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2.1 Sistem Jaringan Syaraf Manusia

Tubuh Manusia dilengkapi dengan dua perangkat pengatur seluruh kegiatan

tubuh. Kedua perangkat ini merupakan sistem koordinasi yang terdiri dari sistem

syaraf dan sistem hormon. Perbedaan keduanya adalah sistem syaraf bekerja dengan

cepat menanggapi adanya perubahan lingkungan yang merangsangnya baik yang

berasal dari dalam tubuh (rasa lapar. kenyang, nyeri. kelelahan, dan Iain-lain)

maupun yang berasal dari luar tubuh (bau, pahit, manis, sentuhan cahaya, suhu,

tekanan, gaya berat dan Iain-lain) dan pengaturannya dilakukan oleh benang-benang

syaraf. Sedangkan sistem hormon bekerja jauh lebih lambat tetapi lebih teratur dan

berurutan dalam jangka waktu yang lama. Pengangkutan hormon dilakukan melalui

pembuluh darah. Sistem jaringan syaraf dikenal dengan fungsi-fungsinya sebagai :

1. Sensor (reseptor yang,mampu memonitor atau memantau dan mendeteksi besar

serta kecepatan energi lingkungan).

2. Saluran komunikasi dari sensor ke pusat, yaitu serabut-serabut syaraf yang

membawa impuls-impuls syaraf dengan pola spasiotemporal yang berfungsi

untuk menerjemahkan impuls dari samping otak besar ke pusat.

3. Pusat komputasi dan pembuat keputusan berupa pola geometns kontak-kontak

sinapsis antar neuron di pusat susunan syaraf. ——^
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4. Saluran komunikasi dari pusat ke efektor, berupa serabut-serabut syaraf yang

membawa impuls dan pusat ke tepi.

5. Efektor, berupa sel-sel otot maupun kelenjar.

2.1.1 Anatomi Sel Syaraf Biologis

Otak manusia diperkirakan terdiri atas 1011 sel syaraf (neuron). Dalam otak

lah terdapat fungsi-fungsi yang sangat banyak dan rumit, di antaranya adalah

gatan, belajar, bahasa, penalaran, kecerdasan dan Iain-lain. Untuk membentuk

fungsi-fungsi tersebut, tiap sel syaraf saling berhubungan membentuk jaringan yang

sangat rumit dan kompleks yang disebut jaringan syaraf. Jaringan syaraf menenma

ribuan informasi kecil dan berbagai organ sensons dan mengintegrasikannya untuk

membentuk reaksi yang harus dilakukannya. Pada prinsipnya sistem jaringan syaraf

mempunyai fungsi :

1. Menenma informasi {acceptance),

2. Menyimpan informasi {storage),

3. Mengirim informasi {transfer).

Sebagian kegiatan sistem jaringan syaraf didasari oleh pengalaman sensons

dari reseptor visual, reseptor auditons dan reseptor raba di permukaan tubuh ataupun

jenis reseptor lainnya, reseptor itu sendin adalah alat yang mampu menenma

rangsang. Pengalaman sensons ini dapat menyebabkan suatu reaksi yang baru terjadi

dan kenangannya dapat disimpan di dalam otak seiama bermenit-menit, benninggu-

mmggu atau bertahun-tahun, dan kemudian dapat membantu reaksi tubuh di masa

yang akan datang. Karaktenstik orgamsasi sistem jaringan syaraf manusia pada
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dasarnya terbagi menjadi reseptor, konduktor dan efektor. Susunan dan cara kerja

sistem syaraf biologis adalah sebagai berikut:

1. Pemrosesan informasi dilakukan pada neuron.

2. Isyarat dilewatkan antar neuron melalui koneksi sinapsisnya.

3. Setiap koneksi sinapsis memiliki nilai bobot tertentu sebagai penyimpanan

informasi.

4. Pada neuron terjadi proses aktivasi untuk menghasilkan isyarat keluaran.

2.1.2 Cara Kerja Sel Syaraf Biologis

Suatu neuron terdiri atas tiga bagian utama, yaitu soma (badan induk neuron),

akson (jalur keluaran dari soma), dan dendrit (menenma impuls/rangsang dari ujung

akson lainnya). Diperkirakan ada 104 sinapsis setiap neuron dalam otak manusia.

Karena sinapsis merupakan tempat hubungan satu neuron dengan neuron berikutnya,

maka pada tempat itu sangat menguntungkan untuk mengatur penghantar sinyal.

