
BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan pelatihan jaringan syaraf tiruan, terlebih dahulu

dilakukan penentuan kondisi dari keadaan plant. Kondisi ini harus ditentukan

karena jaringan yang telah di latih tidak bisa bekerja pada semua kondisi plant.

Data input pelatihan yang diuji akan mempengaruhi hasil JST nya. Dengan data

pelatihan yang baikmaka diperoleh hasil keluaran JSTnyayang baik pula begitu

pula sebaliknya.

Dengan menggunakan data yang ada, langkah pertama yang dilakukan

adalah membuat sebuah blok simulasi yang berfungsi untuk mencari data untuk

melatih jaringan syaraf timan. Dari blok simulasi tersebut akan dihasilkan data

input dan output dari hasil simulasi, kemudian disimpan kedalam workspace

Matlab untuk dijadikan sebagai masukan dan target pada pelatihan jaringan syaraf

tiruan sebagai pengendali suhu.

Pelatihan dengan menggunakan far-while loops kurang mendapatkan hasil

yang lebih maksimum, disebabkan karena data input dan target jaringan syaraf

terlalu banyak, kurang lebih sebanyak 166667 data input dan dengan jumlah yang

sama untuk data targetnya. Sebagai perbandingan, untuk melakukan 1000 iterasi

dengan 1 lapisan tersembunyi dan 7 sel neuron pada jaringan syaraf yang

menggunakan far-while loops, membutuhkan waktu kurang lebih seiama 18 jam.

Berbeda dengan pelatihan yang menggunakan fungsi newff yang disediakan oleh

Matlab. Dengan menggunakan struktur jaringan syaraf, data input dan target yang
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sama seperti diatas, 1000 iterasi dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit.

Pelatihan dan pengujian jaringan syaraf menggunakan Matlab akan lebih cepat

jika semua data input, output dan bobot-bias dijadikan kedalam bentuk

perhitungan matrik seperti yang terdapat pada fungsi newff

4.1 Pelatihan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation

Agar jaringan syaraf tiruan dapat menghasilkan pelatihan yang lebih cepat,

dan menghasilkan mean square error yang kecil maka perlu dilakukan

penyesuaian data input dan output pelatihan. Dari data yang dihasilkan pada

pencanan data untuk pelatihan didapatkan data yang belum bersesuaian antara

input dan output pelatihan. Hal mi terjadi karena input data pelatihan diambil dari

perubahan suhu pada tangki dan perubahan aliran, sedangkan output adalah

perubahan posisi katup. Untuk nienyesuaikan data pelatihan maka pada output

atau target pelatihan diberikan delay. Nilai input pelatihan bemilai kecil ini

bertujuan agar saat input bemilai lebih besar dari input data pelatihan maka

outputnya adalah bemilai output maksimalnya. Nilai output bemilai antara -1 dan

1, untuk mendapatkan nilai output maksimal data output pelatihan. Sedangkan

pada bobot dan bias awal pelatihan, fungsi newff pada Matlab nilai bobot dan bias

telah di nonnalisasi dengan metode nguyen-widrow. Dibawah ini adalah

persamaan untuk nonnalisasi bobot awal pelatihan dengan metode nguyen-widrow

/? =0.7(/;)'•" =0.7!^ (4.1)

pvn(old)
v =

PA<>ld)\
(4.2)

li "

=-Bamtp (4.3)
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Keterangan :

P : Faktor skala

n Banyaknya sel masukan

p : Banyaknya sel lapisan tersembunyi

v,, : Bobot yang sudah temonnalisasi

vnj : Bias yang sudah temonnalisasi

»*„ {old) : Bobot awal, nilai acak antara -0.5 sampai 0.5

Pada pelatihan janngan syaraf timan sebagai pengendali suhu air pada

tangki, dilakukan beberapa pengainatan yaitu jumlah fungsi aktivasi, nilai

learning rate, jumlah lapisan tersembunyi dan jumlah sel neuron pada setiap

lapisan tersembunyi yang digunakan.

4.1.1 Pelatihan Menggunakan ( lapisan Tersembunyi

Berikut ini adalah data hasil pengamatan dari pelatihan dengan

menggunakan I lapisan tersembuyi dan dikelompokan kedalam tabel-tabel sesuai

banyaknya neuron yang digunakan pada lapisan tersembunyi.

Penjelasan tabel hasil pelatihan dan tabel hasil pengujian :

No : Nomer.

HL :Jumlah lapisan tersembunyi pada jaringan syaraf (hidden layer).

Neuron :Angka pertama adalah jumlah neuron lapisan masukan, angka

benkutmya adalah jumlah neuron lapisan tersembunyi. (angka I

dibelakang meiuinjukan jaringan terdiri dari 1target)

LR : Nilai kecepatan pelatihan {learning rate).

F. Aktivasi : Fungsi aktivasi pada setiap neuron hidden layer dan output layer.
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Iterasi : Banyaknya ilterasi yang dicapai (epoch).

MSE : Nilai rata-rata error kuadrat (mean square error).

Ket : Keterangau dan berlicntinya pelatihan.

Cetak tebal : Hasil pelatihan terbaik dalam satu tabel perbandingan.

