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PENGANTAR

Badan Tenaga Atom Nasional telah menyelenggarakan Lokakarya Komputasi
dalam Sains dan Teknologi Nuklir VI pada tanggal 16-17 Januari 1996.
Penyelenggaraan lokakarya tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam rangka
tukar menukar informasi di kalangan para peminat komputasi, pemodelan, dan
simulasi.

Seperti halnya lokakarya-lokakarya serupa yang diadakan pada tahun-tahun
sebelumnya, dalam lokakarya ini hadir pula para penyaji makalah dan peninjau dari
badan litbang di luar Batan dan universitas yang bergerak dalam bidang sains dan
teknologi. Dari makalah-makalah yang disajikan selama lokakarya, tampak bahwa di
samping menggeluti berbagai metode komputasi yang relatif telah dikenal secara
luas, para peneliti juga mempelajari bidang-bidang yang relatif baru, misalnya
penentuan dan pengaruh gejala chaos, metoda jaringan syaraf (neural network
method), dan sistem pakar.

Dari ragam kandungan makalah yang disajikan dapat disimpulkan bahwa minat
di bidang komputasi dan penerapannya di Indonesia semakin berkembang.
Diharapkan bahwa pada masa mendatang perkembangan tersebut semakin nyata, dan
makin banyak hasil litbang yang dapat menjadi acuan serta sumber inspirasi bagi
peneliti lain. Penerbitan risalah ini merupakan upaya untuk menyediakan sarana
penyebaran dan untuk lebih merangsang para peminat dalam mengembangkan bidang
komputasi.

Penyunting
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LAPORAN KETUA PANITIA PENYELENGGARA

Bapak Direktur Jenderal Batan, Bapak-bapak para Deputi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu
kepala pusat di lingkungan Batan, para undangan serta peserta lokakarya yang saya
hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kami selaku Ketua Panitia Penyelenggara Lokakarya Komputasi dalam Sains
dan Teknologi Nuklir VI mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu
sekalian. Izinkanlah kami pada kesempatan ini untuk melaporkan hal-hal yang
berkenaan dengan penyelenggaraan lokakarya ini. Jumlah makalah yang diterima
sekretariat panitia adalah sebanyak 53 judul.

Setelah diseleksi melalui sidang Panitia Pengarah, terpilih 47 judul. Makalah
kami kelompokkan menjadi kelompok teoritis / komputasi sebanyak 24 judul dan
kelompok aplikasi sebanyak 23 judul. Makalah berasal dari lingkungan Batan dan
dari luar Batan. Dari Batan sebanyak 26 judul, sisanya sebanyak 21 judul berasal dari
luar Batan, yaitu :

-ITB
-IPB
- PUSILKOM - UI
-BPPT
- LAPAN
-LIPI
- STMIK-GUNADARMA

1judul
3 judul
4judul
8judul
1judul
3 judul
1 judul

Selain itu, lokakarya dihadiri pula oleh para peninjau dari berbagai instansi dan
perguruan tinggi di pulau Jawa dan Sumatera.

Mengingat makalah yang akan disajikan cukup banyak, untuk efisiensi waktu,
penyajian diatur sebagai berikut.
Makalah undangan akan disajikan sesudah acara Pembukaan, kemudian setelah
istirahat sampai dengan besok, sidang dilaksanakan secara paralel terdiri dari
kelompok A dan kelompok B. Kelompok A menyajikan makalah-makalah yang
bersifat teoritis / komputasi dan pada kelompok B menyajikan makalah-makalah yang
berhubungan dengan aplikasi.



Pada kesempatan ini, panitia pelaksana lokakarya mohon maaf apabila dalam
penyelenggaraan ini terdapat kekurangan. Semoga kita dapat memetik manfaat
sebesar-besarnya dari lokakarya komputasi ini.
Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen Batan yang berkenan hadir
dan membuka lokakarya ini, serta kepada para undangan dan seluruh peserta atas
partisipasinya dalam lokakarya ini.

Wassalaamu 'alaikum warohmatullaahi wabarakaatuh

Jakarta, 16Januari 1996

Ketua Panitia Penyelenggara



SAMBUTAN PEMBUKAAN DBREKTUR JENDERAL
BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

Saudara-Saudara para peserta dan para undangan Lokakarya Komputasi yang
terhormat,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Illahi bahwa dua hari ini kita dapat
berkumpul di sini untuk menghadiri Lokakarya komputasi dalam Sains dan Teknologi
NuklirVI.

Bilamana kita berbicara tentang komputasi, maka kita tidak dapat mengabaikan
perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi komputer beserta aplikasinya.
Telah kita maklumi bersama, bahwa perkembangan komputer dan metode komputasi
telah demikian pesat dan telah demikian maju, sehingga kadang-kadang kita tidak
sadar bahwa komputer yang kita pakai, atau metode komputasi yang kita pergunakan,
telah menjadi "ketinggalan jaman", karena telah terbitnya komputer generasi yang
lebih baru atau metode komputasi yang lebih baik.

Maka kami akan sangat mendukung bilamana pada waktu yang akan datang
lokakarya ini bukan hanya membahas metodologi komputasi dan aplikasinya saja,
tetapi dapat juga membahas perkembangan dan kemajuan teknologi komputer beserta
aplikasinya baik dalam jaringan maupun dalam bidang-bidang yang lain, terutama
yang erat hubungannya dengan sains dan teknologi nuklir.

