perpindahan
panas fluida pendingin, nilai temperatur fluida
keluar dari pipa pendingin dan nilai temperatur
permukaan pipa pendingin dengan variasi debit
aliran masuk disajikan dalam Tabel 3 dan
Gambar 2.

20 kW, sedangkan air pendingin masuk ke
komponen cavity diasumsikan 15°C dengan
pertimbangan pengaturan kemampuan
pendingin chiller.

Dari tabel dapat dilihat bahwa untuk debit
air pendingin dari 15 liter/menit sampai
120 liter/menit, seluruhnya dapat diterapkan
karena dari hasil perhitungan didapatkan
temperatur permukaan di bawah 100°C (titik didih
air). Karena jika temperatur di atas 100°C maka
akan terjadi penguapan pada lapisan air
pendingin sehingga terbentuk gelembung
gelembung uap lapisan air pendingin. Jika hal ini
terjadi, dapat menyebabkan berkurangnya besar
nilai koefisien perpindahan panas konveksi dan
berdampak pada berkurangnya kapasitas
pendinginan. Jadi pemilihan debit air didasarkan
pada temperatur permukaan yang diinginkan.

Tabel 4. Hasil perhitungan temperatur permukaan
sebagai fungsi debit air pendingin

2. Simulasi Dengan Perangkat Lunak
Inventor dan SolidWorks

Tmi=15°C

Cavity

Gambar 2. Hubungan temperatur permukaan hasil
perhitungan sebagai fungsi debit air pendingin

Perhitungan yang ditunjukkan pada
Tabel 4 khususnya untuk Tmo, I1T1m dan Ts
didasarkan dari perhitungan daya terdisipasi.
Daya terdisipasi ini didasarkan spesifikasi
maksimum sumber daya generator RF sebesar

Pad a proses simulasi diawali dengan
pembuatan geometri komponen cavity
menggunakan perangkat lunak Inventor. Pada
tahap pembuatan geometri dilakukan dengan
rekayasa terhadap bentuk-bentuk dasar bangun
ruang. Bentuk-bentuk dasar bangun ruang
tersebut dibentuk menggunakan fitur-fitur yang
ada dalam perangkat lunak Inventor, yaitu
extrude, revolve, hole, circular patern dan fillet
yang hasilnya ditunjukkan pada Gambar 1.

Langkah selanjutnya dalam proses
simulasi dilakukan pada perangkat lunak
SolidWorks. Tahap pertama adalah membuka file
geometri yang sebelumnya telah dibuat
menggunakan perangkat lunak Inventor.
Kemudian memilih fitur flow simulation yang di
dalam fitur tersebut pengguna diminta untuk
menentukan unit system (satuan yang
digunakan), analysis type (internal atau external),
fluids (fluida yang digunakan), solids (material
yang digunakan), parameter (tipe termal, tekanan
dan temperatur awal) dan result resolution
(resolusi hasil yang diinginkan).Langkah
berikutnya adalah memberikan masukan pad a
simulasi, yaitu boundary condition (inlet volume
flow dan static pressure), heat source (heat
generation rate) dan goals (temperatur minimum
dan maksimum untuk fluida dan material).
Masukan untuk inlet volume air pendingin
bervariasi dengan suhu 15°C dan heat source
sebesar 20 kW. Hasil simulasi ditunjukkan pad a
Gambar 3 dan Gambar 4.

Permukaan
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Q.EQ)
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Q ReoNuoh (W1m2)Tmof:1T1mTs

11m

(0C)(OC)(OC

15

43131,42206,9320899,7823,8310, 1~78,7
30

86262,84360,2836388,62121,915,852,0
45

129394,2E498,3350331,3621,284,2242,28
60

172525,68627,2963356,220,9E3,3537,11
75

215657,10749,8975738,6120,772,8033,8
90

758788,5'1867,6487631,920,642,4231,6
105

301919,9E981,5299133,4120,5~2,1430,0
120

345051,311092,18110309,6820,481,9278,7
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Gambar 3. Oistribusi panas komponen cavity untuk
debit air pendingin 120 I/menit
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FlowTrajectories 1

Gambar 4. Oistribusi panas aliran air pendingin
komponen cavity untuk debit air 120 I/menit

Tabel 5. Hasil simulasi dengan melakukan variasi debit
air pendingin

Q !I/menit) Tmo (OC)Ts max (0C)
15

34,60127,92
30

25,11111,66
45

22,27105,28
60

21,19101,89
75

20,9099,79
90

21,0798,50
105

21,6097,68
120

22,3597,19
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Gambar 5. Hubungan temperatur permukaan hasil
simulasi sebagai fungsi debit air pendingin

Dari hasil simulasi komponen cavity pada
Tabel 5, dapat terlihat bahwa untuk debit air
pendingin lebih besar atau sama dengan
75 liter/menit dapat diterapkan karena hasil
temperatur maksimum permukaan yang
diperoleh lebih kecil daripada 100Ge sehingga
tidak terbentuk gelembung-gelembung uap
lapisan fliuda pendingin dan tidak mengurangi
besar nilai koefisien perpindahan panas
konveksi. Akan tetapi jika dilihat hasil simulasi
berupa distribusi panas pad a komponen cavity
pad a gambar 3, dapat terlihat bahwa distribusi
panas belum merata. Pada bagian sebelah atas
lubang untuk komponen coupler terlihat area
yang masih merah yang menandakan panas
pada area tersebut belum terdistribusi secara
merata. Maka dari itu perlu dirancang modifikasi
jalur pendingin pada komponen cavity untuk
mengoptimalkan distribusi panasnya.