4.1.1.1 Berikut ini hasil pelatihan dengan input yang digeser :

Tabel 4.1 Hasil pelatihan dengan 5 neuron dengan berbagai macam fungsi

aktivasi

No HL Neuron LR

077

F. aktivasi

lansig lansig

Iterasi MSE Ket

1 1 5-2 1000 0.22710 iterasi

2 1 5-2 0.7 lansig logsig 1000 0.30049 iterasi

3 1 5-2 0.7 tansig - purelin 1000 0.20422 iterasi

4 1 5-2 0.7 logsig purelin 1000 0.20732 iterasi

Performance is U.iM'J27, Goal is 1e-OQ5

0 100 200 300 400 600 600 700 * 800 900 1000
Stop Training| IUUU Lpochs

Gambar 4.1 Hasil pelatihan dengan 1 lapisan tersembunyi, 5 sel neuron,

learning rate 0.7

TRAINLM, Epoch 1000/1000, MSE 0.204227/le-005, Gradient 0.00512777/le-

010

TRAINLM, Maximum epoch reached, perfomiance goal was not met.
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Target MSE tidak tercapai, pelatihan berhenti karena target interasi sudah

tercapai.

Tabel 4.2 Hasil pelatihan dengan 7 sel neuron dengan berbagai fungsi aktifasi

No. HL Neuron LR

0.5

F. aktivasi

tansig —purelin

tansig lansig

Iterasi

1000

MSE Ket.

1 1 7-2 0.19133 iterasi

2 1 7-2 0.5 1000 0.20290 iterasi

3 1 7-2 0.5 tansig logsig 1000 0.30898 iterasi

Performance is 0 .WiSa, Goal is 1e-005

0 100 200 300 400 500 600 700 600 900 1000 ,
Stop Training) 1000 Epochs

Gambar 4.2 Hasil pelatihan dengan 1 lapisan tersembunyi, 7 sel neuron,

learning rate 0.5

TRAINLM, Epoch 1000/1000, MSE 0.191336/1 e-005, Gradient 0.000553606/1 e-

010

TRAINLM, Maximum epoch reached, performance goal was not met.

Target MSE tidak tercapai, pelatihan berhenti karena target iterasi sudah

tercapai.
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Tabel 4.3 Hasil pelatihan dengan fungsi sigmoidbipolar sigmoidbipolar

No. HL Neuron LR F. aktivasi Iterasi MSE Ket.

1 1 7-2 0.1 tansig - tansig 1000 0.18908 iterasi

2

3

4

1

1

1

7 - 2

7-2

7-2

0.4

0.5

0.7

lansig - lansig

tansig - lansig

lansig - lansig

o.oooo,o

0.24101

0.20290

0.19116

iterasi

iterasi

iterasi

PerfontidiicB is 0.189087. Goal is 1e-005

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000;

Stop Training! 1000 Epochs

Gambar 4.3 Hasil pelatihan dengan I lapisan tersembunyi, 7 sel neuron,

learning rate 0.1

TRAINLM, Epoch 1000/1000, MSE 0.189087/le-005, Gradient 0.119563/Ie-010

TRAINLM, Maximum epoch reached, perfomiance goal was not met.

Target MSE tidak tercapai, pelatihan berhenti karena target iterasi sudah

tercapai.

4.1.1.2 Berikut ini hasil pelatihan dengan input yang tidak digeser :

Tabel 4.4 Hasil pelatihan dengan 5 neuron dengan berbagai macam fungsi

aktivasi
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No HL Neuron LR F. aktivasi Iterasi MSE Ket

1 1 5-2 0.7 tansig - tansig 1000 0.20272 iterasi

2 1 5-2 0.7 tansig logsig 1000 0.29640 iterasi

3 1 5-2 0.7 tansig purelin 1000 0.21996 iterasi

4 1 5 2 0.7 logsig purelin 1000 0.21432 iterasi

Performance li 0 2U2/27, Goal is 1e-005

0 100 203 300 400 500 500 700

Stop Training] '™ Epochs
300 1000

Gambar 4.4 Hasil pelatihan dengan 1 lapisan tersembunyi, 5 sel neuron,

learning rate 0.7

TRAINLM, Epoch 1000/1000, MSE 0.202727/1 e-005, Gradient 2.97185/1 e-010

TRAINLM, Maximum epoch reached, perfomiance goal was not met.

Target MSE tidak tercapai, pelatihan berhenti karena target interasi sudah

tercapai.

Tabel 4.5 Hasil pelatihan dengan 7 sel neuron dengan berbagai fungsi aktifasi

No. HL Neuron LR F. aktivasi Iterasi MSE Ket.

1 1 7-2 0.5 tansig -purelin 1000 0.21031 iterasi

2 1 7-2 0.5 tansig tansig 1000 0.69593 iterasi

3 1 7-2 0.5 lansig logsig 1000 0.45250 iterasi
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Gambar 4.5 Hasil pelatihan dengan I lapisan tersembunyi, 7 sel neuron,

learning rate 0.5

TRAINLM, Epoch 1000/1000, MSE 0.2 I03 I4/le-005, Gradient 0.146513/le-010

TRAINLM, Maximum epoch reached, performance goal was not met.

Target MSE tidak tercapai, pelatihan berhenti karena target iterasi sudali

tercapai.

