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LANDASAN TEORI

2.1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah salah satu pusat tenaga

listrik yang menggunakan uap sebagai medium kerja. Gambar 2.1

memperlihatkan skema dari Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang terdiri atas

komponen-komponen penting yaitu: boiler, turbin uap, dan kondesor.

Jumlah energi masuk sebagai bahan bakar melalui boiler adalah Em,

sedangkan energi efektif yang tersedia pada poros turbin adalah energi kerjaiJBk

Energi yang terbuang melalui kondensor adalah sebesar Eb. Dengan menganggap

semua kerugian lainnya termasuk Eb, maka dapat dikatakan bahwa :

Em = Ek+Eb (2.1)

Sedangkan untuk efisiensi kerja dapat ditulis:
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Gambar 2.1. Skema Pusat Listrik Tenaga Uap



Keterangan:

B : Boiler

T : Turbin

K : Kondensor

P : Pompa

Pada penelitian ini masalah yang dianggap cukup penting untuk

menghasilkan suhu yang diinginkan pada boiler adalah jumlah bahan bakar,

tekanan uap, dan suhu kondensor.

2.1.1 Bahan Bakar

Bahan bakar yang digunakan adalah batu bara. Batu bara mengalami

beberapa proses pengolahan sebelum siap untuk dibakar di dalam burner. Batu

bara pertama kali akan diolah di dalam cusher (penggiling batu bara) sehingga

dihasilkan bubuk batu bara. Kemudian bubuk batu bara tersebut di kirim kefuel

feeder (tempat penyimpanan batu bara sementara).

Untuk mengatur jumlah batu bara yang masuk ke dalam burner digunakan

alat yang disebut pulverizer, yang prinsip kerjanya semacam karburator. Proses

pembakaran terjadi pada burner dan sisa pembakaran berupa abu batu bara akan

dialirkan ke ash storage, sisa pembakaran yang berupa gas dikirim ke stack dan

mengalami proses kimia untuk membuang S03. Besarnya energi yang dilepaskan

setelah mengalami proses pembakaran dituliskan dalam rumus :

AQ = mB . Hf. (2.3)



Keterangan :

AQ = energi yang dihasilkan (kal)

mB = massa bahan bakar (kg)

Hf = nilai kalor bahan bakar (kal\kg)

2.1.2 Boiler

Boiler merupakan suatu alat dengan prinsip kerja seperti ketel, yang

digunakan sebagai tempat pemanasan air (feedwater) menjadi uap kerja (steam).

Di dalam boiler terdapat burner yang merupakan tempat pembakaran batu bara

sebagai bahan bakar utama yang digunakan sehingga mampu menghasilkan energi

panas berupa api. Api hasil pembakaran batu bara tersebut digunakan untuk

memanaskan air yang dialirkan melalui pipa-pipa. Pemanasan air terjadi pada

dinding-dinding pipa. Hal ini dimaksudkan supaya terjadi transfer panas yang

sempurna karena bidang sentuhannya lebih luas.

Uap yang terbentuk kemudian dikumpulkan di dalam suatu tempat yang

dinamakan steam drum, kemudian uap akan dipisahkan dari kandungan air dan

menjadi uap murni dan mengurangi kandungan benda padat dari uap. Pemisahan

uap dan air ini dimaksudkan untuk mencegah korosi pada pipa-pipa dan steam

drum serta untuk memperoleh uap yang benar-benar murni sehingga akan

meningkatkan energi yang lebih besar. Hal ini ditunjukan dengan persamaan:

AQboiler= m . C. (T2-T1) (2.4)

Keterangan :

H : entalpi (kal/kg)

m : massa air (kg)



Tl : suhu kondensor (°K)

T2: suhu boiler (°K)

C : kapasitas kalor spesifik air = 4184J/kg = 100 kal/kg

2.1.3 Kondensor

Fungsi utama kondesor pembangkit adalah mengubah uap air yang terjadi

dalam turbin ke kondisi kondensasi. Uap yang memasuki kondensor didinginkan

oleh air pendingin yang menghasilkan air yang dialirkan ke dalam boiler. Di

dalam prosesnya uap melepas kalor dan air pendingin menyerap kalor. Besarnya

suhu kondensor dapat kita ketahui melalui persamaan (2.4) di atas dan persamaan

pada sistem turbin.