Beberapa sinapsis menghantarkan sinyal dan satu neuron ke neuron lainnya dengan

mudah, sedangkan sinapsis yang lain sulit menghantarkan sinyal. Selain itu beberapa

neuron pasca sinapsis bereaksi dengan sejumlah besar impuls sedangkan lainnya

hanya bereaksi terhadap beberapa impuls saja. Jadi sinapsis melakukan beberapa

tindakan selektif, misalnya dengan menghalangi sinyal lemah tetapi meneruskan

sinyal kuat, menyeleksi, menguatkan sinyal lemah tertentu, dan tidak jarang

menyalurkan smyal ke berbagai arah, bukan hanya ke satu arah saja.
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Gambar 2.1 Sistem jaringan saraf manusia

Pada gambar 2.1 dapat diperhatikan bahwa terdapat ra.usan sampa, ribuan
bongkol keel yang disebut bongkol sinaptik (snap* h*M yang terdapa, pada
Permukaan dendn, dan „eU*», k,ra-k,ra 80-90-, d, antaranya terdapat pada
dendrit. Bongkol ini merupakan ujung terminal fibnl syaraf yang berasal dar, banyak
neuron lain dan beberapa bongkol biasanya berasal dar, satu neuron. Beberapa
bongkol sinaptik ini bers.fa, eksitat.f yang mensekresikan za, (sepert, asetilkol.n.
norep,nefr,n. dopam.n dan serotonin, yang merangsang neuron, sedangkan lainnya
berstfat inhibitif yang mensekresikan suatu zat (seperti asam gamma, am,nobu„ra,

dan glism) yang mengnibisi neuron.

'I -

2.2 Sistem Jaringan SyarafTiruan

Jaringan Syaraf Tiruan (.1ST) merupakan salah satu representasi buatan dar,
otak manusia yang selalu mencoba untuk mens,mulasikan proses pembelajaran pada
otak manus,a tersebut. Isflah buatan digunakan karena janngan syaraf
dnmplemantasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu
menyelesaikan sejumlah proses perhitungan seiama pembelajaran

 



10

JST dikenal ]uga sebagai model free-estimator, karena dibandingkan dengan

cara perhitungan konvensional, JST tidak memerlukan atau menggunakan suatu

model matematis dan permasalahan yang dihadapi. Kemudian dikenal juga sebagai

black box technology (kotak hitam) atau opaque (tidak transparan), karena JST tidak

dapat menerangkan bagaimana suatu hasil didapatkan. Hal inilah yang membuat JST

mampu digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang tidak terstruktur dan sulit

didefinisikan, dan penerapannya yang telah meluas dipakai sebagai alat bantu

memecahkan masalah pada berbagai bidang dan disiplin ilmu. Beberapa aplikasi

jaringan syaraf tiruan :

1. Aplikasi : Memilih suatu input data ke dalam satu kategori tertentu yang

ditetapkan

2. Asosiatif : Mengambarkan suatu obyek secara keseluruhan hanya dengan

sebuah bagian dari obyek lain

3. Optimasi : Menemukan suatu jawaban atau solusi yang paling baik sehingga

senngkali dengan meminimasikan suatu fungsi biaya (optimizer)

4. Self organization : Kemampuan untuk mengolah data-data input tanpa harus

memiliki data sebagai target

Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki, jaringan syaraf tiruan tetap

mempunyai sejumlah keterbatasan, di antaranya jaringan syaraf kurang mampu

dalam melakukan operasi-operasi numenk dengan presisi tinggi dan terkadang

membutuhkan waktu berhan-han untuk jumlah data yang besar karena sulitnya

mengukur performansi sebenarnya dari jaringan syaraf tiruan.

 



2.2.1 Jaringan Syaraf Manusia sebagai Dasar Jaringan Syaraf Tiruan

Pada dasarnya ada beberapa hal yang mendasari kerja jaringan syaraf

manusia ini, di antaranya mengenai penyimpanan informasi dan daya ingat, akson

dan dendrit yang bercabang-cabang sedemikian banyaknya, dan proses pengolahan

informasi yang terdapat pada jaringan syaraf manusia. Dalam jaringan syaraf

manusia, bila suatu sinyal tertentu melalui sinapsis secara berulang-ulang, maka

sinapsis tersebut menjadi lebih mampu menghantarkan sinyal pada kesempatan

berikutnya, hal ini biasa dikenal dengan istilah penyimpanan informasi dan daya

ingat. Hal ini mendasari adanya proses belajar atau pelatihan {learning), jadi jaringan

syaraf tiruan yang akan digunakan pasti melalui proses pelatihan secara berulang-

ulang terlebih dahulu.

