
BAB III

PERANCANGAN SISTEM

Proses belajar Jaringan syaraf tiruan (JST) dilakukan secara on-line/continue

(terus-menerus), sehingga JST memerlukan hasil pengendaliannya (suhu yang

dihasilkan shower) untuk memperbaiki tanggapan shower. Dalam perancangan

sistem, masukan dalam jaringan syaraf adalah berupa suhu yang diinginkan,

sedangkan keluaran jaringan syaraf yang juga berfungsi sebagai masukan shower.

Sebagai keluaran shower dan juga sebagai hasil akhir dari sistem adalah suhu yang

dapat diamati pada tangki. Untuk mengetahui lebih jelas perancangan sistem kendali

ini dapat dilihat pada diagram blok berikut:

set point
aliran

set point
suhu

Jaringan
Syaraf
tiruan
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^
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Gambar 3.1 Blok diagram perancangan sistem

Pelatihan dari sistem pengendaiian dirancang dengan menggunakan metode

inverse, dimana masukan dari plant/model shower adalah sebagai target atau

keluaran dari jaringan syaraf, sehingga skenario keluarannya akan digunakan

kembali sebagai masukan. Karena pada pelatihan menggunakan metode inverse,

maka masukan dan keluaran dari sistem kendali yang sebenarnya akan dibalik pada

 



saat pelatihan. Pada saat pelatihan masukan dari jaringan syaraf tiruan adalah

keluaran dari shower, yaitu suhu shower, sedangkan keluaran atau target dari

jaringan syaraf adalah merupakan masukan shower yang akan mengendalikan katup,

yaitu berupa nilai dari -1 sampai 1.

Suhu dan aliran

PLANT

Posisi katup

-1 sampai 1 X Jaringan Syaraf Tiruan

Gambar 3.2 Model inverse pelatihan

Kemampuan dari jaringan syaraf tiruan akan dipergunakan untuk

mengidentifikasikan shower. Selanjutnya hasil proses identifikasi dipergunakan pada

proses pengendaiian suhu shower. Perangkat lunak yang digunakan dalam

perancangan sistem adalah Matlab versi 6.5, karena perangkat lunak ini memiliki

bahasa yang bisa digunakan untuk komputasi teknik dan dapat digunakan untuk

penghitungan, visualisasi dan pemrograman. Selain itu perangkat lunak Matlab 6.5

juga memiliki neural network toolbox, sehingga memudahkan dalam perancangan

program jaringan syaraf maupun pensimulasian dari sistem yang telah dilatih.

Beberapa kegunaan lain dari Matlab di antaranya adalah untuk pengembangan

algoritma, pemodelan, simulasi dan pembuatan antarmuka GUI {Graphical User

Interface).
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3.1 Perancangan Jaringan Syaraf Tiruan

Jaringan yang digunakan memiliki dua sel neuron pada masukan, dua sel

neuron pada pada lapisan keluaran. Sedangkan untuk jumlah dan jumlah lapisan

tersembunyi akan di jadikan sebagai pengamatan.

sel input sel output

sel hidden layer

Gambar 3.3 Arsitektur jaringan syaraf tiruan

Jaringan syaraf tiruan yang digunakan sebagai pengendali suhu shower ini

menggunakan metode backpropagation. Metode backpropagation termasuk jenis

jaringan yang autoassociative, yaitu range masukan yang di proses ke dalam

jaringan sama dengan range hasil yang dikeluarkannva. Proses pembangunan

jaringan syaraf tiruan secara umum dapat dilihat dari diagram blok berikut ini :

Application Problem Formulation Algorithm analysis

^ '

Implementation Architecture Neural Model

Gambar 3.4 Proses pembangunan jaringan syaraf tiruan

 



beberapa teas,, algontma akan menutunkan nilai u. kena.kan nila, u hanya
d.lakukan apabila d.butuhkan suatu langkah (sementata, untuk menutunkan fungs,

kinerja.

2.3 Karakteristik Plant

Plant adalah seperangkat peralatan, mungkin hanya terdir, dan beberapa

bagian mesin yang bekerja bersama-sama, yang digunakan untuk melakukan suatu
operasi tertentu. Perangkat yang digunakan untuk perancangan/,/^ mi adalah katup

dan sebuah tangki air.

