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ABSTRAK
RANCANG BANGUN PERANGKAT INSTRUMENTASI KENDALI PADA SISTEM PENDINGIN
SIKLOTRON DECY-13. Telah dilakukan rancangbangun perangkat instrumentasi kendali pada sistem
pendingin siklotron DECy-13. Tujuan rancangbangun perangkat ini adalah untuk memantau aliran air
pendingin ke komponen siklotron DECY13 dan memberi sinyal parameter keselamatan (interlock).
Perangkat ini dibuat terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras system ini terdiri
dari 6 sensor aliran air pendingin, modul PLC, modul relay dan power supply sedang perangkat lunak
digunakan LADDER dan TBasic. Hasil pengujian sensor menunjukkan bahwa keluaran sinyal dari sensor
aliran air proposianl terhadap laju aliran air dengan faktor R = 0,998. Dari percobaan diperoleh bahwa
pada kondisi katup A, B, D, E, F ditutup rapat dan katup C berturut-turut dibuka 25%, 50%, 75% dan 100%
menghasilkan debit aliran 6,5, 20, 35 dan 37Ltr/mnt. Indikator interlock aktif (hijau) apabila laju aliran
kurang dari 3Ltr/mnt. Dari percobaan menunjukkan bahwa perangkat instrumentasi kendali pada sistem
pendingin siklotron dapat bekerja dengan baik.
Kata kunci : instrumentasi dan kendali, sistem pendingin, siklotron DECY-13

ABSTRACT
DESIGN AND CONSTRCTION INSTRUMENTATION CONTROLL DEVICE FOR COOLING
SYSTEM CYCLOTRON DECY-13. Design and constrction instrument controll device for cooling system
cyclotron DECY-13 have been done. The purpose of the design of this device is to monitor the flow cooling
water to the DECY-13 cyclotron component and signal safety parameters (interlock). This device is built
from hardware and software. The system hardware consists of 6 cooling water flow sensors, PLC modules,
relay modules and power supply, while software used of LADDER and TBasic. The sensor test results show
the output signal from the water flow sensor proportional to the water flow rate with a factor R = 0.998.
From the experiment it is found that at the condition of valve A, B, D, E, F were closed tightly and valve C
opened 25%, 50%, 75% and 100% respectively, generate flow debits of 6.5, 20, 35 and 37 Ltr / mnt. From
the experiment shows that the instrumentation control device in the cyclotron cooling system can work well.
Keywords : instrumentaton and control system, cooling system, cyclotron DECY-13