Dalam jaringan syaraf manusia, akson dan dendnt bercabang-cabang

sedemikian banyaknya. Hal ini menunjukan bahwa adanya sistem paralel dan

terdistribusi pada dalam jaringan syaraf tiruan. Letak perbedaannya, akson dan

dendrit pada janngan syaraf manusia bercabang-cabang dengan pola yang tidak

teratur, sedangkan pada jaringan syaraf tiruan, keparalelan dan kedistribusian

cabang-cabang itu membentuk pola tertentu.

Jaringan syaraf tiruan merupakan bagian dari Artificial Intelligence atau

kecerdasan buatan yang berbasis hubungan, karena cara kerjanya melihat pada

jaringan syaraf manusia. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

beberapa bongkol (baik eksitasi maupun inhibisi) masuk ke suatu neuron, oleh

neuron masukan tersebut dijumlahkan, kemudian dibandingkan dengan nilai
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ambangnya. Hasil penjumlahan baru bisa berarti jika besarnya kecilnya bobot

hubungan telah teratur.

2.2.2 Cara Kerja Komponen Jaringan Syaraf Tiruan

Ada beberapa tipe jaringan syaraf tiruan, tetapi hampir semuanya memiliki

komponen yang sama. Sama halnya seperti otak manusia, jaringan syaraf juga terdiri

dari beberapa neuron, dan ada hubungan antara neuron tersebut. Neuron-neuron

tersebut akan mentransformasikan infonnasi yang diterima melalui sambungan

keluarnya menuju ke neuron-neuron yang lain. Pada JST hubungan ini dikenal

dengan nama bobot. Informasi tersebut disimpan pada suatu nilai tertentupada bobot

tersebut.

bobot

•

Input dari ^
neuron-

neuron

yang lain ^.

bobot
fe Output Ke

neuron-

netjfon

^ yang lam.

Gambar 2.2 Struktur neuron jaringan syaraf tiruan

Informasi (disebut dengan input) akan dikinm ke neuron dengan bobot

kedatangan tertentu. Input ini akan diproses oleh suatu fungsi perambatan yang akan

menjumlahkan nilai-nilai semua bobot yang datang. Hasil penjumlahan ini kemudian

akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang (threshold) tertentu melalui fungsi

aktivasi setiap neuron. Apabila input tersebut melewati suatu nilai ambang tertentu ,

maka neuron tersebut akan diaktifkan, tetapi jika tidak maka neuron tersebut tidak

akan diaktifkan. Apabila neuron tersebut diaktifkan, maka neuron tersebut akan
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menginmkan output melalui bobot-bobot output-nya ke semua neuron yang

berhubungan dengannya. Hal ini dilakukan secaraterus menerus.

Pada jaringan syaraf, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan

(Saver) yang disebut dengan lapisan neuron {neuron layers). Biasanya neuron-neuron

pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelum dan sesudahnya

(kecuali lapisan input dan lapisan output). Informasi yang diberikan pada jaringan

syaraf akan dirambatkan dari lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai ke

lapisan output melalui lapisan yang lainnya, yang sering dikenal dengan nama

lapisan tersembunyi {hidden layer), tergantung pada algoritma pembelajarannya, bisa

jadi infon-nasi tersebut akan dirambatkan secara mundur pada jaringan.

masukan

lapisan lapisan iapisan

masukan tersembunyi keluaran

Gambar 2.3 Jaringan syaraf dengan tiga lapisan

Beberapa jaringan syaraf ada juga yang tidak memiliki lapisan tersembunyi, dan ada

juga yang neuron-neuronnya disusun dalam bentuk matriks.

 



2.2.3 konsep Belajar Jaringan Syaraf Tiruan

Ciri utama yang dimiliki oleh sistem jaringan syaraftiruan adalah kemampuan

untuk belajar. Agar berfungsi seperti yang diinginkan, jaringan tidak diprogram

seperti yang dilakukan pada sistem komputer sekarang ini, melainkan harus diajari.

Berdasarkan fungsi masukan keluarannya, fungsi jaringan syaraf tiruan

ditentukan oleh parameternya (bobot-bobot koneksi). Untuk kasus yang diketahui

fungsi pemetaannya, bobot-bobot tersebut dapat berharga tetap dan ditentukan pada

waktu perancangan. Tetapi pada kebanyakan kasus, parameter jaringan yang cocok

belum diketahui, dan jaringan harus mencari sendin besarnya bobot tersebut atau

ditentukan secara acak.