2.1.4 Turbin

Turbin adalah peralatan yang mengubah energi mekanis yang dikandung

oleh fluida menjadi energi mekanis putaran. Sistem ini termasuk unit stasiun pusat

yang digunakan untuk menggerakan generator listrik pada kecepatan sinkron 3000

Rpm dan mempunyai kapasitas daya dari 16-1500 MW.

Turbin penggerak mekanis digunakan untuk menggerakkan draftfan yang

besar, pompa-pompa, kompresor dan mesin-mesin berputar lainnya. Sistem ini

umumnya beroperasi pada kecepatan 900 - 10000 putaran permenit dan

mempunyai range kapasitas antara 0,5 - 10 MW.

Dalam penelitian ini efisiensi mesin dianggap 63% efisiensi suatu mesin

carnot yang beroperasi antara kedua suhu yang sama, sehingga besarnya usaha

yang dihasilkan dirumuskan dengan :

P = AQ.0.63.( 1 -Tl\T2 ) (2.5)
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AW = p AV (2.6)

Keterangan :

P : Daya yang dihasilkan (Watt)

AQ : Energi yang dihasilkan (kal)

Tl : Suhu kondensor (°K)

T2 : Suhu boiler (°K)

p : tekanan uap (N/m2)

AV : perubahan volume (m3)

AW: usaha yang dilakukan pada turbin

2.2 Teknologi Sistem Fuzzy

Dalam perjalanan perkembangan suatu generasi teknologi menurut Albert

T.Zebua dan Wahidin Wahab akan menjadi lebih mantap dan menjadi berdaya

guna tinggi, membutuhkan adanya pengembangan dasar pengetahuan dan

dilakukannya berbagai macam riset atau penelitian yang bersifat eksprimental.

Penelitian atau riset ini akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan mendasar

seperti: teori-teori apa saja yang secara praktis masih relevan untuk kemudian

dikembangkan atau teori mana saja yang sama sekali tidak bisa digunakan lagi.

Teori yang bermanfaat adalah teori yang dianggab mampu menggabungkan

pengendali fuzzy dengan sistim kendali konvesional atau alogaritma kendali

modern seperti jaringan neural, algoritmagenetic dan lain sebagainya.

Pada generasi pertama teknology fuzzy, terdapat beberapa kendala yang

ditemui untuk mengembangkan penerapannya pada industri-industri atau sistem

kendali yang telah ada. Saat ini logika fuzzy telah berhasil menerobos kendala-
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kendala yang dulu pernah ditemui dan segera menjadi basis teknologi tinggi.

Penerapan teori logika ini dianggap mampu menciptakan revolusi dalam

teknologi. Sebagai contoh, mulai tahun 90-an para manufaktur industri yang

bergerak dibidang Distributed Control System (DCSs), Programmable Controlers

(PLCs) dan Microcontrollers (MCUs) telah menyatukan sistem logika fuzzy pada

barang produksi mereka dan memiliki prospek ekonomi yang baik. Sebuah

perusahaan mikroprosesor terkemuka, Motorola, dalam sebuah jurnal teknologi,

pernah menyatakan "bahwa logika fuzzy pada masa-masa mendatang akan

memainkan peranan penting pada sistem kendali digital". Pada masa yang

bersamaan, pertumbuhan yang luar biasa terjadi pada industri perangkat lunak

yang menawarkan penggunaan logikafuzzy dan penerapannya pada setiap aspek

kehidupan sehari-hari.

