
batan

Seminar Pendayagunaan Teknologi N uklir 2017
Badan Tenaga Nuklir Nasional

Tangerang Selatan 21-23 November 2017
~
SENPATEN

DESAIN ANTARMUKA UNTUK PENGGANTIAN SISTEM KONTROL TARGET
PADAT SIKLOTRON CS-30 PTRR SATAN

Rajiman, Heranudin, Parwanto

Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka (PTRR), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN),
Kawasan PlIspiptek Se/pong, Tangerang Selatan, Indonesia, 15314

rajiman@batan.go.id

ABSTRAK

Subsistem target padat merupakan bagian dari Siklotron CS-30 yang ada di PTRR
BA TAN. Saat ini terjadi kerusakan pada perangkat keras sistem kontrolnya. Perbaikan sudah
dikerjakan namun karena beberapa komponen utama yang digunakan sudah tidak ada di pasaran
sehingga perlu dilakukan penggantian dengan sistem kontrol yang baru, untuk itu diperlukan
rangkaian antarmuka. Metodologi yang digunakan adalah mempelajari beberapa literatur untuk
mendapatkan data-data yang diperlukan kemudian dilanjutkan dengan mendesain rangkaian yang
akan digunakan untuk membuat modul antarmuka. Oesain yang dibuat adalah rangkaian driver
input dan rangkaian driver output. Komponen-komponen yang digunakan untuk membuat desain
antarmuka harus mempunyai spesifikasi yang sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada
subsistem target padat terutama dalam hal daya yang digunakan. Fungsi desain antarmuka yang
dibuat adalah untuk mempermudah mewujudkan modul antarmuka guna menjembatani
komunikasi data antara sistem kontrol dengan komponen-komponen yang ada pada subsistem
target padat siklotron CS-30. Komponen-komponen yang digunakan untuk membuat desain
rangkaian antarmuka adalah : IC Optocoupler 4N25, Resistor 2,2 kO, IC ULN2803APG dan relay
G5NB.

Kata kunci : antarmllka, sistem kontrol, target, siklotron.

ABSTRACT

Interface Design For The Replacement Of Solid Target Control Systems For Cyclotron CS
30 in PTRR BATAN. The subsystem of solid target is part of the Cyclotron CS-30 in PTRR
BA TAN. Currently there is damage on the hardware of control system. Repairments have been
carried out, however main components used were not available in the market. Therefore
replacement of control system was needed requiring an interface circuit. The designs made were
input driver circuit and output driver circuit. The components used to create the interface design
shall have specifications in accordance with the requirements of the solid target subsystem,
particularly in the case of power used. The interface design function that have been made was to
facilitate the realization of the interface module in order to bridge the data communication
between the control system and the components existing in the cyclotron CS-30 solid target
subsystem. The components used to create the interface circuit design were Optocoupler 4N25,
2,2 kO Resistor, ULN2803APG IC and G5NB relay.

Keywords: interface, control system, target, cyclotron.
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dimulai sehingga diharapkan subsistem target
padat dapat dioperasikan kembali.

iklotron CS-30 yang ada di PTRR BATANS mempunyai energi antara 24 MeV sampai26,5 MeV dan masih dapat diturunkan lagi
sampai dengan 13 MeV dengan menggunakan
sistem degrader sehingga dapat digunakan untuk
keperluan iradiasi beberapa radionuklida baik
target berbentuk padat maupun target berbentuk
cair antara lain Talium 204 (TI-204), Galium 60
(Ga-60), Fluor 18 (F-18) dan lain sebagainya
[1,2]. Siklotron CS-30 terdiri dari beberapa
subsistem yaitu : subsistem pendingin, subsistem
beam line, subsistem target ( subsistem target
padat dan subsistem target cair dalam
pengembangan ), subsistem vakum, subsistem
catu daya, subsistem radiofrekuensi, subsistem
udara bertekanan dan mesin siklotronnya sendiri.

Subsistem target padat yang selama ini
sering digunakan saat ini terjadi kerusakan pada
perangkat keras sistem kontrolnya. Hal ini sudah
dilakukan perbaikan namun karena komponen
komponen yang digunakan adalah produksi lebih
dari 20 tahun yang lalu maka ada beberapa
komponen yang sudah tidak ada di pasaran
sehingga perlu dilakukan penggantian sistem
kontrol target dengan sistem kontrol yang baru.