Shower adalah suatu alat yang berfungsi untuk menghasilkan air dengan suhu

tertentu sesuai dengan yang kita kehendaki. Mandi menggunakan shower menjadi
alternation, apalagi jika menggunakan air hangat. Air yang memancar dan lubang-
lubang shower akan menyegarkan badan yang penat setelah sehanan beraktivitas. Air
yang memancar dan shower bisa diatur debit atau kecepatan semburannya. Kita bisa
mengatur suhu shower sesuai dengan suhu yang kita ingmkan.

Katup adalah perangkat yang berfungsi untuk mengatur besarnya debit aliran
air yang masuk ke tangki penampungan, atau dengan kata lam katup berfungsi
sebagai pengontrol aliran air. Katup atau bahasa umum orang sering mengatakan
kran banyak sekali bentuk dan jems-jemsnya salah satunya adalah katup selenoid.
Seienoid adalah peralatan ON OFF yang digunakan untuk mengubah sinyal Hstnk
menjadi gerak mekanik linier, selenoid yang digunakan dalam sistem pengontrol
suhu air adalah suatu katup yang geraknya secara elektns untuk pengaturan kontrol

air.
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3.1.1 Prosedur Pelatihan

Gala, pada jaringan akan di propagas.-balikan seiama pelatihan Galat pada
lap.san keluatan akan menen.ukan galat pada lapisan tersembunyi U„Me„ laven,
yang akan digunakan nantinya untuk pengaturan bobot dan bias pada lapisan
.ersembunyt tersebut. Proses t.eras, akan dilakukan berulang kal, sampa, gala, telah
sampai pada suatu level toleransmya atau mencapai putaran ..eras, UW>
makstmum. Langkah pelatihan untuk janngan syaraf t.ruan yang menggunakan
metode teW'ff"'"'' untuk leb.h jelasnya dapat dilihat melalui langkah-langkah

seperti berikut mi

Langkah 0: Inisialisasi bobot (v) dan bias (vO) pada lapisan input ke lapisan
tersembunyi dan serta bobot (w) dan bias (wO) pada lapisan

tersembunyi ke lapisan keluaran,

Langkah 1. Menentukan jumlah neuraon pada lapisan tersembunyi (hi)
kecepatan pelatihan (lr/a), maksimum epoch (goal me) dan

toleransi kesalahan (te), Jika kondisi tidak tercapai, di lakukan

langkah 2-9,

Langkah 2: Untuk setiap pasangan pelatihan, di lakukan langkah 3- 8,

Perambatan maju / Feedforward :

Langkah 3: Tiap unit masukan (x,; i=1,... ,n) menenma sinyal masukan
Xl dan menghantarkan sinyal ke semua unit lapisan di atasnya

(lapisan tersembunyi),

 



Langkah 4 : Setiap unit tersembunyi (z,; j - 1, ... , p) menjumlahkan bobot

sinyal masukan,

- />? —£)..+ > XV (3 1)
- ' -' / *-ll / ' ' I II 1 \ ->• • /

; = 1

Digunakan fungsi aktivasi untuk meghasilkan keluaran

z. = f{z_inl). (3-2)

Mengirimkan sinyal mi ke seluruh unit pada lapisan di

atasnya (unit keluaran),

Langkah 5 : Tiap unit keluaran (yk ; k = 1, ... , m) menjumlahkan bobot

sinyal masukannya,

p

7=1

Digunakan fungsi aktivasi untuk menghasilkan keluaran

y\ =f(yj»k). (3.4)

Perambatan balik / Backward:

Langkah 6 : Tiap unit keluaran (yk ; k = 1, ... , m) menerima pola target

yang saling berhubungan pada masukan pola pelatihan,

hitung kesalahan informasinya,

Sk =(tk -yk)f\y_int), (3.5)

Menghitung koreksi bobotnya (digunakan untuk

memperbaharui w,knantinya)

Aw ,k - aSkz ,, (3.6)

 



Menghitung koreksi biasnya (digunakan untuk

memperbaharui vO, nantinya)

Aw()k = aSk , (3.7)

Mengirimkan 5k ke unit-unit pada lapisan dibawahnya.