Tabel 4.6 Hasil pelatihan dengan fungsi sigmoid bipolar sigmoid bipolar

Performance is 0.21D314, Goal is 16-005
- —, —, T | , _, , , ,_ _, __

1 1 1 1——• 1 1 I 1 |
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No. HL Neuron LR

0.1

F. aktivasi Iterasi MSE Ket

I 1 7-2 tansig - tansig 1000 0.18932 iterasi

2 1 7-2 0.4 tansig - tansig 1000 0.17259 iterasi

3 1 r~7-2 0.5

0.7

tansig - lansig 1000 0.58326 iterasi

4 1 7-2 tansig - lansig 1000 0.18861 iterasi

.... .

 



Performance is U.172594. Goal is 1e-005

0 100 200 30(3 400 500 600 700 600 9D0 1000

Stop Trainingj 1000 Epochs

Gambar 4.6 Hasil pelatihan dengan I lapisan tersembunyi, 7 selneuron,

learning rale 0.4

TRAINLM, Epoch 1000/(000, MSE 0.172594/le-005, Gradient O.I62241/le-010

TRAINLM, Maximum epoch reached, performance goal was not met.

Target MSE tidak tercapai, pelatihan berhenti karena target iterasi sudah

tercapai.

4.1.2 Pelatihan Menggunakan Lebih dari 1 lapisan Tersembunyi

4.1.2.1 Berikut hasil pelatihan dengan input yang digeser :

Benkut ini adalah data hasil pengamatan dari pelatihan dengan

menggunakan 2 lapisan tersembuyi dan dikelompokan kedalam tabel-tabel sesuai

fungsi aktifasi yang digunakan.

Tabel4.7 Hasil pelatihan dengan fungsi aktivasi sigmoid bipolar -

sigmoid bipolar - sigmoid bipolar
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No. HL Neuron LR F. aktivasi Iterasi MSE Ket.

1

2

"3"

2

2

4-2-2

5-4-2

0.5

0.3

0.6

0.6

lansig-lansig-tansig

lansig-lansig-tansig

tansig-tansig-tansig

tansig-tansig-tansig

1000

1000

0.79955

0.17110

MSE

MSE

2

2

7-5-2

T-7-2
1000

1000

1.22028

0.07986

MSE

MSE

5 2 9-7-2 0.4 tansig-tansig-tansig 1000 0.07879 MSE

6 2 13-10- 0.4 tansig-tansig- 1000 0.07289 MSE

Performance is 0.0728923, Goal ia 1e-005

0 100 200 300 400 500 60Q 700
Stop Training I 1000 Epochs

900 1000

Gambar 4.7 Hasil pelatihan dengan 2 lapisan tersembunyi, 13 - 10 sel neuron,

learning rate 0.4

TRAINLM, Epoch 1000/1000, MSE0.0728923/1 e-005, Gradient0.00149285/1 e-

010

TRAINLM, Maximum epoch reached, performance goal was not met.

Target MSE tidak tercapai, pelatihan berhenti karena target iterasi sudali

tercapai.
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Tabel 4.8 Hasil pelatihan dengan jaringan 13 - 10-2 dengan fungsi aktivasi

sigmoid bipolar sigmoid bipolar - sigmoid bipolar

No. HL Neuron LR

0.4

0.5

F. aktivasi

tansig-tansig-tansig

tansig-tansig-tansig

tansig-tansig-tansig

Iterasi MSE Ket

1 2 13-10-2 1000 0.07418 iterasi

2 2 13-10-2

13-10-2

1000

rood

0.07289 iterasi

3 2 0.07465 iterasi

4 2 13-10-2 0.6 tansig-tansig-tansig 1000 0.07417 Iterasi

5 2 13-10-2 0.7 tansig-tansig-tansig 1000 0.66244 iterasi

10'
Performance is 0.0728323, Goal is 1e-005

10"

10" r

j i i i i "—i ~i 1 1 r =

S 10'

^ 10
c

*- 104

io"5

ID*
0 100 200 300 400 500 600 700 ' 800 ,-. •900---;. 1000,eAS

Step Training| 1000 Epochs . : -^WN

Gambar 4.8 Hasil pelatihan dengan 2 lapisan tersembunyi, 13 - 10 sel neuron,

learning rate 0.4

TRAINLM, Epoch 1000/I000, MSE 0.0728923/1 e-005, Gradient 0.00149285/1e-

010

TRAINLM, Maximum epoch reached, performance goal was not met.

Target MSE tidak tercapai, pelatihan berhenti karena target iterasi sudah

tercapai.
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Tabel 4.9 Hasil pelatihan dengan jaringan 13 - 10-2 dengan berbagai macam

fungsi aktifasi

No. HL Neuron LR F. aktivasi Iterasi MSE Ket

1 2 13-10-2 0.4 tansig-tansig-tansig 1000 0.07289 iterasi

2 2 13-10-2 0.4

~0A~

tansig-purelin-urelin \ 1000 0.11739 iterasi

3 2 13-10-2 tansig-purclin-logsig i 1000 0.23950 iterasi

4 2 13-10-2 0.4 pure/in-logsig-tansig ; 1000 0.17655 Iterasi

5 2 13-10-2 0.4 purelin-lansig-tansig 1000 0.12876
..

iterasi

Performance is 0.0728923, Goal is 1e-005

0 100 200 300 400 500 600 700 ^.8rXr;^•9G^•;^10C!Q.;^t^V::
Slop Training! 1000 Epochs .