Ada dua alasan utama yang mendasari pengembangan teknologi berbasis

sistemfuzzy:

1. Menjadi State-of-the-art dalam sistem kendali berteknologi tinggi.Jika

diamati pengalaman pada negara-negara berteknologi tinggi, khususnys di

negara Jepang, pengendalifuzzy sudah sejak lama dan luas digunakan di

industri-industri dan alat-alat elektronika. Daya gunanya dianggap

melebihi teknik kendali yang pernah ada. Pengendali fuzzy terkenal karena

kehandalannya, mudah diperbaiki dan yang lebih penting lagi

pengendalian fuzzy memberikan pengendalian yang sangat baik

dibandingkan teknik lain, yang biasanya membutuhkan usaha dan dana

yang besar.
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2. Dalam prespektif yang lebih luas, pengendali fuzzy ternyata sangat

bermanfaat pada aplikasi-aplikasi sistem identifikasi dan pengendalian

illstructured, dimana linearitas dan invariansi waktu tidak bias ditentukan

dengan pasti, karateristik proses mempunyai faktor lag, dan dipengaruhi

oleh derau acak. Bentuk sistem seperti ini jika dipandang sistem

konvensional sangat sulit untuk dimodelkan.

2.2.1 Himpunan fuzzy

Himpunan fuzzy didasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkauan

fungsi karateristik sedemikian sehingga fungsi tersebut akan mencakup bilangan

real pada interval [0,1]. Nilai keangotaannya menunjukan bahwa suatu item dalam

semesta pembicaraan tidak hanya berada pada 0 atau 1.

Pada himpunan tegas (crisp), nilai keanggotaan suatu item x dalam suatu

himpunan A, yang sering ditulis |LIa[x], memiliki 2 kemungkinan, yaitu:

1. Satu (1), yang berarti bahwa satu item menjadi anngota dalam suatu

himpunan.

2. Nol (0), yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam

suatu himpunan.

Himpunanfuzzy memiliki 2 atribut, yaitu :

1. Linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan

atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti :

MUDA, PAROBAYA, TUA.

2. Numeris, yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukan ukuran dari suatu

variabel, seperti: 40, 25, 50, dsb.
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2.2.2 Fuzzifikasi

Proses ini berfungsi untuk merubah suatu besaran analog menjadi fuzzy

input. Secara diagram blok dapat dilihat pada gambar 2.2. Prosesnya suatu

besaran analog dimasukan sebagai input (crisp input), lalu input tersebut

dimasukan pada batas scope/domain sehingga input tersebut dapat dinyatakan

dengan label (dingin, panas, cepat, dll). Dari fungsi keanggotaan kita bisa

mengetahui berapa degree ofmembershipfunctionnya.

Crips input

i

Input
Membership function

'

+ Fuzzi fication

i '

Fuzzy inputs

Gambar 2.2. Proses fuzzifikasi

Jika fungsi keangotaannya banyak maka sistem akan menjadi sensitif.

Dalam artianjika inputnya berubah sedikit saja maka sistem akan cepat merespon

dan menghasilkan suatu output lain. Output dari proses fuzzifikasi ini adalah

sebuah nilai inputfuzzyatau yang biasanya dinamakan/wzzy input.

Ada 2 cara untuk mendefinisikan keanggotaan himpunan fuzzy, yaitu

numeris dan fungsional. Definisi secara numeris mengekspresikan derajat fungsi

keanggotaan dari suatu himpunan fuzzy sebagai suatu vektor dengan dimensi yang

tergantung pada ukuran diskritisasi, misalnya: jumlah elemen-elemen diskret



14

dalam semesta pembicaraan. Sedangkan definisi fungsional mendefinisikan fungsi

keanggotaan dari himpunan fuzzy secara analisis dari hasil perhitungan. Fungsi

keanggotaan secara fungsional pada umumnya dibagi 3, yaitu: fungsi S, fungsi tt,

dan fungsi T.

• Fungsi S merupakan kurva PERTUMBUHAN dan PENYUSUTAN

yang berhubungan dengan kenaikan dan penurunan permukaan secara

tak linear.

• Fungsi 7i merupakan gabungan dari kurva PERTUMBUHAN dan

PENYUSUTAN yang berbentuk lonceng.

• Fungsi T merupakan kurva berbentuk trapesium dengan kenaikan dan

penurunan permukaan secara linear.