Modifikasi yang pertama adalah dengan
menambah jalur pendingin pada bagian atas dan
bawah lubang untuk komponen coupler seperti
terlihat pada Gambar 6. Sedangkan hasil
simulasinya diperlihatkan pada Gambar 8 dan
Gambar 9.
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Tabel 6. Hasil simulasi dengan melakukan variasi debit
air pendingin untuk modifikasi pertama

Q Il/meniO TmoToC\Ts max (OC)

15
35,0076,58

30
26,7667,29

45
25,5466,24

60
27,0368,23

75
29,9872,12

90
34,1677,81

105
39,6485,07

120
45,8593,75

Cavity

100.00

15 30 45 60 75 90 105 120

Debit Fluida Pendingin (liter/men it)

Gambar 6. Komponen cavity modifikasi pertama pada
jalur pendingin

Gambar 7. Distribusi panas komponen cavity
modifikasi pertama untuk debit air pendingin
120 I/menit

Gambar 8. Distribusi panas aliran air pending in
komponen cavity modifikasi pertama untuk debit air
pending in 120 I/menit
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Gambar 9. Hubungan temperatur permukaan hasil
simulasi sebagai fungsi debit air pendingin pad a
modifikasi pertama

Dari hasil simulasi komponen cavity
modifikasi pertama pad a jalur pendingin berupa
distribusi panas pada Gambar 7, dapat terlihat
bahwa distribusi panas pad a area sekitar lubang
untuk komponen coupler lebih merata
dibandingkan dengan rancangan jalur pendingin
awal. Akan tetapi masih terlihat adanya sedikit
area yang belum merata, terutama pad a bagian
tepi atas komponen cavity dan bagian tepi lubang
untuk komponen coupler. Maka dari itu perlu
dirancang modifikasi lanjutan terhadap
rancangan ini untuk lebih mengoptimalkan
distribusi panasnya.

Hasil optimum didapatkan untuk debit air
pendingin 45 liter/men it, yang menunjukkan
temperatur permukaan komponen cavity 66,24
°e dan temperatur air pendingin 25,54 °e.
Karena ketika debit air pendingin ditambah lagi,
justru hasil yang didapatkan adalah temperatur
yang lebih tinggi daripada temperatur dengan
debit air pendingin sebesar 45 liter/menit.

Secara umum, modifikasi yang kedua
dilakukan dengan menggeser jalur pendingin
sebelah atas dan bawah lubang untuk komponen
coupler menjadi lebih dekat terhadap tepi
komponen cavity. Tetapi khusus untuk bagian

99



'l'rosidlng 1'ertel1lllalll(miafl Taflzllu1IJ2016
1'llsat Te~llo(ogi Radloisotoy aall Raaiofarmar.1a (1'T1Z1{),'BJtT.Jt:N
Tangerang Sefatan, 3 Novem/3er 2016

ISSN : 2087 : 9652

yang tepat berada di atas dan bawah lubang
untuk komponen coupler diberikan sedikit
belokan mendekati lubang tersebut. Modifikasi
kedua pada jalur pendingin diperlihatkan pada
Gambar 9. Sedangkan hasil simulasinya
diperlihatkan pada Gambar 10 dan Gambar 11.

Gambar 9. Komponen cavity modifikasi kedua pada
jalur pendingin
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Gambar 10. Oistribusi panas komponen cavity
modifikasi kedua untuk debit air pendingin 120 I/menit
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Gambar 11. Oistribusi panas aliran air pendingin
komponen cavity modifikasi kedua untuk debit air
pendingin 120 I/menit
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Tabel7. Hasil simulasi dengan melakukan variasi debit
air pendingin untuk modifikasi kedua

Q (IImenit) Tmo (OC)Ts max (OC)

15
34,5373,57

30
25,1362,56

45
22,2858,50

60
21,2256,43

75
20,9355,23

90
21,1354,56

105
21,6554,21

120
22,4454,07

Cavity

15 30 45 60 75 90 105 120

Debit Fluida Pendingin (liter/men it)
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Gambar 12. Hubungan temperatur permukaan hasil
simulasi sebagai fungsi debit air pendingin pada
modifikasi kedua

Dari hasil simulasi komponen cavity
modifikasi kedua pad a jalur pendingin berupa
distribusi panas pad a Gambar 10, dapat terlihat
bahwa distribusi panas pad a area sekitar lubang
untuk komponen coupler lebih merata
dibandingkan dengan rancangan jalur pendingin
awal maupun rancangan jalur pending in
modifikasi pertama. Hasil optimum didapatkan

" untuk debit air pendingin 15 liter/menit, yang
menunjukkan temperatur permukaan komponen
cavity 73,57 °e dan temperatur air pendingin
34,53 °e.

KESIMPULAN

Dari hasil simulasi dapat diambil
beberapa kesimpulan, dijelaskan sebagai
berikut. Peningkatan masukan debit air pendingin
secara umum memberi dampak pada penurunan
temperatur permukaan komponen cavity sistem
RF dee (T mo) dan temperatur keluaran air
pendingin (Ts). Hasil perhitungan menunjukkan
bahwa dengan debit air pendingin 15 liter/menit
masih memperlihatkan kinerja sistem pending in
yang baik dengan temperatur permukaan
komponen cavity 78,79 °e dan temperatur air
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pendingin 23,83 DC. Hasil simulasi optimal
didapatkan pada simulasi jalur pendingin dengan
modifikasi kedua yang menunjukkan distribusi
panas yang merata dengan temperatur
permukaan komponen cavity 73,57 °C dan
temperatur air pendingin 34,53 °C untuk debit air
pendingin 15 liter/menit.
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