Gambar 4.9 Hasil pelatihan dengan 2 lapisan tersembunyi, 13-10 sel neuron,

learning rate 0.4

TRAINLM, Epoch 1000/1000, MSE 0.0728923/1 e-005, Gradient 0.00149285/1 e-

010

TRAINLM, Maximum epoch reached, performance goal was not met.

Target MSE tidak tercapai, pelatihan berhenti karena target iterasi sudali

tercapai.
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Tabel 4.10 Hasil pelatihan dengan 3 - 4 lapisan tersembunyi dengan berbagai

macam jumlah neuron

No. HL Neuron LR K. aktivasi Iterasi MSE Ket.

1 3 5-5-3-2 0.5

~oT*

tansig tansig

tansig tansig

1000 0.21059 iterasi

2 3 7-4-3- lansig tansig 1000 0.21026 iterasi

2 tansig tansig

3 3 7-7-5-2 0.3 tansig tansig

lansig lansig

1000 0.12727 iterasi

4 4 10-5-3-

2

0.4 lansig tansig

lansig tansig

1000 0.12311 iterasi

5 4 7-7-5-

4-2

0.6 tansig - tansig

tansig - tansig

tansig

1000 0.11089 iterasi

Untuk gambar hasil prlatihan dapat dilihat digambar no.4.10

TRAINLM, Epoch 1000/1000, MSE0.110891/le-005, Gradient 14.9909/1e-010

TRAINLM, Maximum epoch reached, perfomiance goal was not met.

Target MSE tidak tercapai, pelatihan berhenti karena target iterasi sudah

tercapai.
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Gambar 4.10 Hasil pelatihan dengan 4 lapisan tersembunyi, 7 - 7 - 5 - 4 sel

neuron, learning rate 0.6

4.1.2.2 Berikut hasil pelatihan dengan input yang tidak digeser :

Berikut ini adalah data hasil pengamatan dari pelatihan dengan

menggunakan 2 lapisan tersembuyi dan dikelompokan kedalam tabel-tabel sesuai

fungsi aktifasi yang digunakan.

Tabel 4.11 Hasil pelatihan dengan fungsi aktivasi sigmoid bipolar -

sigmoid bipolar - sigmoid bipolar

No.

"7

HL

~~2~

Neuron

~4 -2-2

LR

0.5

F. aktivasi

tansig-tansig-tansig

Iterasi

Todd

MSE Ket.

0.24953 MSE

2 2 5-4-2

7 - 5 - 2

0.3

0.6

0.6

lansig-lansig-tansig

tansig-tansig-tansig

tansig-tansig-tansig

1000

"iooo"

Todo"~

0.25267 MSE

3 2 0.11547 MSE

4 2 7-7-2 0.12479 MSE

5 2 10-8- 0.6

0.4

tunsig-tansig- 1000 0.07280 MSE

6 2 M3- 10- lansig-tansig-tansig 1000 0.07808 MSE
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Performance is 0.0729707, Goal is 1e-Q05

0 100 200300400500600 700 800 900 1000
Slop Trying! 1000 Epochs

Gambar 4.11 Hasil pelatihan dengan 2 lapisan tersembunyi, 10 - 8 sel neuron,

learning rate 0.6

TRAINLM, Epoch 1000/1000, MSE 0.0729707/!e-005, Gradient 0.107485/le-

010

TRAINLM, Maximum epoch reached, performance goal was notmet.

Target MSE tidak tercapai, pelatihan berhenti karena target iterasi sudali

tercapai.

Tabel 4.12 Hasil pelatihan dengan jaringan 10-8-2 dengan fungsi aktivasi

sigmoid bipolar sigmoid bipolar - sigmoid bipolar

No. HL Neuron LR F. aktivasi Iterasi MSE Ket.

1 2 10-8-2 0.2 tansig-tansig-tansig 1000 0.08005 iterasi

2 2 10-8-2 0.4 leuisig-tansig- tatisig 1000 0.07297 iterasi

3 2 10-8-2 0.5 lansig-lansig-tansig 1000 0.07281 iterasi

4 2 10-8-2 0.6 tansig-tansig-tinsig 1000 0.07280 Iterasi

5 2 10-8-2 0.7 tansig-tansig-tansig 1000 0.07440 iterasi
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Performance is 0.0728086, Goal is 1e-005

0 100 200 300 400 500 600 700 600 900 .1000

Stop Training I 1000 Epochs

Gambar 4.12 Hasil pelatihan dengan 2 lapisan tersembunyi, 10 - 8 sel neuron,

learning rate 0.6

TRAINLM, Epoch 1000/1000, MSE 0.0728086/le-005, Gradient 0.0236802/le-

010

TRAINLM, Maximum epoch reached, performance goal was not met.

Target MSE tidak tercapai, pelatihan berhenti karena target iterasi sudah

tercapai.

Tabel 4.13 Hasil pelatihan denganjaringan 10-8-2 dengan berbagai macam

fungsi aktifasi

No. HL Neuron LR F. aktivasi Iterasi MSE Ket.