Di samping untuk sistem komputasi, jaringan komputer juga dapat
dipergunakan untuk pengembangan sistem informasi manajemen, pengendalian
jaringan peralatan eksperimental dan monitoring, serta komunikasi data. Jaringan
komunikasi ini telah berkembang demikian pesatnya sehingga jarak dan waktu bukan
merupakan halangan yang berarti lagi bagi kita untuk berkomunikasi satu sama lain.
Informasi dapat kita peroleh kapan saja dan dari manapun asalnya bilamana jaringan
komunikaksinya telah terbentuk. Walaupun dana sering merupakan kendala bagi kita
untuk dapat berkomunikasi, tetapi yang paling penting adalah kemampuan kita untuk
dapat membangun dan menggunakan sarana komunikasi tersebut. Kami harapkan
kepada para peneliti untuk terus meneliti dan menambah pengetahuan dan
meningkatkan kemampuan dalam bidang-bidang yang kami sebutkan di atas.

Dengan pertemuan kita yang keenam kali ini kami mengharapkan makin
banyak hal-hal yang dapat dibahas dan dapat dicapainya pertukaran pikiran yang
lebih dewasa dan lebih matang antara para peneliti dengan hasil-hasil penelitian yang
lebih baik.

Pada waktu ini kita telah memasuki era Pembangunan Nasional Jangka Panjang
yang Kedua, Repelita VI, di mana pembinaan sumber daya manusia harus kita
galakkan. Pertemuan ilmiah seperti lokakarya ini merupakan salah satu wahana

in



pembinaan sumber daya manusia juga. Para peneliti junior dapat belajar dari para
peneliti yang lebih senior, dan para peneliti, baik yang senior maupun yang junior
dapat saling bertukar pikiran, pengalaman serta pengetahuan, sehingga dapat
menghasiikan buah pikiran yang lebih baik untuk meneruskan penelitian pada masa
yang akan datang, yang lebih dapat mendukung pengembangan sains dan teknologi
nuklir di tanah air pada khususnya, dan di dunia internasional pada umumnya.

Sebagai akhir kata harapan kami adalah para peserta lokakarya dapat
berpartisipasi aktif dalam seluruh sidang-sidang yang akan diadakan, sehingga
lokakarya ini dapat memperoleh hasil seperti yang kita harapkan, dan dengan
Bismilllaah Hirrahmaanirrakhiim Lokakarya Komputasi dalam Sains dan Teknologi
Nuklir yang ke-VI saya nyatakan dengan resmi dibuka.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Jakarta, 16Januari 1996
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SAMBUTAN PENUTUPAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGANINFORMATIKA

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Saudara-saudara para peserta lokakarya yang terhormat. Izinkanlah kami atas nama
panitia penyelenggara melaporkan tentang pelaksanaan lokakarya yang dilaksanakan
sejak kemarin sampai dengan hari ini.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Illahi karena Lokakarya Komputasi dalam
Sains dan Teknologi Nuklir VI ini dapat diselenggarakan. Pada hari pertama telah
dihadirkan makalah Undangan yang berjudul Spesifikasi dan Verifikasi Sistem
Hibrida yang dibawakan dengan baik oleh Dr. Belawati W. dari FMIPA Jurusan
Matematika Fakultas Ilmu Komputer UI. Makalah Undangan ini mendapat sambutan
yang cukup baik dari peserta lokakarya, terbukti dengan cukup banyaknya peserta
yang ingin mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan penyaji. Sedangkan
makalah Pertama yang berjudul Analisa Kandungan Panas dengan Menggunakan
Metoda Elemen Hingga Semi Analitikal yang dibawakan oleh Dr. Ir. Agus Hadi
Santosa Wargadipura, M.Sc. Pada sidang kelompok jumlah makalah yang seharusnya
disajikan adalah sebanyak 49 judul, 2 judul diantaranya tidak dapat disajikan karena
penyaji tidak hadir, sehingga total makalah yang sudah disajikan adalah 47 judul.
Kami menyadari banyak kekurangan yang terjadi selama lokakarya berlangsung,
misalnya waktu yang disediakan untuk penyajian yang terlalu singkat, sehingga
penyaji makalah tidak dapat menjabarkan makalahnya lebih luas lagi dan pertanyaan-
pertanyaan tidak dapat dijawab dengan rinci. Kami akan berupaya untuk terus
memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas peranserta yang
diberikan sehingga lokakarya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu,
kepada peserta yang belum menyerahkan makalah dan disket, kami mengharapkan
supaya segera mengirimkan untuk diproses lebih lanjut.

Setelah 2 hari kita berlokakarya disini dan menyaksikan berbagai makalah yang
disajikan, kiranya semua yang telah ditampilkan dapat memberi nilai tambah bagi
peran serta komputasi dalam masa yang akan datang. Akhir kata, atas nama
penyelenggara kami mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan yang ditemui selama
lokakarya berlangsung. Kepada peserta yang akan kembali bertugas ke unit kerja
masing-masing, kami mengucapkan selamat bekerja. Sampai jumpa pada Lokakarya
Komputasi berikutnya.