Penggantian yang direncanakan adalah
mengganti sistem kontrol target padat buatan
Computer Technology & Imaging (CTI) dengan
menggunakan modul-modul produksi dari
National Instruments sedangkan perangkat
lunaknya diganti menggunakan labview. Modul
modul yang dipilih adalah modul-modul jenis
CompactRio yang mempunyai kehandalan paling
tinggi dari serangkaian produk national
instruments [3]. Keuntungan lain dengan
mengganti sistem kontrol yaitu modul-modul dan
komponen-komponen yang diperlukan sangat
mudah didapatkan di pasaran baik lokal maupun
luar negeri.

Untuk melakukan penggantian sistem
kontrol maka diperlukan pula suatu antarmuka
yang berfungsi untuk menjembatani komunikasi
data antara modul-modul input-output dari
national instrumens dengan komponen
komponen pada subsistem target yang dikontrol.
Fungsi dari antarmuka pad a sistem kontrol ini
adalah - untuk- --meneruskan--- sinyal-sinyal-- dari
komponen subsistem target padat sebagai
masukan pada program labview dan untuk
meneruskan perintah kepada komponen
komponen penggerak pada subsistem target
padat [4].

Dengan adanya desain antarmuka dan
dilanjutkan dengan pembuatannya maka
modifikasi sistem kontrol target padatpun dapat
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METODOLOGI

Untuk membuat desain antarmuka guna
mengganti sistem kontrol target padat siklotron
CS-30 ada beberapa metodologi yang diperlukan
yaitu:

Mengumpulkan Data-data Teknis Yang
Diperlukan

Hal ini sangat berguna sebagai langkah
awal untuk mendapatkan informasi-informasi
yang diperlukan antara lain : jumlah input dan
output yang ada pada subsistem target padat,
besaran dan jenis sinyal input output, model
antarmuka yang akan dibuat, komponen
komponen yang diperlukan, datasheet dari
komponen-komponen yang akan digunakan dan
lain sebagainya.

Dari dokumen dan literatur diperoleh
beberapa informasi yang diperlukan untuk
membuat desain rangkaian antarmuka yaitu :
1. Sinyal input yang berasal dari subsistem target

padat sebanyak 28 buah, berasal dari limit
switch yang dipasang pada komponen
komponen subsistem target padat seperti
terlihat pad a table 1. Kondisi sinyal berupa
sinyal on dan off. Sinyal pada posisi on
mempunyai arti bahwa sinyal input pada
posisi digroundkan sedangkan pada posisi off
sinyal input tidak dihubungkan ke posisi
ground.

2. Sinyal output berupa tegangan sebesar 110
VAC, yang diperlukan untuk menggerakkan
komponen-komponen pada subsistem target
padat sebanyak 31 buah seperti terlihat pada
tabel 2.

3. Daya keluaran paling tinggi yang diperlukan
sebesar 163 watt yaitu untuk menggerakkan
solenoid valve DP-10 buatan Yoshitake.

4. Modul input yang akan digunakan adalah
produk dari national instruments dengan kode
NI9425 yang mempunyai 32 masukan dengan
tegangan masukan sebesar 24 VDC.

5. Untuk modul output juga menggunakan produk
dari national instruments dengan kode NI9476
yang juga mempunyai 32 keluaran dengan
besar tegan-gan keJ"uaran-makslrii-cif36 VDC.

6. Tegangan power supply pada subsistem target
padat menggunakan tegangan 24 VDC dan
Ground.

7. Tegangan power supply pada modul input
NI9425 dan modul output NI9476 juga
menggunakan tegangan 24 VDC dan Ground.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

R1 =(Vs-Vd)1I (1)

V17. Receive Sta. Brake On/Off

Manipulator Brake On/Off
Lamp-Approval (Main &Rec. Sta.) panel
Lamp- Rabbit Late (Main & Rec. Sta.)

panel
Lamp-Approval "Ready"

Lamp-In Motion "On"
Lamp-At Rec. Sta. "On"
Lamp-At Target Sta. "On'