Langkah 7 : Tiap unit lapisan tersembunyi (z, ; j = 1, ... . hi)

menjumlahkan hasil perubahan masukannya (dari unit-unit

lapisan diatasnya).

m

S-'m, =HSkw,k, (3.8)
k = l

Mengalikan dengan turunan fungsi aktivasinya untuk

menghitung informasi kesalahannya,

Sj = S_inlf\z_nii) , (3.9)

Menghitung koreksi bobotnya (digunakan untuk

memperbaharui v,, nantinya)

(3.10)

Menghitung koreksi biasnya (digunakan untuk

memperbaharui vO, nantinya)

Av0, = ad ;, (3.ll)

Perbaikan bobot dan bias :

Langkah 8 : Tiap unit keluaran (yk ; k = l, ... , m) diperbaiki bobot dan

biasnya (j = l, ... ,p)

v/k{bani) = wjk(lamdj +Awjk , (3.12)

Av;/ =aSjxl
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- in = n 4- > y n i? if\
' / 0/ ' ^—d"i~ii

; = l

Menggunakan fungsi aktivasi untuk menghasilkan keluaran

-, = /(-~_W/). (3-17)

Mengirimkan sinyal ini ke seluruh unit pada lapisan di

atasnya (unit keluaran),

Langkah 5 : Tiap unit keluaran (yk ; k = 1, ... , m) menjumlahkan bobot

sinyal masukannya,

p

Menggunakan fungsi aktivasi untuk menghasilkan keluaran

yk = f(yJnk), (319)

3.1.3 Pemrograman Jaringan dengan Procedure dan Function

Penentuan notasi atau tata nama yang digunakan dalam pelatihan untuk

jaringan syaraf tiruan metode backpropagation dalam perancangan sistem adalah

sebagai berikut:

x Vektor masukan kedalam jaringan.

t Vektor keluaran target dari jaringan.

hi Jumlah neuron pada lapisan tersembunyi

me Maksimum epoch

te Toleransi kesalahan

v Bobot pada lapisan masukan ke lapisan tersembunyi.

vO Bias pada lapisan masukan ke lapisan tersembunyi.

 



w Bobot pada lapisan lapisan tersembunyi ke lapisan keluaran.

wO Bias pada lapisan tersembunyi ke lapisan keluaran.

5k Koreksi kesalahan untuk pengaturan bobot dan bias pada unit lapisan

keluaran ke lapisan tersembunyi.

5, Koreksi kesalahan untuk pengaturan bobot dan bias pada unit lapisan

tersembunyi ke lapisan masukan.

a Learning rate atau laju belajar.

7 Sel pada lapisan tersembunyi.

z in Fungsi aktivasi untuk sel lapisan tersembunyi.

y Sel pada lapisan keluaran.

y in Fungsi aktivasi untuk sel lapisan keluaran.

A Perubahan

L Penjumlahan

Pada sistem kendali suhu shower, karena data yang digunakan dalam

pelatihan terlalu banyak, maka jaringan saraf tiruan dibangun dengan jaringan

feedforward menggunakan fungsi newffyang disediakan oleh toolbox neural network

pada Matlab. Struktur jaringan saraf tiruan backpropagation dengan newff adalah

sebagai berikut :

net = newff (PR, [SI S2 ...SN1] , {TF1 TF2...TFN1} ,BTF,BLF,PF)

PR Matriks berukuran Rx2 yang berisi nilai minimum dan maksimum,

dengan R adalah jumlah variabel input.

Si Jumlah neuron pada lapisan ke-i, dengan i =1,2,... ,N1.
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Tfi Fungsi aktivasi pada lapisan ke-i, dengan i =1,2,...,N1, default = tansig

(sigmoid bipolar).

BTF Fungsi pelatihan jaringan, default = tramlm (Levenberg-Marquardt).

BLF Fungsi pelatihan untuk bobot, default = learngdm (Gradient descent with

momentum).

PF Fungsi kinerja kesalahan atau error, default = MSE (Mean Square

Error).

Pelatihan jaringan (BTF) untuk sistem kendali suhu shower menggunakan

fungsi trainlm.

Beberapa parameter yang ditentukan sebelum melatih jaringan antara lain

yaitu jumlah iterasi {epoch), target error {goal), learning rate (Ir) dan tampilan nilai

iterasi (show).