Atas nama Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional, dengan
mengucapkan Syukur Alhamdulillah, kami nyatakan Lokakarya Komputasi dalam
Sains dan Teknologi VI ditutup.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Jakarta, 16Januari 1996



SPESIFIKASI DAN VERIFIKASISISTEM HIBRIDA

Belawati H. Widjaja*

ID990000002
ABSTRACT

SPECIFICATION AND VERIFICATION OF HYBRID SYSTEMS. Hybrid Systems are
reactive systems which intermix between two components, descrete components and continuous
components. The continuous components are usually called plants, subject to disturbances which cause
the state variables of the systems changing continuously by physical laws and/or by the control laws. The
discrete components can be digital computers, sensor and actuators controlled by programs. These
programs are designed to select, control and supervise the behaviour of the continuous components.
Specification and verification of hybrid systems has recently become an active area of research in both
computer science and control engineering, many papers concerning hybrid sistem have been published.
This paper gives a design methodology for hybrid systems as an example to the specification and
verification of hybrid systems. The design methodology is based on the cooperation between two
disciplines, control engineering and computer science. The methodology brings into the design of control
loops and decision loops. The external behaviour of control loops are specified in a notation which is
understandable by the two disciplines. The design of control loops which employed theory of differential
equation is done by control engineers, and its correctness is also guaranteed analytically or
experimentally by control engineers. The decision loops are designed in computing science based on the
specifications of control loops. The verification of systems requirements can be done by computing
scientists using a formal reasoning mechanism. For illustrating the proposed design, a problem of
balancing an inverted pendulum which is a popular experiment device in control theory is considered,
and the Mean Value Calculus is chosen as the formal notation for specifying the control loops and
designing the decision loops.

ABSTRAK

SPESIFIKASI DAN VERIFIKASI SISTEM HIBRIDA. Sistem hibrida merupakan suatu
sistem yang terdiri dari dua komponen, komponen diskret dan komponen kontinu. Komponen kontinu
yang disebut plant dapat menyebabkan perubahan nilai-nilai dari variabel-variabel status (state variables)
secara kontinu, tergantung pada hukum alam (physical law) dan hukum kendali (control law). Komponen
diskretnya dapat berupa komputer, sensor dan actuators yang dikendalikan oleh program. Program-
program ini dirancang untuk mengendalikan kelakuan dari komponen kontinunya. Spesifikasi dan
verifikasi sistem hibrida telah benyak dipelajari peneliti dan menghasilkan banyak publikasi. Pada tulisan
ini diberikan suatu metodologi perancang suatu sistem hibrida berdasarkan kerja sama antar dua disiplin,
yaitu disiplin control engineering dan disiplin computer science. Metodologi ini menghasilkan rancangan
ikalan-ikalan kendali (control loops). Spesifikasi kelakuan eksternal dari ikalan-ikalan kendali yang
banyak memakai teori persamaan diferensial diserahkan kepada control engineers yang membuktikan
kebenarannya ikalan-ikalan kendali tersebut secara analitik atau eksperimen. Sedangkan rancangan
ikalan-ikalan keputusan diserahkan kepada computing scientists dan dirancang berdasarkan spesifikasi
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dari ikalan-ikalan kendali tersebut. Begitu pula dengan verifikasi persyaratan sistem (system
requiretments) dapat dilakukan oleh computing scientists dengan mengunakan suatu mekanisme
argumentasi formal (formal reasoning mechanism).

PENDAHULUAN

Sistem hibrida merupakan suatu sistem yang terdiri dari dua komponen,
komponen diskret dan komponen kontinu. Akhir-akhir ini, membuat rancangan atau
model sistem hibrida (hybrida systems) dam implementasinya telah banyak menarik
perhatian peneliti dibidang control engineering, computer science dan lainnya.
Bagaimana sistem hibrida dianalisis? Bagaimana sistem hibrida disintesiskan? banyak
pendekatan dilakukan oleh peneljti. Banyak penelitian telah memikirkan untuk
memperluas isu-isu di bidang ilmu komputer tentang konkurensi (concurency),
distributed computing dan pengembangan dan verifikasi program ke sistem hibrida.
Begitu pula isu-isu di bidang control engineering, misalnya, keteramatan
(observability) dan keterkendalian (controlability) dapat diperluas kedalam sistem
hibrida. Beberapa model untuk sistem hibrida telah diperkenalkan oleh beberapa
peneliti. Manna dan Pneuli [16, 17] mengambil PTS (Phase Transition Systems)
sebagai model sistem hibrida kemudian dikembangkan APTS (Actor Phase
Transition Systems) sebagai model sistem kendali [19] Kapur, Henziger, Manna dan
Pnueli [10] memperkenalkan CPTS (Concrete Phase Transition Systems) sebagai
sistem model hibrida. Alur, Courcoubetis, Henziger, dan Ho [1], Alur,Courcoubetis,
Halbwachs, Henziger, Ho, Nicolllin, Olivero, Sifakis dan Yovine [2], Norode dan
Kohn [18] memperkenalkan Finite Automata sebagai model sistem hibrida. Kesten,
Pnueli, Safakis dan Yovine [12] memperkenalkan Integration Graphs sebagai sistem
model hibrida. Kesten dan Pnueli [11] memperkenalkan Hybrid Statecharts sebagai
model sistem hibrida. Homman [8], Tehrani dan Stromberg [20] memperkenalkan
model komposisi (Composition Model) untuk sistem hibrida. Fix dan Schneider [5]
memperkenalkan graf kendali (Control Graphs) sebagai model sistem hibrida.
Antsaklis, Stiver dan Lemmon [3], Lemmon, Stiver, Antsaklis [14], Widjaja, Chen,
He dan Zhou [21] mengambil model event-driven untuk sistem hibrida. Beberapa
bahasa spesifikasi (specifikation language) untuk sistem hibrida telah dipakai oleh
bebrapa peneliti. Manna dan Pnueli [17] memakai logika termporal (Temporal
Logic) TL dengan jam (Clock) untuk spesifikasi dan verifikasi suatu sistem hibrida.
Manna dan Pnueli [16], Maler, Manna dan Pnueli [15] memakai logika temporal
metrik (Metrik Temporal Logic) MTL untuk spesifikasi dan verifikasi suatu sistem
hibrida. Henzinger, Manna dan Pneuli [6], Kapur, Henzinger, Manna dan Pneuli [10]
memakai logika temporal hibrida (Hybrid Temporal Logic) HTL untuk spesifikasi
dan verifikasi suatu sistem hibrida. Lamport [13] memakai TLA+, yaitu bahasa
spesifikasi berdasarkan TLA (Temporal Logic of Action) untuk spesifikasi dan