Suatu proses penyesuaian parameter secara berurutan dilakukan, dengan tujuan

mendekati fungsi yang diinginkan. Proses penyesuaian parameter imlah yang disebut

dengan proses belajar dalam sistem jaringan syaraf tiruan. Proses belajar

dikategorikan dalam duajenis :

1. Dengan pengawasan {supervised learning),

2. Tanpa pengawasan (unsupervised learning).

Proses belajar dengan pengawasan memerlukan keluaran target atau jawaban

yang diperlukan dalam proses belajar sebagai dasar penghubung bobot. Jaringan

diajar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terdapat dalam paket

belajarnya.

Seiama belajar apabila jaringan mengeluarkan jawaban yang salah, maka besar

kesalahan dapat dicari, yaitu beda keluaran aktual dan acuannya. Sedangkan dalam

 



belajar tanpa pengawasan, janngan akan mengubah bobot-bobotnya, sebagai

tanggapan terhadap masukan, tanpa memerlukan keluaran acuan.

2.2.4 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan

Dalam jaringan syaraf, neuron-neuron dikelompokan dalam lapisan-lapisan

yang umunya setiap lapisan yang sama akan memiliki keadaan yang sama pula.

Apabila neuron-neuron dalam suatu lapisan (misalkan lapisan tersembunyi) akan

dihubungkan dengan neuron-neuron pada lapisan lain (misalkan lapisan output),

maka setiap neuron pada lapisan tersebut (misalkan lapisan tersembunyi) juga harus

dihubungkan pada setiap neuron pada lapisan yang lainnya (misalkan lapisan output).

Ada beberapa arsitektur jaringan syaraf, antara lain :

1. Jaringan dengan lapisan tunggal (single layer net).

Hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot terhubung. Jaringan hanya

menerima masukan kemudian secara langsung mengolahnya menjadi keluaran tanpa

harus melalui lapisan tersembunyi. Semua unit input akan langsung berhubungan

dengan unit output.

Wj!<3J output

Gambar 2.4 Jaringan syarafdengan lapisan tunggal

 



2. Jaringan dengan banyak lapisan {multilayer net).

Memiliki satu atau lebih lapisan tersembunyi yang terletak diantara lapisan

input dan output. Dengan pembelajaran yang lebih rumit, jaringan dapat

menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit dan hasilnya pun lebih sukses dan pada

lapisan tunggal.

T T f/y>j Lapisan Input

Matnks bobot pertamd

Laptsan Tersembunyi

Matnks bobot Kedua

Lapisan Output

Nilai output

Gambar 2.5 Jaringan syaraf dengan banyak lapisan

3. Jaringan dengan lapisan kompetitif {competitive layer net).

Umumnya hubungan antar neuron tidak diperlihatkan pada diagram arsitektur

jaringan dengan lapisan kompetitif. Dan gambar berikut bobot-bobotnya ditunjukan

oleh-r|.

Gambar 2.6 Jaringan syaraf dengan lapisan kompetitif
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2.2.5 Fungsi Aktifasi

Faktor terpenting dalam menentukan kelakuan suatu neuron adalah fungsi

aktivasi dan pola bobotnya. Pada setiap lapisan yang sama, neuron-neuron akan

memiliki fungsi aktivasi yang sama. Suatu fungsi aktivasi untuk setiap sel sebuah

jaringan saraf tiruan backpropagation mempunyai beberapa karaktenstik penting

sebagai berikut:

1. Harus continue, dapat diturunkan.

2. Tidak naik atau turun secara monoton (monotonically nondecreasing).

Untuk mendapatkan efisiensi perhitungan, turunannya mudah dihitung. Pada

umumnya nilai turunan fungsi aktivasi dapat diperoleh dan nilai rentang tertentu.

Ada beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan dalam jaringan syaraf tiruan,

tetapi yang biasa digunakan untuk metode backpropagtion adalah:

1 Purelin atau fungsi linear (identitas), memiliki nilai output yang sama dengan

nilai input.

y

l

0 i X

^ i

Gambar 2.7 Fungsi aktivasi linear identitas
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2. 1-ogsig {sigmoid biner), memiliki nilai range antara 0 s/d 1.