Y-28
Y-32
Y-42

Y-43

Y-53
Y-54
Y-55
Y-56

25

26
27

28

29
30
31
32

dengan :
Vs = tegangan supply = 24 VDC
Vd = tegangan kerja LED (dari datasheet IC

4N25 diperoleh nilai 1,6 VDC)
= arus yang mengalir pada LED (ditentukan

10 mA)
Maka: R1 = (24 - 1,6 )VDC I 0,01 A= 2240 n

Desain Driver Input
Desain driver input dibangun

menggunakan Integrated Circuit (Ie) 4N25 dan
beberapa resistor. Fungsi utama dari komponen
IC 4N25 adalah meneruskan sinyal-sinyal dari
komponen subsistem target pad at ke modul input
NI9425 untuk kemudian sinyal-sinyal tersebut
diolah dengan menggunakan progam labview.
Keuntungan menggunakan IC 4N25 antara lain
input-nya dapat disesuaikan dengan kondisi
sinyal yang berasal dari subsistem kontrol target
padat sedangkan kelurannya cocok dengan
spesifikasi masukan untuk modul NI9476 yaitu
tegangan keluaran dapat mencapai tegangan 30
VDC dengan arus keluaran maksimum sebesar
150 mA. Selain itu IC 4N25 juga difungsikan
sebagai komponen pengaman antara bagian
subsistem target padat dengan bagian sistem
kontrol. Rangkaian lengkap desain driver input
dapat dilihat pada gambar 1.

R1 di dalam rangkaian berfungsi untuk
membatasi arus yang mengalir pada LED agar
tidak melebihi dari batas maksimum yang
diijinkan. Untuk menentukan besarnya R1
dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Dari informasi yang diperoleh diatas maka
desain antarmuka yang akan dibuat meliputi :
desain driver input yang berfungsi untuk
meneruskan sinyal-sinyal feedback dari
komponen-komponen subsistem target padat ke
modul input NI9425 dan desain driver output
yang berfungsi untuk meneruskan sinyal-sinyal
perintah dari modul output NI9476 ke komponen
komponen penggerak pad a subsistem target
padat

Tabel 1. Sinyal input dari subsistem target padat

No.

Input Keterangan
1

X-O Ram LS.1
2

X-1 Manipulator LS.1 Fully Retracted

3

X-2Manipulator LS.2. at target transfer

position4
X-3Manipulator LS.3. at target position

5
X-4 D.P Valve LS.1-Closed

6
X-5 DP. Valve LS.2-0pen

7
X-7 B.R Valve LSA Backing

8
X-8 B.L. Valve LS.1-0pen

9
X-9 B.L. Valve LS.2-Closed

10
X-10 Target tube is up

11
X-11 Target Tube is Down

12
X-13 Index L.S.1-N.0

13
X-16 Flow Sensor Target water

14
X-17 Flow Sensor Collimator water

15
X-19Target Sta. Brake Cti-Press. Sen.

16
X-22 Receive L.S.1-Rabbit In (N.C)

17
X-23 Tube, L.S.2- Tube is close

18

X-24 Receive Sta. Brake Cti. Pressure

Sensor19
X-25 Rabbit Target Station Assy.

20
X-26 Detector Receive Station Assy

21
X-27 Blower L.S.1-N.0, to target

22
X-28Blower L.S.2-N.0, from target (suck)

23
X-30 Beam Transport Sistem

24
X-32Receive Station Control CS1 Approval

25
X-48TC Vacuum high Load Relay-NC.

26
X-49 Gauge Low Load Relay-NO.

27
X-50CC Vacuum high Load Relay-NC.

28
X-51 Gauge Low Load Relay-NO.

Tabel 2. Sinyal output ke subsistem target padat

No.

Input Keterangan
1

Y-O Ram Selenoid On/Off
2

Y-1 Manipulator Motor On/Off

3

Y-2 Manipulator Motor CW/CCW,

1=Retract4
Y-3 Diffusion Pump Heater On/Off

5
Y-4 Lower Target Tube Cylinder

6
Y-5 Raise Target Tube Cylinder

7
Y-6 System Ready for Irradiation

8
Y-8 Mechanical Pump On/Off

9
Y-11 Blower Direction Motor On=Blow

10
Y-12 Blower Direction Motor On/Off

11
Y-13 Blower Fan On/Off

12
Y-14C.C. Vacuum Gauge Power On/Off

13
Y-16 V4. Target Water Drain

- --------- -,-.-.