PENDAHULUAN

S

alah satu kegiatan di PSTA-BATAN
Yogyakarta adalah melakukan rancangbangun
siklotron proton 13 MeV untuk produksi radioisotop
yang diberi nama, Development Experiment
Cyclotron Yogyakarta-13 MeV (DECY-13) [1].
Siklotron DECY-13 yang dirancang merupakan
akselerator siklik untuk mempercepat berkas
partikel ion negatif dihasilkan dari sumber ion,
menggunakan tegangan pemercepat bolak-balik
(alternating voltage) yang dipasang pada dua buah
elektrode berongga dalam ruang yang dihampakan
sehingga dapat dilintasi oleh berkas ion. Medan
magnet menimbulkan gaya Lorentz, yang
merupakan gaya sentripetal pada berkas ion
sehingga lintasannya melingkar dan dapat
dipercepat berulang ulang (cyclic) setiap kali
melalui celah (gap) pemercepat [2]. Berkas ion
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masuk dengan energi tertentu, kemudian setiap kali
mengalami percepatan energi akan bertambah besar,
hingga radius lingkaran yang 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.
Pada siklotron DECY13 di PSTA
Yogyakarta, mensyaratkan pendinginan pada
komponen-komponen yaitu, sistem magnet, sumber
ion, pompa difusi, catu daya magnet, RF DEE, liner,
coupler dan sistem target [3,4]. Ketika beroperasi,
komponen-komponen tersebut selalu diiringi oleh
sistem pendingin untuk menghilangkan disipasi
panas yang terjadi karena besarnya tegangan dan
arus yang mengalir. Sistem pemantauan temperatur
dan laju aliran adalah upaya untuk memantau
parameter air pendingin pada komponen utama
siklotron
DECY-13.
Pemantauan
terhadap
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parameter-parameter ini bertujuan untuk menjamin
catu air pendingin agar sesuai dengan spesifikasi
yang dipersyaratkan. Meskipun temperatur fluida
pendingin dapat di setup pada chiller yang ada,
namun karena fluida pendingin harus melewati
sistem pemipaan yang panjang, rangkaian proses
pada sistem demineralizer, dan kurangnya faktor
isolasi, maka dimungkinkan fluida pendingin tidak
sesuai dengan yang dipersyaratkan karena terjadi
kenaikan temperatur. Kenaikan temperatur ini
diakibatkan karena fluida mendapatkan panas dari
lingkungan. Begitu juga dengan laju aliran air
pendingin, setelah melewati rangkaian head yang
ada pada sistem distribusi fluida pendingin,
rangkaian head pada sistem pemipaan dan head
pada sistem demineralizer, tentunya fluida
pendingin akan mengalami penurunan tekanan yang
berimbas pada berkurangnya debit yang telah di
setup [5]. Untuk itu diperlukan sebuah sistem
pemantauan laju aliran air dan temperatur pada
sistem pendingin siklotron DECY-13 sebagai upaya
untuk memantau spesifikasi fluida pendingin agar
sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.
Pada makalah ini dilakukan kegiatan
rancangbangun perangkat instrumentasi kendali
(SIK) pada sistem pendingin siklotron DECY-13
dengan metode yang dilakukan yaitu, perancangan
tata letak sistem, pembuatan program diagram
Ladder, Labview, instalasi/konstruksi dan uji fungsi
modul PLC, modul relay, sensor aliran air (water
flow sensor), kalibrasi dan pengambil data dari
sensor aliran air.
TEORI
Prinsip kerja Sensor Aliran Air
Sensor aliran air adalah alat untuk mengukur jumlah
atau laju aliran dari suatu fluida yang mengalir
dalam pipa atau sambungan terbuka. Alat ini terdiri
dari primary device, yang disebut sebagai alat utama
dan secondary device (PLC). Water flow sensor
umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu alat utama
dan alat bantu sekunder. Alat utama menghasilkan
suatu signal yang merespons terhadap aliran karena
laju aliran tersebut telah terganggu. Alat utamanya
merupakan sebuah orifis yang mengganggu laju
aliran, yaitu menyebabkan terjadinya penurunan
tekanan. Alat bantu sekunder menerima sinyal dari
alat utama lalu menampilkan, merekam dan
mentrasmisikannya sebagai hasil pengukuran dari
laju aliran [6].
Water flow sensor jenis turbin telah
digunakan untuk mengukur debit aliran air
pendingin yang mengalir melalui pipa-pipa saluran
air pendingin ke komponen siklotron DECY13.
Water flow sensor turbin adalah jenis sensor yang
akurat dan dapat diandalkan untuk fluida dan gas.
Dari rotor multiblade dipasang dalam arah aliran
fluida. Kecepatan rotasi adalah proporsional dengan
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aliran volumetrik. Putaran turbin dapat dideteksi
oleh perangkat sensor solid state (induktansi,
kapasitif dan hall effect pick-up) atau dengan
mekanik sensor (gear atau drive magnetik) [7].
Prinsip kerja water flow sensor jenis turbin
ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Water flow sensor jenis turbine
Ketika turbin berputar, medan magnet diproduksi
dan dihasilkan pulsa yang kemudian diubah menjadi
keluaran digital dengan bantuan sensor Hall Effect
yang ditempatkan tepat sisi luar turbin. Jumlah pulsa
yang dihasilkan per liter dapat dihitung dengan
pemrograman software. Dengan demikian pulsa
frekuensi keluaran yang dihasilkan berbanding lurus
dengan laju alir volumetrik/laju alir total melalui
meter. Juga mengukur laju alir melalui putaran rotor
memberikan akurasi tinggi, pengulangan yang
sangat baik, struktur sederhana dan kerugian
tekanan rendah [8].
Manfaat utama menggunakan sensor aliran
air dengan sensor Hall Effect adalah sangat tahan
lama karena menggunakan deteksi tidak langsung,
bekerja dengan operasi kecepatan tinggi di atas 100
kHz, beroperasi dengan input stasioner, tidak ada
bagian yang bergerak, operasi yang berulang, tahan
terhadap kontaminasi seperti debu, kotoran &
minyak, kecil dalam ukuran dan mudah pemrosesan
sinyal berikutnya karena output digital [9].
Super PLC-F2424
Sistem control yang akan digunakan pada sistem
pendingin siklotron menggunakan PLC F2424. Tipe
PLC yang digunakan adalah tipe F yang memiliki
keunggulan yaitu dengan 24 digital input, dan 24
digital output, dengan 8 analog input (12-bit, 0-5V
DC), dan 4 analog output (10-bit, 0-5V DC). PLC
tipe F-series juga memiliki fasilitas ethernet yang
dapat terhubung ke router network, switch, ataupun
akses LAN atau koneksi internet [10,11]. Sebuah
modul PLC seri F2424 ditunjukkan pada Gambar 2.
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Gambar 4. Konstruksi SIK pendingin siklotron
Sensor aliran air
Gambar 2. Modul Super PLC seri F2424 [12].
Operasi super PLC F2424 menggunakan
software client/server dari iTRILOGI yang dapat
tersambung dengan internet. Fitur yang lain pada
super PLC seri F2424 mempunyai 8 saluran input
analog 12 bit (ADC), 6 digital input sebagai
counter, kendali motor stepper, keluaran PWM, port
RS232, port RS485, real time clock dan port LCD.
Data dari sensor berupa tegangan 0-5 volt diterima
oleh PLC (pin ADC). Data ADC diolah dengan
persamaan 1.
ADC = 100 × tegangan maksimal : bit max