verifikasi suatu sistem hibrida. Zhou, Ravn dan Hansen [25], Yu, Wng, Zhou dan
Pandya [22], Widjaja, Chen, He dan Zhou [21], Yu, Pandya, dan Sun [9] memekai
kalkulus Durasi {Duration Calculus) atau perluasannya, Extended Duration
Calculus dan Mean Value Duration Calculus untuk spesifikasi dan verifikasi sistem
hibrida. He Jifeng [7] memperkenalkan perluasan dari CSP {Communicating
Sequential Processes) sebagai suatu bahasa diskripsi formal untuk. sistem hobrida.
Pada tulisan ini diberikan suatu model event-driven dan memakai bahasa spesifikasi
Mean Value Duration Calculus [24], yang merupakan perluasan dari Duration
Calculus [23] untuk spesifikasi dan verifikasi sistem hibrida, dan diberikan suatu
sistem metodologi perancang sistem hibrida berdasarkan kerja sama antar dua
disiplin, yaitu disipkin control engineering dan disiplin computer science, dengan
memberi suatu contoh klasik dalam teori kendali, yaitu bandul terbalik {inverted
pendulum) [21].

RANCANGAN KOOPERATIF UNTUK SISTEM HIBRIDA

Pada umumnya, sistem hibrida dapat dibagi atas tiga lapisan, seperti pada
Gambar 1 [24]. Lapisan pertama adalah lapisan waktu kontinu {continuous time
layer), yang terdiri dari plant yang dikendalikan, sensor-sensor untuk menangkap
sinyal-sinyal yang dikeluarkan dari plant tersebut, dan actuators untuk
mengendalikan sinyal-sinyal tersebut. Lapisan kedua adalah lapisan waktu diskret
{discrete time layer), yang terdiri dari pengendali-pengendali digital untuk menerima
sinyal-sinyal dari plant yang dikendalikan dan menyebarkan sinar kendali dan
menghasilkan sinar kejadian. Lapisan pertama dan lapisan kedua ini berkomunikasi
melalui pengubah (converter) A/D dan pengubah D/A. Pengubah A/D mengubah
sinyal analog dari plant ke sinyal digital yang akan dikirim ke pengendali pada
lapisan kedua. Pengubah D/A mengubah sinyal kendali digital dari si pengendali ke
sinyal analog yang akan dikirim untuk mengendalikan plant tersebut.
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Gambar 1. Arsitektur sistem hibrida

Lapisan ketiga adalah lapisan kejadian diskxet(discrete event layer), yang
terdiri dari pengambil-keputusan berdasarkan kejadian {event-drivent decision
maker). Pengambil-keputusan ini perlu apabila sistem hibridnya berinteraksi dengan
lingkungan yang rumit. Pengambil-keputusan menerima sinyal kejadian simbolik dan
mengirim sinyal perintahsimbolik untuk menentukan pengendali-pengendali yang
harus bereaksi agar dapat mengendalikan lingkungannya. Pengambil-keputusan
berkomunikasi dengan lapisan kedua melalui pengubah D/S dengan pengubah S/D.
Pengubah D/S menerima sinyal kejadian digital dari pengendali digital dan