3.2 Diagram Alir Jaringan Syaraf Tiruan Metode Backpropagation

Dengan mengacu pada langakah-langkah prosedur pelatihan 3.1.1 di atas

(langkah 0 sampai dengan langkah 9), maka diagram alir untuk prosedur

pelatihannya adalah sebagai berikut:

Mulai

Inisialisasi bobot dan bias

A

 



Al

/ //

A

A.
Set max epoh, lenting

rale, dan toleransi

kesalahan

/= 1

Zj=f(zJ"j)

)\n»i = k'oa +
/-1

);i< =f(yjnk)

/ ° .1

sk = ck - yk)f\y^^k)

AwJk = aSkZj

Awok = a^
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A3

 



Al

L

Baca pola
pelatihan

berikutnya

A2

Av;/ = aJ .*,.

i r

Av(1/ = or£ j

^

vik {barn) = wjk {lama) + Aw jk

ir

\% {barn) = wok {lama) + Aw{)k

V

vif (barn) =v;/ (lama) +Av/;

i r

v()/ (barn) = v0/ (lama) + Av0/

Tidak

Hilung cr/Y,v paJa iterasi sekarang (Eo)

Simpan bobot dan
bias pelatihan

Selesai

Gambar 3.5 Diagram aUr/'/hnrcharl prosedur pelaiihan

A3
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Setelah jaringan belajar dan menyimpan bobot-bobot dan biasnya, baru dapat

dilakukan pengujian jaringan. Pada pengujian inilah jaringan yang telah dilatih

digunakan untuk menyelesaikan masalah. Sebelum jaringan dilatih, maka janngan

belum bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah.

Begitu juga dengan mengacu pada langkah-langkah prosedur pengujian 3.1.2

diatas (langkah 0 sampai dengan langkah 5), maka diagram alir prosedur

pengujiannya adalah sebagai berikut:

Mulai
y

• Baca pola pengujian
• Ambii bobot

tersimpan hasil belajar

z_Wj =u(j/ +£ XiVij

/(-_'•",)

i

yJnk

p

= wt)k +Y,z,w,k
.1=1

1

)N = f(y_ink )

 



Simpan hasil persamaan
diatas yang merupakan

keluaran jaringan

Nelesai
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Gambar 3.6 Diagram aHv/i'/owchart prosedur pengujian

3.3 Simulasi Sistem Kendali Suhu Shower

Proses simulasi sistem di kerjakan menggunakan too/box simu/ink. Sehingga

shower yang dimodelkan diambil dari blok yang ada pada simulmk. Begitu juga

dengan komponen-komponen simulasi janngan syaraf tiruan yang dimodelkan

dengan persamaan matematis ataupun yang menggunakan program. Berikut ini

adalah beberapa blok simulink yang digunakan pada simulasi sistem :

1. Signalgenerator dan step generator

DDDD

Step

Merupakan pembangkit gelombang dengan tiga bentuk gelombang dasar yang

dapat dibangkitkan, dan bisa juga menibangkitkan gelombang secara random/acak.

Tiga bentuk gelombang yang bisa dibangkitkan adalah bentuk gelombang sinus,

gelombang kotak dan gergaji. Pada pelatihan akan digunakan gelombang random.

Setelah jaringan dilatih, maka fungsi masukan gelombang diganti dengan blok step

generator.

 



Uniform Random Number

'

Unifoim Random

Number
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Merupakan pembangkit gelombang yang fungsinya sebagai input

pengambilan data dan juga merupakan target pelatihan.

3. fen

%'j)

temp

Merupakan blok yang bensi persamaan.

4. ('onslant

Memberikan sebuah nilai atau bilangan sebenarnya yang tetap agar keluaran

dari sistem yang diingmkan memiliki nilai konstan. Pada perancangan sistem

digunakan agar besarnya nilai atau gelombang yang dibangkitkan bernilai tetap.
5. Sum

Merupakan blok penjumlah atau pengurang input sesuai dengan tanda

operasinya. Blok ini menenma input berupa skalar, vektor, matrik atau elemen dari

vektor tunggal. Bila blok memiliki lebih dan satu input, kedua input tersebut harus

vektor atau matrik yang memiliki dimensi sama.

 



6. Pulse generator

Pulse

Generator
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Merupakan blok yang digunakan utnuk membangkitkan pulsa pada

pengambilan data pelatihan. Data acak keccpatan dibuat dengan fungsi randperm.

7. Multiplexer

\
Blok Mux mengkombinasikan beberapa input menjadi satu input. Input dapat

berbentuk skalar, vektor, atau matrik. Keluaran blok ini tergantung masukannya,

bisa berupa vektor atau sinyal gabungan bensi matrik dan vektor. Jika semua

inputnya vektor maka outpulnya vektor. Jika beberapa inputnya bukan vektor,

misalnya matrik. Maka output dan mux adalah sinyal bus.