14Y-17···.-.- ...V2. Target Water Prg

15
Y-18 V3. Target Water Out

16
Y-19 V1. Target Water In

17
Y-20 V18. Up to Air

18
Y-21 V16. B.L. valve Close

19
Y-22 V15. B.L. valve Open

20
Y-23 V14. B/R Valve Backing

21
Y-24 V13. B/R Valve Roughing

22
Y-25 V12. DP. valve Open

23
Y-26 V11. DP. Valve Close

24
Y-27 V-17.Target Sta. Brake On/Off
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Desain Driver Output
Untuk desain driver output dibangun

menggunakan komponen Integrated Circuit (IC)
produksi dari TOSHIBA dengan kode
ULN2803APG dan relay produk dari Omron

Resistor di pasaran yang nilainya mendekati hasil
perhitungan tersebut adalah 2200 0 ( 2,2 kO),
bila menggunakan nilai tersebut maka arus yang
mengalir melalui LED sebesar 10,2 mA dan
masih jauh dalam batas aman [5].

GND
KONTROL

Gambar 1. Desain Rangkaian Driver Input

Output dari kolektor (pin 5) pada IC 4N25
disambungkan ke input modul N19425. Kondisi
pada kolektor tersebut apabila tegangannya
~5 V dan arusnya ~150 IJA maka akan dianggap
sebagai sinyal status off (atau sinyal low)
sedangkan bila kondisi tegangannya ~10 V dan
arusnya ~330 IJA maka akan dianggap status on
(atau sinyal high) [6]. Dari gambar 1 di atas,
besarnya sinyal low akan terjadi bila transistor
berada pada kondisi saturasi Oenuh) yaitu
apabila input pada LED (pin 2) berada pada
posisi ground sehingga LED akan memancarkan
cahaya infra merah yang kemudian akan
ditangkap oleh phototransistor dan menjadikan
kondisi kolektor (pin 5) dan emitor (pin 4) hubung
singkat. Kondisi ini menyebabkan tegangan
output mendekati 0 Volt [7]. Sedangkan sinyal
high akan terjadi pada saat input pada LED (pin
2) berada pada posisi mengambang. Pada posisi
ini LED tidak akan memancarkan cahaya infra
merah, hal ini menyebabkan kondisi kolektor dan
emitor seolah-olah terbuka sehingga output pada
kolektor (pin 5) tegangannya hampir mendekati
24 VDC.

Pada rangkaian di atas juga terpasang
resistor antara tegangan VCC (24 VDC) dengan
kaki kolektor (pin 5) IC 4N25 yaitu R2 dengan

- --- --- - nilai 2:2 - KO.-- Fungsi dari--resistor - ters"Eibut
digunakan sebagai beban catu daya pada saat
phototransistor kondisi saturasi, sehingga catu
daya tidak cepat rusak.

+24 V

OUTPUT

GND

D

'7,2k
R2

1 11 U 1 18

2

12 02 1'7

3

13 03 16

4

14 04 15

5

IS 05 14

6

16 06 13

'7

1'7 0'7 12

8

18 08 11

9 GND

1~

R1 a

INPUT 2,7k

Gambar 2. SimbollC ULN2803AG

Gambar 3. Rangkaian Penggerak Relay dalam IC
ULN2803APG

Rangkaian di atas juga disebut sebagai
rangkaian darlington. Keunggulan dari transistor
yang dirangkai dengan model tersebut adalah
mempunyai tingkat penguatan yang cukup tinggi
sehingga untuk menggerakkan komponen relay
cukup dengan sinyal masukan yang kecil [8].

Setiap penggerak relay dalam IC
ULN2803APG mempunyai konfigurasi rangkaian
seperti gambar 3.

ULN2S93AG

dengan kode G5NB~1A-E24VDC. Dengan
mengunakan IC ULN2803APG akan
mempermudah dan menghemat biaya karena di
dalam IC tersebut terdapat delapan rangkaian
penggerak relay yang dapat dioperasikan secara
bersamaan maupun satu per satu. Gambar
simbol IC ULN2803APG dapat dilihat pada
gambar 2. Mengingat antarmuka yang akan
dibuat memerlukan jalur keluaran 32 buah, maka
komponen IC tersebut juga untuk memudahkan
dalam pembuatan Printed Circuit Board (PCB).