2.2.3 Fungsi implikasi

Bentuk umum dari aturan yang digunakan dalam fungsi implikasi adalah

IF (XI is A1)»(X2 is A2)»...«(Xn is An) Then y is B. Dengan x variabel-variabel

masukan dan y variabel keluaran. A1, A2, dan B adalah himpunan fuzzy dan •

adalah operator fuzzy. Secara umum, ada dua fungsi implikasi yang dapat

digunakan :

a) Min (minimum), fungsi ini akan memotong keluaran himpunan fuzzy,

ditunjukan oleh gambar 2.3 dibawah.

b) Dot (product) yang dintunjukan oleh gambar 2.4 dibawah, fungsi ini akan

menskala keluaran himpunanfuzzy.
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sedang normal aplikasi fungsi implikasi

Aplikasi operator

Gambar 2.3 Fungsi implikasi MIN

Tinggi sedang normal aplikasi fungsi implikasi

Aplikasi operator

Gambar 2.4 Fungsi implikasi DOT

2.2.4 Defuzzifikasi

Proses ini berfungsi untuk menentukan suatu nilai crisp output. Prosesnya

adalah suatu nilai fuzzy output yang berasal dari rule evolution diambil kemudian

dimasukan ke dalam suatu membership function output. Besar nilai fuzzy output

dinyatakan sebagai degree of membership function output. Nilai-nilai tersebut

dimasukan ke dalam suatu rumus yang dinamakan Center ofGravity (COG) untuk

mendapatkan hasil akhir yang disebut crisp output. Crisp output adalah suatu nilai

analog yang dibutuhkan untuk mengelola data pada sistem yang telah dirancang.



Fuzzy outputs

'

Output
membership
function

'

• Defuzzification

i '

Crips outputs

Gambar 2.5. Proses defuzifikasi

Masukan untuk proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang

diperoleh dari proses komposisi aturan-aturan fuzzy. Dan jika diberikan suatu

himpunanfuzzy dalam interval tertentu, maka harus dapat diambil nilai tegasnya

(crisp) tertentu sebagai keluaran.

2.2.5 Metode Mamdani

Metode mamdani disebut juga dengan metode Max-Min. Metode ini

diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pad tahun 1975. Untuk mendapatkan

output, diperlukan 4 tahapan:

1. Pembentukan himpunan fuzzy

Variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih

himpunan fuzzy.

2. Aplikasi fungsi implikasi (aturan)

Fungsi implikasi yang digunakan adalah MIN

3. Komposisi aturan



Inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Ada 3 metode

yang digunakan dalam melakukan inferensi sistim fuzzy, yaitu: max.

additive, dan probabilistic OR (probor)

a. Metode max (maximum)

Solusi himpunan fuzzy yang ditunjukan oleh gambar 2.6, diperoleh

dengan mengambil nilai maksimum aturan, dan digunakan untuk

memodifikasi daerah dan mengaplikasikannya ke keluaran dengan

operator OR (Union). Secara umum dapatdituliskan :

)Llsf[ xi ] = max (jUsffxi], JLLkf [xi]) (2.7)

dengan:

flsf[xi] = nilai keanggotaan solusi/wzzj sampai aturan ke-i

flktfxi] = nilai keanggotaaan konsekuen fuzzy aturan ke-i

b. Metode additive (Sum)

Solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan melakukan penyaringan nilai

keanggotaan yang tinggi terhadap semua keluaran daerahfuzzy.

|J.sf[ xi ] = min ( 1,JJ,sf[xi], ^.kf [xi]) (2.8)

dengan:

J0,sf[xi] = nilai keanggotaan solusi/wzzy sampai aturan ke-i

}Ikf[xi] = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i

c, Metode probalistikOR (PROBOR)
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Solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan perkalian

semua keluaran daerah fuzzy.

]ls\{x\] = ( |Llsftxi] + fikffxi] ) - (JLtsf[xi] * JLlkf[xi] )...(2.9)

dengan:

Jilsitxi] = nilai keanggotaan solusi/wzzysampai aturan ke-i

fi,ktfxi] - nilai keanggotaan konsekuen/wzzy aturan ke- i

inputfuzzy

Rendah

Standar

aplikasi operasifuzzy aplikasi metode implikasi

Naik \ Bertambah

Normal

Tidak ada inpu
Tingg,

\ -->

Berkurane

\
A I "1 \ \ -

Metode (max)

Gambar 2.6 Komposisi aturan



4. Penegasan (defuzzifikasi)

Input dari proses defuzzifiasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh

dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan

merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut.