mengubahnya menjadi sinyal kejadian simbolik, lalu diteruskan ke pengambil-
keputusan. Pengubah S/D menerima sinyal perintah simbolik dari pengambil-
keputusan menjadi sinyal perintah digital, lalu diteruskan ke si pengendali.
Berdasarkan arsitektur yang dikemukakan diatas, sistem hibrida merupakan suatu
sistem yang terbagi dalam ikalan-ikalan kendali (control loops) dan ikalan-ikalan
keputusan (decision loops). Setiap ikalan pengendali mengandung satu pengendali
untuk mengendalikan plant tersebut dalam suatu keadaan tertentu di sistem
lingkungan itu. Rancangan suatu pengendali dapat dikerjakan dalam teori kendali
dengan mengunakan analisis real atau simulasi atau kedua-duanya, dan sudah
memberikan hasil-hasil yang gemilang, maka alangkah baiknya apabila rancangan
pengendali dan validasinya diserahkan kepada pakarnya, control engineers. Terdapat
dua jenis kelakuan dari setiap ikalan kendali, yang dapat diamati dari luar disebut
kelakuan luar (external behavior) dan yang tidak dapat diamati disebut kelakuan
dalam (internal behavior). Kelakuan luarnya sering kali dapat dispesifikasikan dalam
bentuk yang dapat dimengerti oleh control engineers dan computing scientists,
misalnya dalam bentuk aritmatikaatau dalam bentuk analisis real yang sederhana,
meskipun kelakuan dalamnya hanya dapat ditentukan oleh persamaan-persamaan
diferensial biasa atau persamaan-persamaan diferensial parsial yang tidak mudah
diselesaikan, termasuk hukum-hukum dinamiknya/?/#«/ tersebut, begitu pula dengan
hukum-hukum kendali dari pengendalinya. Dalam ikalan-ikalan keputusan,
pengambil-keputusan setelah menerima sinyal-sinyal kejadian simbolik dari ikalan-
ikalan kendali dan membuat komputasi, mengirim sinyal perintah simbolik untuk
menentukan ikalan kendali berikutnya. Dengan demikian, pengambil-keputusan
menentukan lintasan-lintasan (trajectories) dari ikalan-ikalan kendali yang ada
berdasarkan kepada persyaratan (requiretment) sistem yang diberikan dan
lingkungannya. Bagian ini diserahkan kepada computing scientists. Persyaratan suatu
sistem selalu merupakan sifat-sifat yang berkaitan dengan waktu-nyata, dari variabel-
variabel keluaran (output) sistem tersebut. Sifat-sifat ini biasanya dapat dinyatakan
dalam bentuk aritmatika atau dalam bentuk analisis real yang sederhana. Penentuan
ikalan-ikalan keputusan, harus menjamin persyaratan sistem dapat dipenuhi dengan
mengunakan sifat-sifat yang dipenuhi oleh kelakuan luar ikalan-ikalan kendali yang
ada, dengan perkataan lain, persyaratan sistem harus dapat diturunkan dari lintasan-
lintasan (yang ditentukan oleh pengambil-keputusan) dari spesifikasi luar (yang
ditentukan oleh ikalan-ikalan kendali yang ada). Verifikasi ini dapat dilakukan secara
formal yang tidak melibatkan teori persamaan diferensial atau sejenisnya. Hal ini
diserahkan pula kepada computing scientists. Dengan demikia, rancangan keseluruhan
sistem hibrida merupakan pembagian tugas antara control engineers dan computing
sciectists, maka disebut rancangan kooperatif untuk sistem hibrida (Cooperative
Design for Hybrid Systems).



Contoh: Bandul terbalik

Untuk memperagakan usulan rancangan diatas, diambil sebuah contoh klasik
yang sudah populer dibidang teori kendali, yaitu sebuah bandul terbalik. Sebuah
bandul terbalik adalah sebuah batang yang salah satu ujungnya dilekatkan pada pusat
sebuah kereta, seperti terlihat pada Gambar 2. Kereta itu dapat bergerak pada sebuah
rel. Pergerakan kereta itu dikendalikan oleh sebuah kendali digital sedemikian agar
akhirnya kereta itu dapat berhenti dengan batang tadi berdiri tegak pada tempatnya.
Jika

x (t) menyatakan jarak kereta dari sebuah titik pada rel tersebut pada waktu t,
x' (t) menyatakan kecepatan kereta pada waktu t,
x" (t) menyatakan percepatan kereta kereta pada waktu t,
8 (t) menyatakan sudut deviasi dari arah vertikal batang tersebut pada waktu t,
9' (t) menyatakan kecepatan sudut dari batang tersebut pada waktu t,
9" (t) menyatakan percepatan sudut dari batang tersebut pada waktu t,

maka persyaratan sistem bandul terbalik ini dapat dinyatakan sebagai

(x'(t) -»- 0) A (9(t) -> 0) A (9'(t) -> 0)

apabila t ->• to untuk suatu t<, (to bisa co )

(1)

: nO:

Gambar 2. Bandul terbalik (Invertedpendulum)

Untuk sistem ini, dalam lapisan waktu kontinu, berdasarkan hukum Newton, hukum
dinamik dari bandul terbalik ini dapat digambarkan oleh persamaan-persamaan
diferensial berikut:

(M+m)x" + (m t 9 " cos 9)/2-(m I 0 ' sin 0)/2 = f

(2 m t 9 ")/3 + mx" cos 9 = mg sin 0



di mana

M adalah masa kereta, m adalah masa batang, I adalah panjang batang, g adalah gaya
tarik bumi, f adalah gaya kendali.

Dalam Iapisan waktu diskret, berdasarkan persyaratan sistem, control engineers
menentukan dua buah hukum kendali:

• hukum D : f(t) = ki x'(t) k] konstan
• hukum R : f(t) = k2 0(t)+ k3 0'(t) k2 dan k3 konstan

Pada saat permulaan, dipakai hukum R. R akan memperbaiki 0 san 8', sehingga
derajat kebesarannya |0| dan |0'| lebih kecil dari derajat kebesarannya |x'|, yaitu
terdapat y, dengan 0 < y « 1, sehingga terpeuhi:

Setelah R dipakai hukum D, D akan memperlambat gerakan kereta dengan membuat
sudut deviasi 0 membesar, yaitu terdapat a > 0 dan P > 0 sehingga :

|o6| + IpG'l £ |x'|

D dan R masing-masing membentuk ikalan kendali. Akan dibuktikan bahwa dengan
mengunakan kedua ikalan kendali tadi, bandul terbalik itu akan seimbang pada
kedudukan vertikal dan keretanya berhenti bergerak.