1 2 10-8-2 0.6 tansig-tansig-tansig 1000 0.07280 iterasi

2 2 10-8-2 0.6 lansig-purelin- 1000 0.13924 iterasi

3 2 10-8-2 0.6

0.6

tansig-purelin-logsig

purelin-logsig-tansig

1000 0.84432 iterasi

4 2 10-8-2 1000 0.20110 Iterasi

5 2 10-8-2 0.6 purelin-tansig-tansig 1000 0.17008 iterasi

 



10"

10"

2 10'
CD

10"

10

10*

•63-

Performance is 0.0726036, Goal is 1e-005

10* 1 L_ 1 | l_

0 100 200 300 400 530 COO 700 800 900 1000
StopTraining j 1000 Epochs

Gambar 4.13 Hasil pelatihan dengan 2 lapisan tersembunyi, 10 -8 sel neuron,

learning rale 0.6

TRAINLM, Epoch 1000/1000, MSE 0.0728923/Ie-005, Gradient 0.00149285/le-

010

TRAINLM, Maximum epoch reached, perfonnance goal was not met.

Target MSE tidak tercapai, pelatihan berhenti karena target iterasi sudah

tercapai.

Tabel 4.14 Hasil pelatihan dengan 3 - 4 lapisan tersembunyi dengan berbagai

macam jumlah neuron

No. HL Neuron LR F. aktivasi Iterasi MSE Ket.

1 3 5-5-3-2 0.5 lansig lansig

lansig lansig

1000 0.31997 iterasi

2 3 7-4-3-

2

0.5 : tansig lansig

tansig tansig

1000 0.20199 iterasi

 



7-7-5-2

10-5-3-

2

7-7-5-

4-2

0.3 tansig tansig

tansig tansig

0.4 tansig - tansig

tansig —tansig

0.6 lansig tansig

tansig tansig

tansig

Performance is 0,0741973, Goal is 1e-0Q5

' 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 "•'
Stapi Training | 1000 Epochs

Gambar 4.14 Hasil pelatihan dengan 3lapisan tersembunyi, 10 - 5-3sel neuron,

learning rate 0.4

TRAINLM, Epoch 1000/1000, MSE 0.0741973/1 e-005, Gradient 1.18785/1 e-010

TRAINLM, Maximum epoch reached, performance goal was not met

Target MSE tidak tercapai, pelatihan berhenti karena target iterasi sudali
tercapai.
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Berikut ini adalah hasil pengamatan dari pelatihan dengan menggunakan

berbagai lapisan tersembuyi dan dikelompokan kedalam tabel-tabel sesuai

pelatihan terbaik dan tiap-tiap tabel diatas .

Tabel 4.15 Hasil pelatihan terbaik dari masing masing pengelompokan pada

input yang digeser

No. HL

1 1

Neuron LR F. aktivasi Iterasi

5 - 2 0.7 tansig purelin 1000

7-2 0.5 I tansig tansig] f000

7-2 0.U lainsig - tansig

13-i0 | 0.4 i tansig-tansig-
1 |

2 i tansig

tansig-tansig-1-1- 0.6

i
5 -4-2 I tansi -tansig

1000

1000

1000

MSE Ket.

0.20422 Iterasi

0.19133 Iterasi

0.18908 Iterasi

0.72892 iterasi

0.11089 iterasi

Tabel 4.16 Hasil pelatihan terbaik dan masing - masing pengelompokan dengan
input yang tidak digeser
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3 1 7-2 0.4 tansig - lansig 1000 0.17259 Iterasi

4 2 10-8-

2

0.6 tansig-tansig-

tansig

1000 0.07280 iterasi

5 3 10-5-

3-2

0.4

... . . .L

tansig-iansig-

logsig

1000 0.74197 iterasi

Dan tabel 4.15 diatas, untuk input yang digeser diperoleh hasil pelatihan

terbaik adalah pelatihan pada tabel nomor 4. Pelatihan tersebut berhenti ketika

iterasi yang telah ditentukan sudah tercapai dengan MSE 0.0728923. Sehingga

untuk pengujian jaringan akan digunakan struktur yang sama dengan hasil

pelatihan pada tabel nomer 4 tersebut. Dari tabel 4.16 diatas, untuk input yang

tidak digeser diperoleh hasil pelatihan terbaik adalah pelatihan pada tabel nomor

4. Pelatihan tersebut berhenti ketika iterasi yang telah ditentukan sudah tercapai

dengan MSE 0.0728086. Sehingga untuk pengujian jaringan akan digunakan

struktur yang sama dengan hasil pelatihan pada tabel nomer 4 tersebut.