Sensor aliran air yang digunakan adalah water flow
sensor enclosure ½” (Gambar 5). Prinsip kerja
sensor ini berdasarkan perputaran turbin (kumparan
magnet) karena adanya aliran fluida (air), sehingga
akan terjadi gaya gerak listrik (ggl).

(1)

Dimana nilai tegangan maksimal adalah 5 volt dan
nilai bit maksimal 4096. Dari persamaan 1 akan
diperoleh nilai ADC berupa frekuensi, tetapi nilai
tersebut harus dikalibrasi dengan frekuensi digital
dari generator.

Gambar 5. Water flow sensor enclosure ½”
Perubahan fluks tersebut menghasilkan gaya gerak
listrik (ggl) yang bersifat on-off jika perubahannya
tidak kontinyu dan menghasilkan gelombang kotak
(Gambar 6) [10].

TATA KERJA
Perangkat SIK pendingin siklotron DECY13
dibangun terdiri dari modul PLC, modul relay dan
sensor aliran air. Blok diagram SIK pendingin
ditampilkan pada Gambar 3.
Gambar 6. Gelombang kotak pada output sensor
water flow [10]

Gambar 3. Blok diagram perangkat SIK pendingin
siklotron DECY13
Sistem yang dirancang terdiri dari 6 buah
sensor aliran air sebagai masukan (input) ke PLC.
Nilai sensor akan diolah melaui program (ladder)
dan ditampilkan pada LCD. Sistem ini juga
mengatur keluaran (output) interlok yang
dipengaruhi oleh nilai masukan sensor. Keluaran
terdiri dari 4 buah interlok antara lain interlok sistem
magnet, sistem RF, sistem sumber ion dan sistem
vakum.
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Informasi ini dibaca oleh sistem kontrol
PLC berupa input digital (User’s Manual, 2012).
Pulsa yang terbaca nantinya akan dihitung on-off
dalam selang waktu (sampling) tertentu dengan
counting. Hasil output (pulsa) pada sensor tersebut
memiliki dutycycle 50%. Dutycycle ialah persentasi
sinyal aktif (on) dalam satu priode.
Pemrograman
Langkah yang perlu diperhatikan dalam pembuatan
program PLC yaitu tahap pembuatan Ladder
diagram. Lader merupakan algoritma yang memuat
bahasa logika. Namun didalam Lader juga dapat
berisi Custom Function yang berisi kode atau bahas
program Basic. Diagram ladder SIK pendingin
ditampilkan pada Gambar 7.
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Dari percobaan ini diperoleh faktor
kalibrasi berdasarkan analisa grafik menggunakan
metode regresi linier (Gambar 8) menggunakan MS.
Excel. Dari regresi tersebut diperoleh hasil yang
akurat karena memilik faktor R mendekati 1,000 dan
nilai error kecil yang diperoleh dari selisih F(Hz)
dengan f(Hz) yakni ±0,01 (Lampiran 1).
Pengujian alat
Gambar 7. Diagram Ladder dari program i-TriLogi
Pada program Basic Custom Function akan
dimasukkan faktor kalibrasi dari sensor untuk
akurasi pembacaan secara real. Faktor kalibrasi
tersebut diperoleh melalui pengambilan data Input
(Analog ataupun Digital) yang sebenarnya (real)
terhadap data yang dibaca oleh PLC F2424. Untuk
tampilan interface menggunakan program Labview
(Gambar 11). Program ini menerima data dari PLC
melalui komunikasi secara serial. Konfigurasi ini
dilakukan dengan memasukkan visa com port,
baudrate, data bits, parity, stop bits, flow control
dan time out. Konfigurasi ang digunakan sesuai
dengan default dari PLC [4,13].