TT n

a ^ logsig (n)

Gambar 2.8 Fungsi aktivasi sigmoid biner

f'ansig (sigmoid bipolar), hampir sama dengan fungsi sigmoid biner, hanya saja

output dan fungsi memiliki range antara 1s/d -I

-41. n

I a = /<ms7#(n)

Gambar 2.9 Fungsi aktivasi sigmoid bipolar

2.2.6 Metode Backpropagation

Jaringan syaraf tiruan rambat baiik atau yang biasa kita kenal dengan nama

backpropagation merupakan janngan syaraf tiruan yang paling banyak diterapkan

dalam berbagai bidang, seperti pengenalan pola, diagnosa kedokteran, kiasifikasi

gambar, menerjemahkan kode, dan bermacam-macam anaiisa pengenalan pola

lainnya. Jaringan ini merupakan salah satu jenis yang mudah dipahami dan konsep

belajarnya reiatif sederhana, yaitu :

1. Belajar dari kesalahan.

2. Memasukan secara umpan maju (feed forward) poia-pola masukan.
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j>. iviengmtung aan propagasi oaiiK Kesaianan yang oesangKutan.

4. Mengatur bobot-bobot koneksi.

Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan

biasanya digunakan oieh perceplron dengan banyak iapisan untuk mengubah bobot-

bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyi.

Algoritma backpropagation menggunakan error output untuk mengubah nilai bobot-

bobotnya dalam arah niundur (backward). Untuk mendapatkan error, tahap

perambatan maju forward) harus dikerjakan terlebih dahulu. Pada saat perambatan

maju, neuron-neuron diaktifkan dengan fungsi aktivasi.

Setelah pelatihan selesai, komputasi jaringan hanya pada fase urnpan maju

yaitu memberikan pola-pola masukan. Sekalipun pelatihan lambat, cara kerja

jaringan teriatih dapat menghasilkan keluaran sangat cepat.

2.2.6.1 Arsitektur Backpropagation

Sebuah arsitektur backpropagation dengan jaringan lapis banyak dan memiliki

satu lapisan dalarn (unit-unit Z) ditunjukan dalam gambar berikut:

Gambar 2.10 Arsitektur jaringan sederhana
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Pada Gambar 2.10 menunjukan arah sinyal pada lase umpan maju. Seiama

operasi lase pelatihan perambatan bahk, sinyal-sinyal error dikirim dengan arah

yang sebaliknya. Unit-unit keluaran (y) dan unit-unit lapisan dalam (z) mempunyai

bias. Bias pada unit keluaran dinotasikan dengan w0k, bias pada unit lapisan dalam

dinotasikan dengan v0„ tindakan bias bekerja seperti pada bobot-bobot koneksi,

dimana unit-unit bias selalu mengcluarkan nilai I. Unit-unit ini bersifat optional pada

penyajian lain mungkin dihilangkan.

2.2.6.2 Algoritma Backpropagation

Jaringan syaraf rambat balik (backpropagation) dilatih dengan pembelajaran.

Jaringan dilatih dengan contoh input dan target output. Dalam masing-masing

presentasi, bobot d'iubah untuk mengurangi perbedaan antara output jaringan dan

target output. Setelah pelatihan dilakukan pengujian terhadap jaringan yang telah

dilatih. Pembelajaran algoritma jaringan syaraf membutuhkan perambatan maju dan

diikuti dengan perambatan mundur. Keduanya dilakukan untuk semua pola pelatihan.

y_mk

Gambar 2. i 1 Arsitektur algoritma backpropagation
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Seiama perambatan maju, tiap masukan (x,) menenma sebuah sinyal masukan

dan mengirimkan sinyal ke tiap-tiap unit lapisan tersembunyi Z|. 2 P Tiap unit

lapisan tersembunyi ini kemudian menghitung aktivasinya (z in,) dan mengirimkan

sinyalnya ke tiap-tiap unit lapisan keluaran (z,). Tiap unit keluaran (y_jnk)

menghitung aktivasinya (yk) untuk membentuk respon pada jaringan terhadap pola

masukan yang diberikan.

Seiama pelatihan, tiap unit keluaran membandingkan perhitungan aktivasinya

(yk) dengan nilai targetnya (tk) untuk menentukan kesalahan pola tersebut dengan

unit itu. Berdasarkan kesalahan ini, faktor 6\ (k = 1, ... , m) dihitung. 6k digunakan

untuk menyebarkan kesalahan pada unit output (yk) ke semua unit pada lapisan

sebelumnya (unit-unit tersembunyi yang dihubungkan ke yk) dan digunakan nantinya

untuk mengubah bobot-bobot antara output dan lapisan tersembunyi. Dengan cara

yang sama, 8, (j = 1, ... , p) dihitung untuk tiap unit tersembunyi (z,). Untuk (5,) tidak

perlu menyebarkan kesalahan kembali ke lapisan input, tetapi digunakan nantinya

untuk mengubah bobot-bobot antara lapisan tersembunyi dan lapisan input-nya.