Pada tabel semua pelatihan tidak ada pelatihan yang berhenti karena

gradient sudah mencapai target, jika terdapat pelatihan yang berhenti karena

gradient sudah tercapai artinya MSE yang dihasilkan sudah mencapai nilai yang

paling minimum untuk arsitektur jaringan syaraf sebagai pengendali suhu shower

dengan 1lapisan tersembunyi. Nilai gradient menggunakan nilai default yang di

tentukan fungsi newff yaitu ie-IO. Nilai gradient yang dihasilkan dan ditampilkan

akan selalu dipengaruhi oleh perubahan dari pemiukaan MSE. Jika diamati dari

hasil pelatihan diatas maka akan menemukan pelatihan dengan fungsi aktivasi
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sigmoid bipolar {tansig) menghasilkan nilai MSE yang lebih kecil dibandingkan

dengan menggunakan fungsi aktifasi yang lain. Fungsi aktivasi sigmoid bipolar

memiliki nilai range output antara I sampai -I, dengan range output seperti itu

maka nilai keluarannya dapat digunakan sebagai pengendali katup. Oleh karena

itu sangat diutamakan saat pelatihan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid

bipolar, dan dari hasil pelatihanya terlihat bahwa dengan menggunakan fungsi
aktivasi sigmoid bipolar akan menghasilkan nilai MSE yang lebih kecil. Jumlah

lapisan dan sel neuron pada masing-masing lapisan tersembunyi berpengaruh

besar terhadap nilai MSE yang dihasilkan, dan juga sangat dipengaruhi oleh

learning rate dan momentum eoefisient yang digunakan sesuai dengan arsitektur
jaringan syaraf

Nilai learning rale akan berpengaruh terhadap perubahan MSE pada setiap
iterasi. Semakin besar nilai learning rale, akan semakin cepat pelatihan mendekati

nilai error minimum, tetapi menghasilkan perubahan MSE yang tidak stabil. Jika

nilai learning rate digunakan terlalu kecil, maka akan menyebabkan pelatihan

lebih lama mendekati nilai error minimum yang ditentukan dan iterasi semakin
besar.

Penentuan jumlah target iterasi {epoch) dilihat dari struktur pelatihan

janngan. Jika jaringan memiliki lapisan tersembunyi dan jumlah neuron yang
banyak, maka target iterasi di set tidak terlalu besar agar pelatihan tidak terlalu

menggunakan memon pada PC (personal computer) terlalu banyak. Semakm

banyak jumlah lapisan dan jumlah sel neuron pada masing-masing lapisan,
komputasi-pun akan semakin banyak. Semakin banyak komputasi, semakin besar
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memori PC akan digunakan dan akan semakin lama waktu yang ditempuh untuk

mencapai error minimum.

Dan tabel pelatihan 4.8, maka struktur jaringan yang akan digunakan adalah

strukur jaringan pada tabel nomor 2. Dimana struktur jaringan terdiri dari 2 sel

neuron input. Input pertama adalah error aliran yang dihasilkan dan selisih antara

set point dengan keluaran dari tangki, sel neuron kedua adalah error suhu .

Lapisan input (w) terdiri dan 13 sel neuron, sedangkan lapisan tersembunyi terdiri

dan 2 lapisan. Lapisan tersembunyi pertama (vv) terdiri dari 10 sel neuron dan

sesuai dengan target sistem janngan syaraf, maka lapisan tersembunyi kedua atau

lapisan output (w out) terdiri dar, 2sel neuron. Fungsi aktivasi yang digunakan

pada setiap lapisannya adalah fungsi sigmoid bipolar. Dan dari tabel pelatihan

4.12, maka untuk //,,„„ yang tidak digeser akan digunakan struktur jaringan pada

tabel nomor 4. Dimana struktur janngan terdiri dari 2 sel neuron input. Input

pertama dan kedua sama dengan input yang digunakan untuk pelatihan yang

digeser yaitu error aliran dan error suhu. Lapisan input terdiri dari 10 sel neuron,

sedangkan lapisan tersembunti terdiri dari 2lapisan. Lapisan tersembunyi pertama

terdiri 8sel neuron dan lapisan tersembunyi kedua terdin dan 2sel neuron yng
jugamerupakan lapisan output.

4.2 Pengujian Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation

Setelah mendapat struktur jaringan terbaik maka hal pertama yang akan

dilakukan adalah menguji janngan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui

apakah jaringan yang telah didapatkan dengan target error yang telah ditentukan
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sudah dapat menyama. target yang telah ditentukan juga. Pengujian menggunakan

input dan target yang sama seperti saat melakukan pelatihan mencan janngan.
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Dan gambar diatas dapat lerhhat jelas bahwa struktur janngan yang telah
didapatkan kurang baik. Ha, 1,1, dibuktikan dengan hasil pengujian yang (wama
bim) kurang dapat mengikut, dengan target (warna merah) yang telah ditentukan.
Dari gambar pengujian diatas terhhat bahwa saat medapatkan input Ap0Sis, katup
dalam keadaan no. atau tertutup. Dengan didapatkan struktur janngan yang in,
diharapkan janngan ,n, dapat inengkontrol suhu shower meskipun kurang baik
dan mendapatkan error yang belum optimal.

Struktur terbaik janngan pelatihan seperti yang telah disebutkan di atas,
kemudian di uj, dengan menggunakan masukan step. Benkut adalah grafik
pengujiannya dengan target 40° C :

80 r—r—J^J'3" Sl^al step untuk input yang digeser ,^ ^-'W

70

60

•3 50

S 40

30

20

10

15 20

waktufdetik)

Gambar 4.17 Hasil pengujian me„BglMkim xl,p „„„„ ya|]g^^
Dari gambar 4,7 d,a,as, da„a, d,ke,allui bahwa wak.n („ adalah dalam

san,a„ toft Ma.lab, but™, dcit data W ,„„,. Karatens.ik r,spo„ ,mmi„

setpoint suhu
suhu
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dari jaringan syaraf sebagai pengendali suhu shower dengan menggunakan step

input adalah sebagai berikut:

- Waktu tunda (td) adalah waktu yang diperlukan oleh tanggapan untuk

mencapai setengah (50%) dari nilai akhimya yaitu seiama 0.5 detik.