Untuk menkoordinasi kedua ikalan kendali tadi, dibutuhkan pengambil-keputusan di
lapisan kejadian diskret. Untuk itu didefinisikan dua buah kejadian (event), E] dan E2:

E, = |cc9| + P ' l = |x

Apabila kejadian Ej terjadi, pengambil-keputusan memberi sinyal pada ikalan kendali
R untuk beraksi, apabila kejadian E2 terjadi, pengabil-keputusan memberi sinyal pada
ikalan kendali D untuk beraksi. Berarti pengambil-keputusan menentukan lintasan-
lintasan dari ikalan-ikalan kendali tersebut seperti berikut:
• Pada permulaan, hukum kendali R beraksi
• Beraksinya hukum R untuk jangka waktu tertentu, kejadian E2 akan muncul
• Apabila E2 muncul, berikan perintah agar hukum D beraksi
• Beraksinya hukum D untuk jangka waktu tertentu, kejadian Ej akan muncul
• Apabila Ei muncul, berikan perintah agar hukum R beraksi lagi
dan seterusnya. Di sini computing scientists tidak perlu dipusingkan oleh persamaan-
persamaan diferensial diatas, begitu pula tidak dibutuhkan teori persamaan diferensial
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untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan sistem. Begitu pula, untuk
membuktikan terpenuhinya persyaratan sistem secara formal bukan suatu pekerjaan
yang mudah untuk control engineers jika lintasan-lintasan ikalan kendali menjadi
rumit. Sedangkan kelakuan luar dari ikalan-ikalan kendalai itu dapat diamati dan
dapat dinyatakan dengan analisis real yang sederhana dalam variabel-variabel x, x', 9
dan 6'.

R D
E

R

t] t2 t3

Gambar 3. Lintasan ikalan-ikalan kendali

Perhatikan interval waktu [t]; t3] seperti pada Gambar 3, t! menunjukan waktu pada
saat kejadian E2 muncul, t3 menunjukan waktu pada saat kemunculan kejadian E2

berikutnya, dan (ti < t2 < t3 ) menunjukkan waktu pada saat kejadian E] muncul
diantara kemunculan dua buah kejadian E2 yang berurutan. Sifat-sifat yang terpenuhi
pada potongan lintasan pada interval waktu [t], t3] adalah

Terdapat d] dengan 0< d] < 1 sehingga untuk setiap interval [t,, t 3 ] , berlaku

|x'(t3)<;d,|x'(ti)| (2)

Terdapat d2 > sehingga untuk setiap interval [tl513] dan te [tt, t3] berlaku

|x'(t)<d2 |x'(t,)| (3)

Terdapat d3 > 0, a > 0 dan p > 0 sehingga untuk setiap interval [tb t3] dan te [tb t3]
berlaku

|a9(t)| + |(39'(t)|<d3|x'(t2)| (4)

(2) dan (3) menunjukan mengecilnya kecepatan kereta, sedangkan (4) menunjukkan
menurunnya nilai mutlak dari sudut deviasi 6(t) dan kecepatan sudut 9'(t).
Menunjukkan persyaratan sistem (1) dari pertaksamaan (2), (3) dan (4) dengan
mengingat lintasan yang telah ditentukan dapat dilakukan dengan analisis real yang
sederhana, tidak perlu melibatkan teori persamaan diferensial, hal ini dapat dilakukan
oleh computing scientists. Sedangkan verifikasi terpenuhinya ketiga pertaksamaan
oleh hukum-hukum kendali R dan D merupakan tugas control enginers.



SPESIFIKASI DAN VERIFIKASI FORMAL

Di [21], spesifikasi dan verifikasi formal untuk sistem bandul terbalik itu
dipakai mean Value Duration Calculus, yang merupakan perluasan dari Duration
Calculus. Dalam Mean Value Duration Calculus, spesifikasi formalnya dinyatakan
sebagai berikut:

D F D V R V (5)

D f(D =>-,R) A (R=>-,D)1 * (6)
D (E, o IDATR) (7)

D (E2 o IDATR) (7)
dimana

(5), (6), (7) dan (8) mengambar spesifikasi yang diberikan oleh pengambil-keputusan.
(5) menunjukan kelengkapan dan (6) menunjukan keekslusifan dari kedua ikalan
kendali. (7) dan (8) menunjukan perannya kedua kejadian Ej dan E2.

Sifat-sifat (2), (3) dan (4) dari ikalan-ikalan kendali dapat diformulasikan sebagai
berikut: Terdapat 0 < d (<l, d2 > 0, d3 > 0,a > 0 dan p > 0 sehingga

D (( E2 A |x'| < r);AE => EA;( E2 A |X'| < d,r) (9)

Q(( E2 A |x'| < r);AE => E2; (AE2 A F|X'| < d2rl)) (10)

D( fDl;( E, A |x'| = u); FRI; E2 => AE2 A F|aG|+P'| < d3u 1) (11)

dimana A = FD];E, ;FR] (12)
AE = A ; E , (13)
EA = E , ; A (14)

untuk menyingkat, dipakai pula notasi berikut:
X" = X;X; ;X (n buah X) (15)

(9), (10) dan (11) merupakan spesifikasi untuk sistem bandul terbalik itu.
Misalkan Traj(n) = [D] ; E2 ;(AE)" menyatakan bagian depan dari lintasan ikalan-
ikalan kendali, maka persyaratan sistem (1) dapat dinyatakan sebagai berikut:
Untuk sembarang 8 > 0, terdapat bilangan bulat N sehingga untuk setiap n > N,
berlaku

Req: Traj (n) => ( Traj (N); F( |x'| < s ) A (|9| < s ) A (|0' | < e ) ] ) (16)

Untuk membuktikan Req, dibutuhkan lemma-lemma berikut:



Lemma 1 Untuk n > 1, berlaku

D((E 2A|x ' |<r) ; (AE) n=>(EA) n ; (E 2A|x ' |<d 1
n r ) (17)

Dengan Mengunakan Lemma 1, dapat dibuktikan lemma berikut:

Lemma 2 Untuk n > 1, berlaku

Q(( E2 A |x'| < r ) ; (AE)n ^.(EA)""1 ; E2 ; (AE A [ |X'| < d2dr"' r 1) (18)