Sehinggajika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka

harus dapat diambil suatu nilai crisp tertentu sebagai output seperti terlihat

pada gambar 2.7.

Daerahfuzzy 'A'

Daerahfuzzy 'C

Gambar 2.7 Proses defuzzifikasi

Ada beberapa metode defuzzy yang bisa dipakai pada komposisi aturan

Mamdani, antara lain:

Keluaran daerah fuzzy 'D'

f
f

Nilai yang diharapkan
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1. Metode centroid

Solusi diperoleh dengan cara mengambil titik pusat pada daerahfuzzy.

Secara umum dituliskan sebagai berikut:

\zju(z)dz

Untuk variabel kontinyu: Z* = ~ (2.10)
]p(z)dz
z

n

Untuk variabel diskret: Z* = -^ (2.11)

7=1

keterangan:

Z* = Nilai defuzifikasi

\X (z) = derajat keanggotaandaerah komposisiywzzy

|Ll ( zt) = derajat keanggotaan daerah komposisi fuzzy ke-j

2. Metode bisector

Solusi diperoleh dengan cara mengambil nilai padadomain fuzzy yang

memiliki keanggotaan setengah dari jumlah total nilai keanggotaan

pada daerahfuzzy. Secara umum dituliskan sebagai berikut:

dengan:

Z=~YpA(di) (2.12)

Z = nilai defuzzifikasi

\Xa = derajat keanggotaan daerah komposisifuzzy ke-I

3. Metode meanofmaximum (MOM)



Solusi diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang

memiliki nilai keanggotaan maksimum. Secara umum dituliskan

sebagai berikut:

Z= mean {di j/i(di ) =maximum \Xa} (2.13)

dengan:

Z = nilai defuzzifikasi

\±( di ) = derajat keanggotaan maximum daerah komposisifuzzy

4. Metode SmallestofMaximum (SOM)

Solusi diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil dari domain

yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Secara umum dituliskan

sebagai berikut:

x = min {abs ( di) \X (di) = maximum ]Xa} (2.14)

dengan:

z = nilai defuzzifikasi

p.( di) = derajat keanggotaan maksimum daerah komposisi fuzzy

5. Metode LargestofMaximum (LOM)

Solusi diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar dari domain

yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Secara umum dituliskan

sebagai berikut:

X = max {abs ( di) JLl( di ) = maximum J0.A} (2.15)

dengan:
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z = nilai defuzzifikasi

f!A= derajat keanggotaan maksimum daerah komposisifuzzy

2.3. Logika FuzzyUntuk Sistem Pengendalian Suhu pada PLTU

Beberapa istilah yang digunakan pada pengendali suhu, antara lain big

negatif, medium negatif, small negative, zero, big positif, medium positif, dan

small positif. Jelas istilah tersebut dapat menimbulkan kemenduan (ambiqinty)

dalam pengertiannya. Logikafuzzy dapat mengubah kemenduan tersebut kedalam

model matematis sehingga dapat diproses lebih lanjut untuk dapat diterapkan

dalam sebuah sistem kendali. Menggunakan teori himpunan fuzzy logika bahasa

dapat diwakili oleh sebuah daerah yang mempunyai jangkauan tertentu yang

menunjukan derajat keanggotaannya. Derajat keanggotaan tersebut mempunyai

nilai bergradasi sehingga mengurangi lonjakan pada sistem.

Sistem pengendalian fuzzy dirancang mempunyai satu masukan dan tiga keluaran.

Masukan adalah error, masukan ini oleh logika fuzzy diubah menjadi bentuk

fungsi keanggotaan dapat diatur sesuai dengan distribusi data yang di dapat.

Keluarannya berupa selisih bahan bakar, tekanan uap, dan suhu kondensor.

Pada tugas akhir ini untuk mengetahui jumlah bahan bakar, besarnya

tekanan uap, suhu kondensor, dan jumlah suhu pada pembakaran di boiler

dilakukan pengambilan data di PT. SURALAYA, PLTU unit 4 dan 5 di Serang,

Banten. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.