Setelah seluruh faktor 5 telah ditentukan, bobot untuk semua lapisan diatur

secara serentak. Pengaturan bobot w,k (dari tiap-tiap unit lapisan tersembunyi ke tiap-

tiap unit output) didasarkan pada faktor 5k dan aktivasi zjn, dari unit tersembunyi z,.

Pengaturan bobot v,, (dari vektor unit input ke tiap-tiap unit lapisan tersembunyi)

didasarkan pada faktor5,dan aktivasi unit input x,.

Suatu jangka waktu {epoch) adalah satu set putaran vektor-vektor pelatihan.

Beberapa epoch diperlukan untuk pelatihan sebuah janngan syaraf tiruan
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backpropagation. Dalam algoritma ini dilakukan perbaikan bobot setelah masing-

masing pola pelatihan disajikan. Setelah pelatihan selesai bobot-bobot yang telah

diperbaiki disimpan.

2.2.7 Algoritma Levcnberg-Marquardt (trainlm)

Algoritma Levenberg-Marquardt dirancang dengan menggunakan pendekatan

turunan kedua tanpa harus menghitung matriks Hessian. Apabila jaringan syaraf

feedforward menggunakan fungsi kinerja sum ofsquare, maka matriks Hessian dapat

didekati sebagai:

H = J'*J

Dan gradien dapat dihitung sebagai:

gW = J'*e

dengan J adalah matriks Jacobian yang berisi turunan pertama dari error jaringan

terhadap bobot, dan e adalah suatu vektor yang berisi error jaringan. Matriks

Jacobian dapat dhitung dengan teknik backpropagation standar, yang tentu saja lebih

sederhana dibanding dengan menghitung matriks Hessian.

Algoritma Levenberg-Marquardt menggunakan pendekatan untuk

menghitung matriks Hessian, melalui perbaikan metode Newton:

Wk+, = Wk-[J' *J -t u*I \* y *e

Apabila u bernilai 0, maka pendekatan ini akan sama seperti metode Newton. Namun

apabila u, terlalu besar, maka pendekatan ini akan sama halnya dengan gradient

descent dengan learning rate yang sangat kecil. Metode Newton sangat cepat dan

akurat untuk mendapatkan error minimum, ole'n karena itu diharapkan algoritma

sesegera mungkin dapat mengubah nilai p menjadi sama dengan 0. Untuk itu, setelah
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2.3.1 Prinsip Shower

Shower terdiri dari tiga tangki, dua tangki berfungsi sebagai tempat air

panas dan dingin yang mengatur debit air yang masuk pada bejana ketiga. Tangki

ketiga merupakan tempat air dengan suhu yang diinginkan. Katup pada tangki air

panas dan dingin berfungsi mengendalikan air yang akan masuk ke tangki ketiga.

Air yang masuk pada tangki krtiga merupakan air hasil percampuran dari tangki

panas dan tangki dingin. Seberapa besar posisi katup membuka tergantung dari

hasil keluaran JST nya. Pada tiap-tiap bejana memiliki suhu sumber yang berbeda

beda. Suhu sumber untuk tangki panas 60°C dan suhu sumber tangki dingin 10°C.

Model Shower

Un

+ 11;;

Gambar 2.12 Model shower
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Definisi yang diperlukan untuk model sistem:

Ua = aliran yang berasal dari valve setting panas

Uc = aliran yang berasal dari valve setting dingin

Ub = aliran maksimal konstan (1)

U1 = aliran air dari katup panas

U3 = aliran air dari katup dingin

K=l

Temp = suhu yang dihasilkan shower

suhu sumber air panas = 60 C

suhu sumber air dingin = 10°C

Besarnya aliran diperoleh dari persamaan sebagai berikut:

Ul = K x Ua x ((K x Ua) <= Ub ) + Ub x ((K x Ua) >= Ub)

U3 = K x Uc x ((K x Uc) <= Ub ) + Ub x ((K x Uc) >= Ub)

Untuk memperoleh besarnya suhu shower digunakan persamaan sebagai berikut

Temp = (U(l)x 60) + (U(3) x 10)
U(l) + U(3)

Besarnya aliran pada shower diperoleh dari persamaan berikut:

Flowrate = U(l) + U(3)

 