Setelah dilakukan kalibrasi nilai tegangan (V) dan
frekuensi (Hz) pada PLC (ADC), selanjutnya
dilakukan pengujian sensor aliran air dilapangan
(laboratorium Siklotron). Pengujian dilakukan
dengan mengalirkan air (liter per menit) pada pipa
(Lampiran 2) sehingga diperoleh grafik (Gambar 9).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada pembacaan sensor perlu dilakukan kalibrasi
untuk membuktikan nilai keluaran dari sensor sesuai
dengan yang sebenarnya. Terdapat 2 macam jenis
sensor aliran air, yaitu tipe keluaran Analog atau
berupa tegangan (Volt) dan tipe keluaran Digital
atau berupa pulsa (Hertz).
Hasil Kalibrasi
Percobaan awal dilakukan secara eksperimen
dengan mengunakan Potensiometer sebagai alat
untuk menghasilkan variasi tegangan 0-5 volt,
sehingga diperoleh perbandingan antara input
tegangan (potensiometer) dengan tegangan pada
PLC (nilai ADC). Selanjutnya dilakukan kalibrasi
antara frekuensi F(Hz) dari generator terhadap
pembacaan frekuensi f(Hz) pada pin Digital Input di
PLC. Nilai frekuensi diberikan dari 0 Hz sampai 60
Hz (Lampiran 1).

Gambar 9. Hasil kalibrasi Frekuensi sensor
terhadap Debit
Dari Gambar 9 diketahui bahwa nilai
konstansta kalibrasi (R) adalah 0,1907. Sedangkan
berdasarkan datasheet flow sensor yang digunakan
memiliki faktor konstanta 0,2. Data tersebut cukup
presisi dengan ralat 0,1907 ±0,01. Penarikan regresi
harus dari titik 0 (nol) karena ketika frekuensi (0
Hz) maka tidak ada debit air yang dikeluarkan. Dari
grafik diperoleh nilai (y) yang digunakan sebagai
persamaan untuk menghitung debit (Persamaan 2).
Debit (liter/menit) = 0,197 × f(Hz) – 0

(2)

Hasil kalibrasi yang telah diperoleh akan
dimasukkan pada Diagram Block pada sistem
interface (Labview), agar hasil yang ditampilkan
oleh sistem interface memiliki hasil yang sama dan
akurat dengan debit air yang dikeluarkan.
Sistem Monitoring Pendingin Siklotron

Gambar 8. Kalibrasi Frekuensi antara Function
Generator dengan input PLC
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Pembuatan
interface
pendingin
Siklotron
menggunakan aplikasi LabVIEW. Tampilan sistem
pendingin terdiri dari grafik frekuensi terhadap
waktu, nilai debit (liter/menit) aliran air pada
masing-masing pipa dan nilai output berupa
tegangan. Nilai yang diolah PLC akan dikirim ke PC
(Labview), untuk membaca data PLC oleh Labview,
maka harus menggunakan format RVD0001RVD4000. Artinya data yang dapat di baca data ke
“0001” dalam hexadecimal number sampai “4000”
hexadecimal number. Dengan kata lain ada 160
sampa 163 data memori. Contoh diagram bloknya
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sebagai berikut, dimana @01 merupakan port serial
Ethernet IP, dan memilik perintah RVD0001.
Sedangkan untuk memerintah digunakan
WVD (Write Variable Data Memori), yang
fungsinya sama dengan RVD, hanya saja berfungsi
untuk memasukkan variable perintah ke DM[n]
yang ada di PLC untuk diolah, baik itu untuk factor
kalkulasi, maupun untuk system interlock.