8. Gain

>1 7»

Blok gain ini merupakan blok pcnguat yang memiliki nilai keluaran tetap.

Masukan pada blok bisa berupa besaran skalar, vektor atau matrik. Pada simulasi

sistem.

9. To Workspace

w

Signal To

Wo rtcsp a ce

 



• 43 -

Blok ini menyimpan data dan hasil simulasi ke workspace Matlab. Pada saat

simulasi, parameter simulasi diatur pada kondisi solver :

Stop tune sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan.

Ivpc variable step, discrete (no continuous stale).

Hasil simulasi disimpan dalam variabe! tegangan dan kecepatan yang di gunakan

untuk data pelatihan dan pengujian offline.

10. Subsystem

Neural Network

S u bsyste m

Di dalam blok subsystem terdapat struktur jaringan syaraf pengujian, struktur

dibuat secara manual, karena komputasi dalam simulink akan lebih cepat jika

masing-masing komponen jaringan syarafmenggunakan blok dari simulink.

3.4 Perancangan simulasi pada plant

Gambaran dari bejana yang dikendalikan suhu shower nya dimana jika suhu

air shower yang diinginkan kurang dari target maka kran akan terbuka dan air akan

masuk sehingga akan mempengaruhi suhu yang ada dalam bejana, dan sebaliknya

jika suhu sudah melewati batas, maka kran akan tertutup sampai pada batas suhu

yang diinginkan terpenuhi. Pada simulasi ini bejana atau tangki air memiliki suatu

pembuangan air yang aliran airnya konstan.

 



3.4.1 Gambaran fisik plant

Tangki air panas :

Suhu sumber air panas = 60° C

Aliran air masuk = 1 liter / detik

Tangki air dingin :

Suhu sumber air dingin = 10° C

Aliran air masuk = 1 liter / detik

3.4.2 Gambaran plant pada simulasi

3.4.2.1 Simulink Utama

setpoirtHlow

ToWoitepace

[D-
Step

^

0 9
Stepl

setpoint_suhu

ToWoitepacel

•

NH out hot

Ini Out

In! Outl

JST

•

NN out cold

&
hot water

valve

±>
cold water

valve

Mux

Mu*2

To Woilspace3

flow L—

«(<0

flow rate

w

temp

ToWoitepace2

suhu ||—

Gambar 3.8 Blok pada simulasi utama
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3.4.2.2 Katup

Katup akan mendapatkan input dan Janngan syaraf tiruan, katup akan mengontol

aliran air sesuai dengan fungsinya. Dengan pr.nsip kerja diatas maka perancanganya
seperti pada gambar dibawah mi :

(_>H .J
va Ive

setting

(hot)

a a a d

o o ?•

m ax f 1

variati

0U1.I

on

Sp

1

max flow

constant

temp (hot) •Lit 2

Mux

Mux

f(u)

flow rate

(hot)

1 *i

out 1

Gambar 3.9 Blok katup pada simulasi

Pada blok katup ini berfungsi sebagai panghasil keluaran dari aliran air panas.

Besarnya aliran tergantung dari nilai keluaran jst yang kemudian akan melalui

beberapa blok lagi sehingga hasil akhimya nanti menghasilkan aliran yang akan
mempengaruhi besarnya suhu air.

3.4.2.3 flow rate

Besarnya aliran air (flow rate) tergantung dar. nilai target yang kita harapkan. Pada

blok berisi persamaan seperti dibawah ini :

1 f(u)

flow rate
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Keterangan :

Flow rate = U(1)+ U(3)

U(l) = aliran air panas

U(3) = aliran air dingin

Aliran air yang masuk merupakan hasil penjumlahan dar. aliran air panas dengan
aliran air dingin.

3.4.2.4 Temperatur

Temperatur yang dihasilkan dar, sistem simulasi tergantung dar, aliran air yang telah

diatur oleh JST, kemudian aliran tersebut akan masuk kedalam persamaan dibawah
ini :

f(u)

temp

Temp = (^(l)*60) +(i7(3).vl0)
U{]) + (/(3)

Keterangan :

U(l) = aliran air dari katup panas

U(3) = aliran air dari katup dingin

60 = suhu sumber air panas

10 = suhu sumber air dingin

Keluaran blok ini merupakan hasil akhir yang ingin dicapai berupa suhu shower yang
dinginkan yang mlainya tergantung dan target yang kita inginkan.

 