- Waktu naik (tr) adalah waktu yang diperlukan oleh tanggapan untuk naik

dari 0 %menjadi 100 %dari nilai akhir, karena grafik pengujian bemilai

menurun atau nilainya semakain kecil, maka waktu naik tidak ada.

- Maksimum overshoot (mp) adalah nilai puncak kurva tanggapan diukur

dari satuan waktu, digunakan untuk mengukur kestabilan relatif dari

sistem. Karena pada pengujian tidak terjadi overshoot makatidak ada nilai

maksimum overshoot (mp).

- Waktu puncak adalah waktu yang diperlukan tanggapan untuk mencapai

puncak atau maksimum overshoot. Karena tidak terjdi Overshoot maka

waktu puncak tidak ada.

- Waktu turun (ts) adalah waktu yang diperlukan untuk menanggapi kurva

agardapat mencapai dan tetap berada dalampersentase nilai akhir tertentu

dan biasanya digunakan batasan 5 %. Seperti telihat pada gambar 4.19

diatas, maka waktu turun adalah 0,28 detik.

Dari gambar 4.18 dibawah ini, dapat diketahui bahwa waktu (t) adalah

dalam satuan detik Matlab, bukan detik dalam real time. Karakteristik respon

transien dari jaringan syaraf sebagai pengendali suhu shower dengan

menggunakanstep input adalah sebagai berikut:
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Waktu tunda (td) adalah waktu yang diperlukan oleh tanggapan untuk

mencapai setengah (50%) dari nilai akhiniya yaitu seiama 0.61 detik.

Waktu naik (tr) adalah waktu yang diperlukan oleh tanggapan untuk naik

dari 0 % menjadi 100 %dan nilai akhir yaitu seiama 1,17 detik.

Maksimum overshoot (mp) adalah nilai puncak kurva tanggapan diukur

dan satuan waktu, digunakan untuk mengukur kestabilan relatif dari

sistem. Pada grafik besarnya overshoot adalah 3,44.

Waktu puncak adalah waktu yang diperlukan tanggapan untuk mencapai

puncak atau maksimum overshoot. Karena besarnya overshoot adalah 3.45

maka waktu pucak (Tp) adalah 1,045 detik.

Waktu turun (ts) adalah waktu yang diperlukan untuk menanggapi kurva

agar dapat mencapai dan tetap bcrada dalam persentase nilai akhir tertentu

dan biasanya digunakan batasan 5 %. Seperti telihat pada gambar 4.12

diatas, maka waktu turun adalah 0,015 detik.

80

7D

60

I 50

40 -

30.

33

10

0

pengujian sinyal step uruuk input yang tidak digeser

'JtMpomt yuliu
— suhu

0 5 10 15 20 25 30 35 ••; 40 45
waktu(delik)

.93

Gambar 4.18 Hasil pengujian menggunakan step input yang tidak dig
eser
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Dari gambar hasil pengujian menggunakan step untuk input yang tidak

digeser terlihat adanya overshoot. Overshoot terjadi karena JST yang digunakan

dalam pengujian belum mencapai error minimal, hal itu menyebabkan pada saat

pengujian dengan target tertentu posisi katup yang terbuka melebihi dari posisi

katup yang seharusnya. Misalnya diambil set point 40 seperti pada pengujian

diatas dan dari gambar diatas didapatkan nilai Overshoot sebesar 3.46.

Dari hasil pelatihan diperoleh bobot yang berbeda beda antara input yang

digeser dan yang tidak digeser. Ilal ini dikarenakan jumlah sel neuron pada tiap

lapisan tersembunyi, learning rale nya berbeda - beda.

Setelah mendapatkan keluaran JST maka nilai tersebut digunakan sebagai

input katup. Pengujian online dilakukan menggunakan toolbox simulink pada

Matlab dan pengujian menggunakan GUI (Graphical User Interface).

Pengujian online dilakukan dengan memberikan set point berupa suhu dan

menghasilkan keluaran jaringan berupa nilai antara -I sampai 1, nilai inilah yang

akan memberi masukan pada katup sehingga katup dapat terbuka untuk

menghasilkan aliran air dan air ini akan bercampur sehingga akan menghasilkan

suhu.Kemudian suhu yang dihasilkan di-feedback menjadi input jaringan

kedua.input pertama diperoleh dari penibahan aliran yang didapat dari setpoint

aliran dikxxxangifeedbacknya.