Gambar 10. Diagram block Read Varable Data
Data yang ingin dibaca oleh LabVIEW
harus disimpan dalam bentuk DM[n] didalam PLC
terlebih dahulu. Pembacaan data akan dilakukan
terus menerus ketika system interface sedang
berjalan. Sistem interface yang akan dibuat memiliki
8 pembacaan sensor, yaitu 6 input sensor pulsa, dan
2 input sensor tegangan. Gambar 11 adalah system
Interface yang telah dibuat.

Gambar 11. Front panel interface pendingin
Siklotron DECY 13 MeV
Hasil Percobaan
Percobaan sistem dilakukan dengan dua cara
pertama dengan membuka satu katup dan menutup
katup yang lain. Kedua membuka semua katup.
Katup dibuka dengan persentase 25%, 50%, 75%
dan 100%. Seperti ditunjukkan pada tabel 1.
Tabel 1. Data hasil pengamatan katup A (Out valve
¾’’ input water flow sensor ½’’)
No
1
2
3
4

Persentase katup A dibuka
(%)
25
50
75
100
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Debit
(L/m)
29
49
53
55

Tabel 1, merupakan pengamatan aliran air
hanya melewati katup A, dimana katup yang lain
ditutup. Katub dibuka mulai dari 25% sampai 100%
(maksimal). Nilai debit mengalami kenaikan dari 29
l/m sampai 55 l/m. Percobaan selanjutnya dengan
membuka semua katup, ditunjukkan pada tabel 2.
Katub A dibuka dari 25% sampai 100% dengan
membuka katub yang lain
50% dan 100%.
Percobaan yang sama juga dilakukan pada katup B,
C, D, E dan F (Lampiran 3).
Tabel 2. Data hasil pengamatan katup A ketika
katup lain dibuka
No Persentase
Debit (L/m), Debit (L/m),
katup A
katub lain
katub lain
dibuka (%)
dibuka 50% dibuka
100%
1
25
4.8
4
2
50
19
17
3
75
31.8
23
4
100
34
24.7
KESIMPULAN
Telah selesai di rancangbangun perangkat
instrumentasi kendali pada sistem pendingin
siklotron DECY-13. Perangkat ini dibuat terdiri dari
6 sensor aliran air, modul PLC, modul relay dan
power supply, sedang perangkat lunak digunakan
program LADDER, TBasic dan Labview. Hasil
pengujian sensor (kalibrasi) menunjukkan bahwa
keluaran sinyal dari sensor aliran air proposional
terhadap generator frekuensi ditunjukkan dengan
linieritas faktor R = 0,998 dan error ±0,01. Dari
percobaan pada kondisi katup A, B, D, E, F ditutup
rapat dan katup C berturut-turut dibuka 25%, 50%,
75% dan 100% menghasilkan debit aliran 6,5, 20,
35 dan 37 Ltr/mnt. Indikator interlock aktif (nyala
hijau) apabila laju aliran kurang dari 3 Ltr/mnt.
Hasil pantauan aliran air (sensor) ditampilkan pada
LCD PLC dan layar komputer lewat program
Labview. Dari percobaan keseluruhan menunjukkan
bahwa perangkat instrumentasi kendali pada sistem
pendingin siklotron dapat bekerja dengan baik.
UCAPAN TERIMA KASIH
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima
kasih kepada Kepala PSTA yang telah
mengalokasikan anggaran dana DIPA tahun 20162017, Kepala Bidang Fisika Partikel yang telah
menyediakan fasilitass untuk kegiatan ini, kepada
mahasiswa kerja praktek dari jurusan metrologi,
UGM tahun 2017 yang telah membantu dalam
kegiatan rancangbangun perangkat SIK pendingin
siklotron DECY-13 serta pengambilan data uji
fungsi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan
baik.