OUTPUT

SISTEM
KONTROL

R2

2,2k

24 VDC

2

RL

2,2k UL 4N25

24 VDC

INPUT

SUBSISTEM
TARCE T
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Rangkaian darlington _ tersebut akan
berfungsi sebagai rangkaian saklar, sehingga
hanya dibutuhkan kondisi transistor dalam
keadaan saturasi dan dalam keadaan cut-off.
Transistor dalam keadaan saturasi akan
menghidupkan relay sedangkan dalam kondisi
cut-off relay akan mati. Dua kondisi dari transistor
tersebut ditentukan oleh besarnya sinyal input
dan besarnya nilai dari R1 [9].

IC ULN2803APG dapat -- dioperasikan
dengan tegangan keluaran sampai 50 volt
dengan arus keluaran sampai 500 mA per jalur.
Untuk pengaman pada keluaran juga sudah
dipasang diode common yang mempunyai
reverse voltage sebesar 50 volt dengan forward
cu"ent sampai 500 mA. Sedangkan pada
masukannya dapat dihubungkan dengan
tegangan sampai 30 volt [10]. Dengan spesifikasi
di atas maka akan sangat leluasa untuk memilih
relay yang akan dipasangkan. Rangkaian
lengkap setelah relay dipasangkan dengan salah
satu keluaran IC ULN2803APG menjadi desain
rangkaian driver output untuk antarmuka yang
akan dibuat dan gambarnya dapat dilihat pada
gambar 4.

Rl Q~
INPUT 2,7k

7,2k
R2

GND

OUTPUT

ULN2803APG. Sedangkan kemampuan
kontaknya dapat dilewati arus sebesar 5A
dengan tegangan sampai 250 VAC [11].
Spesifikasi di atas sangat cukup untuk
memenuhi daya yang dibutuhkan karena daya
maksimum yang diperlukan untuk menggerakkan
komponen pada subsistem target hanya sebesar
163 watt.

Desain Keseluruhan Rangkaian Antarmuka
Untuk memudahkan dalam pembuatan

antarmuka maka perlu dibuat desain rangkaian
dari driver input maupun driver output secara
keseluruhan. Desain driver input secara
keseluruhan dapat dilihat pada gambar 4
sedangkan untuk desain driver output dapat
dilihat pada gambar 5.

KESIMPULAN

Untuk membuat desain antarmuka sistem
kontrol target padat siklotron CS-30 diperlukan
data-data mengenai jumlah dan jenis dari sinyal
input dan output, daya keluaran tertinggi yang
diperlukan, modul input dan output yang akan
digunakan serta catu daya baik pada subsistem
target padat maupun pad a sistem kontrol.

Desain antarmuka yang dibuat berguna
untuk mempermudah mewujudkan modul
antarmuka guna menjembatani komunikasi data
antara sistem kontrol dengan komponen
komponen yang ada pad a subsistem target padat
siklotron CS-30.

Hasil desain ini perlu diteruskan ke tingkat
pembuatan untuk mempercepat penggantian
sistem kontrol target padat siklotron CS-30.

UCAPAN TERIMAKASIH

Gambar 4. Rangkaian Driver Output

Fungsi dari relay dalam rangkaian di atas
adalah untuk meneruskan tegangan 110 VAC
guna menggerakkan motor ataupun elektrik valve
yang ada pada subsistem target padat. Selain itu
relay juga digunakan sebagai pengaman antara
rangkaian pada subsistem target padat dengan
rangkaian sistem kontrol.

_____ Dipilihnya relay produk dari Omron dengal1
kode G5NB=1A-E24VDC karena relay tersebut
mempunyai jenis kontak Single Pole Single
Throw (SPST) - Normaly Open (NO), hal ini akan
menguntungkan pada saat membuat rancangan
printed circuit board (PCB) karena bentuknya
yang relative kecil. Untuk tegangan koilnya relay
G5NB-1A-E24VDC menggunakan 24 VDC
dengan arus yang digunakan hanya 8,3 mA
sehingga daya yang digunakan cukup kecil
dibanding dengan daya keluaran dari IC

144
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Gambar 4. Desain Driver Input
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