Lemma 3 Untuk n > 1, berlaku

D(( E2 A |x'| < r ); (AE)" => (EA)""' ; E2 ; (AE A [ |a6| + |p6'| ^djd^,""' r 1) (19)

Dengan mengunakan Lemma 2 dan Lemma 3, dapat dibuktikan Req.(16)

Teorema
Untuk sembarang s > 0, terdapat bilangan blat N sehingga untuk setiap n > N, berlaku

Req: Traj (n) => ( Traj (N); f( |x'| < B ) A (|9| < e ) A ( |9 ' | < e ) 1)

PENUTUP

Dalam tulisan ini diambil rancangan sistem hibrida berdasarkan kooperatif
antara dua disiplin, cotrol engineering dan computing science. Prinsip ini tidak dapat
dilakukan dengan baik apabila sistem hibrida merupakan sistem yang tightly coupled,
yaitu apabila ikalan-ikalan kendalinya tidak dapat dipisahkan dengan ikalan
keputusan. Hal ini membuka peluang untuk diteliti. Di samping itu, seperti telah
disinggung pada pendahuluan, bagaimana sistem hibrida analisis disintesiskan,
bagaimana memverifikasi suatu sistem hibrida memenuhi persyaratan yang
diinginkan menjadi tantangan bagi peneliti.
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ANALISIS KONDUKSIPANAS DENGAN MENGGUNAKAN
METODA ELEMEN HINGGA SEMI ANALITIKAL
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ABSTRACT

HEAT CONDUCTION ANALYSIS USING SEMI ANALYTICAL FINITE ELEMENT
METHOD. Heat conduction problems are very often found in science and engineering fields. It is of a
crucial importance to determine quantitatif descriptions of this important physical phenomena. This paper
discusses the development and application of a numerical formulation and computation that can be used
to analyze heat conduction problems. The mathematical equation which governs the physical behaviour
of heat conduction is in the form of second order partial differential equations.The numerical resolution
used in this paper is performed using the finite element method and Fourier series, which is known as
semi-analytical finite element methods. The numerical solution results in simultaneous algebraic
equations which is solved using the Gauss elemination methodology. The computer implementation is
carried out using FORTRAN language. In the final part of the paper, a heat conduction problem in a
rectangular plate domain with isothermal boundary conditions in its edges is solved to show the
application of the computer program developed and also a comparison with analytical solution is
discussed to assess the accuracy of the numerical solution obtained.

ABSTRAK

ANALISIS KONDUKSI PANAS DENGAN MENGGUNAKAN METODA ELEMEN
HINGGA SEMI ANALITIKAL. Masalah konduksi panas banyak dijumpai dalam bidang sains dan
rekayasa. Sangatlah penting untuk mengetahui deskripsi kuantitatif dari fenomena fisik yang penting
tersebut. Tulisan ini membahas pengembangan dan penerapan suatu formulasi dan komputasi numerik
yang dapat digunakan untuk menganalisa suatu peristiwa konduksi panas. Persamaan matematika yang
mengatur sifat konduksi panas dalam hal ini berupa persamaan differensial orde-dua. Solusi numerik
dilakukan metoda elemen hingga dan solusi deret Fourier, yang dikenal dengan metoda elemen hingga
semi-analitikal. Solusi numerik ini menghasilkan suatu persamaan aljabar simultan yang diselesaikan
dengan menggunakan metoda eleminasi Gauss. Implementasi pada komputer dilakukan dengan
menggunakan bahasa FORTRAN. Pada akhir tulisan, suatu masalah konduksi panas pada domain pelat
persegi dengan syarat batas pada tepi pelat yang isothermal dibahas untuk memperlihatkan aplikasi dari
program yang dikembangkan dan juga perbandingan dengan solusi analitikal dibahas untuk mengkaji
kehandalan dari solusi numerik yang diperoleh.

' Peneliti di Direktorat Pengkajian llmu Pengetahuan Rekayasa, Deputi Bidang
Pengkajian Ilmu Dasar dan Terapan, BPP Teknologi, Jakarta



PENDAHULUAN

Metoda numerik telah banyak digunakan dalam menyelesaikan berbagai
masalah yang ditemui dalam bidang ilmu pengetahuan dan rekayasa (Zienkiewics,
1989 dan Borse, 1985). Salah satu bidang ilmu pengetahuan yang penting dan banyak
dijumpai pada kehidupan nyata adalah masalah perpindahan panas. Apabila terjadi
perbedaan temperatur dalam suatu sistem atau terjadi kontak antara dua buah sistem
dengan temperatur yang berbeda,' akan terjadi aliran atau perpindahan panas dari
sistem dengan temperatur yang lebih tinggi ke bagian dengan temperatur yang lebih
rendah. Peristiwa perpindahan panas seperti ini disebut peristiwa konduksi panas
(Hoffman, 1980 dan Kreith, 1976), yang banyak dijumpai pada berbagai kegiatan
ilmu pengetahuan dan rekayasa. Analisa konduksi panas pada bentuk domain yang
kompleks dapat dilakukan dengan mengembangkan model matematika dan
menerapkan metoda numerik, seperti metoda beda hingga (finite difference methods)
dan metoda elemen hingga (finite element methods) ataupun metoda numerik lainnya
(Lewis, Morgan dan Thomas, 1994) untuk menyelesaikan formulasi matematikanya.
Dengan menggunakan metoda komputasi numerik ini memungkinkan simulasi
peristiwa konduksi panas dilakukan dan hasil komputasi numerik yang diperoleh
merupakan informasi yang dapat digunakan dalam rancang bangun suatu peralatan
ataupun proses yang tunduk terhadap prinsip perpindahan panas. Dalam tulisan ini
akan dibahas suatu solusi metoda numerik untuk memecahkan suatu persamaan
konduksi panas dalam keadaan tunak (steady state). Metoda numerik yang digunakan
dalam hal ini adalah metoda elemen hingga bersamaan dengan solusi deret Fourier.
Penggunaan kombinasi antara metoda elemen hingga dengan deret Fourier ini
ditujukan untuk mengurangi proses komputasi yang diperlukan. Dalam hal ini,
diskritisasi elemen hingga digunakan pada satu dimensi sedangkan pada dimensi
lainnya digunakan solusi dengan deret Fourier dan metoda kombinasi seperti ini
dikenal dengan metoda elemen hingga semi-analitikal. Pada akhir tulisan dibahas
penerapan dari metoda yang dikembangkan untuk analisa konduksi panas pada pelat
persegi dengan kondisi batas isothermal pada sisi-sisi pelat tersebut. Hasil yang
diperoleh dengan menggunakan metoda numerik ini dibandingkan dengan solusi
analitikal dari masalah yang sama untuk melakukan validasi terhadap metodologi
yang digunakan.