ISSN 0216-3128

171

RANCANG BANGUN PERANGKAT INSTRUMENTASI KENDALI PADA SISTEM PENDINGIN
SIKLOTRON DECY-13 MEV
DAFTAR PUSTAKA
[1] ANONYMOUS, Dokumen Rancangan Dasar
Siklotron Proton 13 MeV (DECY-13), PTAPB
BATAN Yogyakarta, 2011.
[2] PRAMUDITA ANGGRAITA, Akselerator
siklik, Batan Accelerator School 2010,
Yogyakarta, 2010.
[3] SAMINTO, SLAMET SANTOSA, Rancangan
Sistem Proteksi dan Interlock Mesin Siklotron
DECY-13,
Prosiding
Pertemuan
dan
Presentasi Ilmiah Teknologi Akselerator dan
Aplikasinya, PSTA BATAN, Yogyakarta,
2012.
[4] Fajar Sidik Permana, Saminto, Kurnia Wibowo
dan Vika Arwida Fanita Sari, Human Machine
Interface Berbasis Labview Untuk Operasi
Sistem Vakum Siklotron Proton Decy-13 Mev,
Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Penelitian Dasar Ilmu Pengetahuan. dan
Teknologi Nuklir, PSTA BATAN, 2016
[5] MUKHAMMAD CHOLIL, SAMINTO, EKO
PRIYONO, Rancangan Sistem Monitor
Parameter Temperatur dan Debit Air Pendingin
Pada Magnet Cyclotron DECY-13 Berbasis
PLC,
Prosiding
Seminar
Nasional
Pedayagunaan Teknologi Nuklir, PRFNBATAN, 2016.
[6] Water
flow
control,
http://
dindatelekomunikasi. blogspot.co.id/2015/04/
flow-meter_9.html.
[7] RIA SOOD, MANJIT KAUR, HEMANT
LENKA, Design and Development of
Automatic Water Flow Meter, International
Journal of Computer Science, Engineering
and Applications (IJCSEA), Vol.3, No.3, June
2013.
[8] GANG-LI QIAO-ZHEN FENG DONG, Study
on wide range turbine flow meter, Proceedings
of the fifth international conference on

172

machine learning and cybernetics IEEE, PP.
775- 778, (2006 ).
[9] ENGGCYCLOPEDIA, Turbine flow meters”
available:HTTP://WWW.ENGGCYCLOPED
A.COM/
2012/01/TURBINEFLOWMETERS/
[10] N.R KOLHARE, P.R THORAT, An Approach
of Flow Measurement In Solar Water Heater
Using Turbine Flow Meter,” International
Journal of Engineering Research &
Technology (IJERT), Vol. 2,pp. 1-4, 2013.
[11] A. Abdorrahman, S. Malakzade, H. Afarideh,
G. R.Aslani, E. Engineering, and C.
Engineering, Control System of 10-MeV Baby
Cyclotron, Proc. Cyclotrons, pp. 156–158,
2013
[12] ANONYMOUS, USER MANUAL, Triangle
Research International, F2424-PLC, Revision
8.
[13] H. DHOLA, DKK. Integration of EPICS Based
Monitoring
for
Ion
Cyclotron
High
Voltagepower Supply, Fusion Engineering and
Design, 2017.
TANYA JAWAB
Triyono
Parameter apa saja yang perlu diperhatikan dalam
proses rancang bangun perangkat instrumentasi
kendali pada sistem pendingin siklotron DECY-13
MeV?
Saminto
Parameter yang perlu diperhatikan antara lain:
1. Laju aliran air pendingin pada setiap sub
komponen siklotron, setiap sub komponen
membutuhkan debit aliran yang berbeda sesuai
dengan spesifikasi masing-masing komponen.
2. Suhu air pendingin
3. Tekanan aliran air pendingin
4. Debit air pendingin.
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LAMPIRAN
Tabel 1. Kalibrasi Frekuensi PLC Terhadap Input Digital Pulsa (Generator)
Frekuensi Digital Input (Hz)

Frekuensi Terbaca di PLC (Hz)

0,51

0

4,83

5

10,3

10

15,49

15

20,39

20

24,98

25

30,48

30

35,23

35

39,87

40

44,88

45

50,43

50

54,86

55

59,69

60

Tabel 2. Kalibrasi Debit
Frekuensi

Waktu yang terukur
mengisi selama 0,5 liter
t1 (sekon)

t2 (sekon)

t3 (sekon)

10

12,51

12,43

12,25

15

9,6

9,36

9,51

20

7,02

6,94

7,02

25

6,31

6,04

6,2

30

5,15

5,32

5,07

35

4,52

4,45

4,41

40

3,91

3,78

3,79

45

3,74

3,62

3,66

50

3,14

3,22

3,17

55

2,83

2,92

2,74

60

2,82

2,55

2,7

PENGAMATAN DEBIT ALIRAN PADA 1 KATUP DIATUR DAN KATUP LAIN DITUTUP RAPAT
Pengamatan pada 1 katup terbuka ketika katup lain dalam kondisi tertutup
Tabel 3. Data hasil pengamatan katup A (Out valve ¾’’ input water flow sensor ½’’)
No
1
2
3
4