Set point yang berupa suhu diinginkan di masukan melalui blok step, suhu

dihasilkan belum optimal mengikuti suhu dari set point.Ini disebabkan karena

pada saat suhu mendekati set point. Selain dengan tampilan grafik, suhu air juga

ditampilkan dalam bentuk gambar animasi sederhana yang hanya menampilkan
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proses perubahan suhu saja tanpa menampilkan aliran. Berikut ini adalah tampilan

gambarammasinya dengan suhu sebesar 40 °C

Tank Demo HSB
gte gcft. .Sgew* |nsect joob gndow yeip

• 0)

I

(eve! suhu

Gambar4.19tampilan animasi suhu untuk input yang digeser

Tank Demo

: £8e E* Jgew - Insert loeis" Wnoow tjeip

CD

53

)3

level suhu

'flat EH

Gambar4.20 tampilan animasi suhu untuk input yang tidak digeser

mmmm

"f -./. f'.'^y
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Pada simulasi menggunakan Graphical User Interface (GUI), set point suhu

air di masukan pada kotak edit set point atau dengan cara mengatur masukannya

melalui slider diatas kotak edit set point. Untuk menjalankan simulasi dapat

dilakukan dengan cara menekan button START. Hasil dan pengujian akan

ditampilkan pada kotak edit katup input.

Gambar dari tampilan GUI dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

•imulasi Janngan Syaraf Tiruan Berbasis Metode Backpropagatioi
Sebagai Pengendali Suhu Shower

Asri Nurkomala ( 02 524 085 )

Gambar 4.21 Tampilan pengujian menggunakan GUI

Set point pada GUT adalah masukan pada jaringan syaraf yaitu berupa

ketmggian air yang di inginkan. Sedangkan keluaran jaringan syaraf adalah

masukan pada katup yaitu berupa nilai posisi katup dimana nilai -1 katup dalam

kondisi tertutup dan 1 katup dalam kondisi terbuka. Untuk memulai simulasi

tinggal menekan botton START, sedangkan Button RESET akan berfungsi
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mengembalikan keadaan set point, katup in dan slider pada nilai awal menjadi

sama dengan nol. Button HELP merupakan menu panduan dan bantuan untuk

melakukan simulasi dengan menggunakan GUI. Button CLOSE berfungsi untuk

menutup tampilan GUI, sedangkan Button EXIT berfungsi menutup semua

tampilan window yang adapada Matlab atau keluar dan program Matlab. Karena

tampilan GUI mengendalikan simulasi dengan simulink, maka saat simulasi

dijalankan, tampilan perbandingan antara suhu set point dan suhu keluaran dari

tangki akan ditampilkan berupa grafik yang dapat di lihat dengan cara men-double

klik blok scope palingkanan pada simulink.

Berbeda dengan pengujian menggunakan simulink, masukan nilai set point

di masukan melalaui blok step dan jaringan diolah dengan blok-blok terpisah yang

dijadikan satu kedalam blok subsystem. Berikut ini adalah tabel perbandingan

hasil pengujian menggunakan simulink, dimana nilai input suhu dipilih atau

ditentukan secara acak.

Tabel 4.17 Perbandingan suhu air set point dengan suhu air pada tangki

Untuk input yang digeser

No Masukan(m) Keluaran(m) Selisih (m)
1 30 42.3 -12.3

2 40 28.3 11.7

3 45 31.4 13.6

4 50 30.2 19.8

"" 5 60 35 25

 



Tabel 4.18 Perbandingan suhu air setpointdengan suhu air pada tangki

Untuk input yang tidak digeser

No

1

Masukan(m)

30

kciuaran(m)

32.3

Sclisih (in)

-2.3

2 40 42.3 -2.3

3

4

45

50

35

37.7

5

12.3

5 1 60 42.3 17.7
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Dari tabel 4.17 dan 4.18 diatas, dengan 5 data masukan suhu air yang

diambil secara acak, diperoleh rata-rata selisih suhu air sebesar 11.56 derajat

Celsius untuk input yang digeser dan 6.08 derajat Celsius untuk input yang tidak

digeser.

X selisih
selisih rala - rata

banyaknya data
(4.4)

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa simulasi jaringan syaraf tiruan

sebagai kendali suhu shower kurang baik, dengan persentase mean square error

pengujian sebesar 0.44. Persentase ini jika dibandingkan dengan nilai mean

square error hasil pelatihan maka persentase ini lebih besar dibandingkan dengan

hasil pelatihan yang sebesar 0.0728086 untuk input yang digeser dan persentase

mean square error pengujian sebesar 0.12. Persentase ini jika dibandingkan

dengan nilai mean square error hasil pelatihan maka persentase ini lebih besar

dibandingkan dengan hasil pelatihan yang sebesar 0.0741973 untuk input yang

tidak digeser.
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*1KI- ,,•!,„h ^elisih)2 100jfi^J. selisih — — x % ,'4 vi
banyaknya data nilai data max ' '

Persentase ini belum mencapai nilai minimum karena struktur yang

digunakan saat pengujian adalah hasil pelatihan yang berhenti disebabkan karena

MSE minimum pelatihan belum mencapai target MSE. Hal mi juga disebabkan

keterbatasan komputer yang digunakan saat pelatihan dan simulasi, sehingga

dengan data masukan yang banyak, perlu dicoba menggunakan komputer dengan

tmgkat proses komputasi yang lebih tingg, atau dengan menggunakan metode

pembelajaran yang lebih cepat agar dapat mencapai MSE target yang sekecil
mungkin.

 