Persentase katup dibuka (%)
25
50
75
100

Saminto, dkk

Debit (L/m)
29
49
53
55
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Tabel 4. Data hasil pengamatan katup B (Out valve ¾’’ input water flow sensor 3/8’’)
No
1
2
3
4

Persentase katup dibuka (%)
25
50
75
100

Debit (L/m)
6,5
20
35
37

Tabel 5. Data hasil pengamatan katup C (Out valve 3/8’ input water flow sensor 3/8’’)
No
1
2
3
4

Persentase katup dibuka (%)
25
50
75
100

Debit (L/m)
6,5
20
35
37

Tabel 6. Data hasil pengamatan katup D (Out valve ½’’ input water flow sensor 3/8’’)
No
1
2
3
4

Persentase katup dibuka (%)
25
50
75
100

Debit (L/m)
6
20
33
36,5

Tabel 7. Data hasil pengamatan katup E (Out valve 3/8’’ input water flow sensor 3/8’’
No
1
2
3
4

Persentase katup dibuka (%)
25
50
75
100

Debit (L/m)
7
23
34
37

Tabel 8. Data hasil pengamatan katup F (Out valve 3/8’’ input water flow sensor 3/8’’
No
1
2
3
4

Persentase katup dibuka (%)
25
50
75
100

Debit (L/m)
6
48
56
58

Pengamatan pada 1 katup terbuka ketika katup lain dalam kondisi terbuka
Tabel 9. Data hasil pengamatan katup A ketika katup lain dibuka 50%
No
1
2
3
4

Persentase katup dibuka (%)
25
50
75
100

Debit (L/m)
4.8
19
31.8
34

Tabel 10. Data hasil pengamatan katup A ketika katup lain dibuka 100%
No
1
2
3
4

174

Persentase katup dibuka (%)
25
50
75
100

Debit (L/m)
4
17
23
24.7
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Tabel 11. Data hasil pengamatan katup B ketika katup lain dibuka 50%
No
1
2
3
4

Persentase katup dibuka (%)
25
50
75
100

Debit (L/m)
5.3
21.5
28.4
29.7

Tabel 12. Data hasil pengamatan katup B ketika katup lain dibuka 100%
No
1
2
3
4

Persentase katup dibuka (%)
25
50
75
100

Debit (L/m)
2.8
18.3
23.7
24.6

Tabel 13. Data hasil pengamatan katup C ketika katup lain dibuka 50%
No
1
2
3
4

Persentase katup dibuka (%)
25
50
75
100

Debit (L/m)
3.8
16.2
17.7
19.8

Tabel 14. Data hasil pengamatan katup C ketika katup lain dibuka 100%
No
1
2
3
4

Persentase katup dibuka(%)
25
50
75
100

Debit (L/m)
2.9
8.7
14.3
14.8

Tabel 15. Data hasil pengamatan katup D ketika katup lain dibuka 50%
No
1
2
3
4

Persentase katup dibuka (%)
25
50
75
100

Debit (L/m)
2.28
12.58
15.63
17.54

Tabel 16. Data hasil pengamatan katup D ketika katup lain dibuka 100%
No
1
2
3
4

Persentase katup dibuka (%)
25
50
75
100

Debit (L/m)
2.6
7.24
12.58
13.9

Tabel 17. Data hasil pengamatan katup E ketika katup lain dibuka 50%
No
1
2
3
4

Persentasekatupdibuka(%)
25
50
75
100

Debit (L/m)
3.5
12.1
17.5
18.6

Tabel 18. Data hasil pengamatan katup E ketika katup lain dibuka 100%
No
1
2
3
4

Persentase katup dibuka (%)
25
50
75
100

Saminto, dkk

Debit (L/m)
2.4
8.7
12.7
13.9
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Tabel 19. Data hasil pengamatan katup F ketika katup lain dibuka 50%
No
1
2
3
4

Persentase katup dibuka (%)
25
50
75
100

Debit (L/m)
10.2
20.6
21.2
22

Tabel 20. Data hasil pengamatan katup F ketika katup lain dibuka 100%
No
1
2
3
4

176

Persentase katup dibuka (%)
25
50
75
100

Debit (L/m)
8
13.6
15.6
16.2
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