PERSAMAAN ATUR

Persamaan Atur Konduksi Panas

Persamaan atur konduksi panas yang ditinjau dalam tulisan ini adalah
persamaan konduksi panas daiam keadaan tunak (steady state) dengan kondisi batas
sebagai berikut (Hoffman, 1980 dan Kreith, 1976):
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d .„ dT. d ,„ dTs A

or ax qy " qv
dimana T adalah temperatur, Kx dan Ky masing-masing adalah koeffisien panas pada
arah -x dan -y. Pada domain komputasi diberlakukan dua jenis syarat batas sebagai
berikut:

T = TB pada boundari SA (2.a)

dan

dT dT
L

y + <i ~ v pada boundari SB (2.b)x Z x• y Z

dimana Lx dan Ly masing-masing adalah cosinus arah normal keluar dari boundari SB

dan q adalah flux panas yang melewati boundari. Untuk menyederhanakan
perhitungan, variabel temperatur dapat didefinisikan sebagai variabel non-
dimensional sebagai berikut:

i 0
(3.a)

dimana To dan T} masing-masing adalah temperatur acuan. Sedangkan sistem
koordinat non-dimensional adalah:

x = j dan y = J (3-b)

dimana / adalah panjang acuan dari domain komputasi.
Dengan menggunakan persamaan (3.a) dan (3.b), maka persamaan atur konduksi
panas dalam keadaan tunak (steady state) menjadi:

a . „ ae -a /tr aex _
— (Kx —) + — (Ky — ) = 0 (4)

dx dx dy dy
dan dengan menggunakan sistem koordinat serupa kondisi batas pada persamaan-
persamaan (2.a) dan (2.b) masing-masing dapat ditulis sebagai berikut:
" — t/ g pada boundari SA (5.a)
dan

dT dT ~ _ n
Kx —^ Lx + Ky — r L

y + <l - U pada boundari SB (5.b)
ax d y

dimana:
ql

q = ~T~F (5x)
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Solusi persamaan differensial parsial (4) dalam tulisan ini dilakukan dengan
menggunakan metoda variasional yang merupakan suatu proses minimisasi suatu
fungsional (Washizu, 1975), sebagai berikut:

9 J J l « - -- / ~ ) px-uy- ^<P>,«»' (6)
2 o o dx dy

Kondisi boundari pada persamaan (6) diatas ditentukan berdasarkan permasalahan
yang akan diselesaikan. Pada bagian 4., akan dibahas suatu masalah konduksi panas
pada domain pelat segiempat dimana kondisi boundari ditentukan sepanjang sisi
pelat tersebut.

Metoda Elemen Hingga Semi-Analitikal

Pada tulisan ini solusi persamaan integral konduksi panas seperti ditulis pada
persamaan (6) diselesaikan dengan menggunakan metoda elemen hingga bersamaan
dengan suatu deret Fourier (Zienkiewicz dan Taylor, 1989, Zienkiewicz dan
Morgan, 1983), yang pada prinsipnya suatu approksimasi terhadap variabel yang akan
diselesaikan ataupun suatu disktritisasi dari suatu bentuk fungsional. Dalam hal ini,
diskritisasi elemen hingga dengan menggunakan fungsi bentuk (shapeJunction) linear

dilakukan pada domain ruang x dan deret Fourier (Brigham, E.O., 1988) digunakan

untuk mendiskritkan domain ruang y. Jadi untuk suatu elemen (e) seperti dapat

dilihat pada Gambar 1., variasi temperatur non-dimensional 6 dapat dituliskan
sebagai berikut:

(7)

Pada persamaan (7) diatas, semua suku pada tanda kurung persegi merupakan

diskritisasi elemen hingga pada arah x dan 1̂ , (_y) adalah deret Fourier pada arah y,
sedangkan penomoran titik 1 dan 2 merupakan dua titik nodal pada elemen (e),

- ' ( < • • ) _(O

masing-masing dengan koordinat xi dan Xi . Bilangan integer positif-r merupakan
batas penjumlahan dari fungsi temperatur pada persamaan (7) diatas. Suku-suku

(9,e))„, dan (Q\0))HI masing-masing adalah temperatur non-dimensional pada titik
nodal 1 dan 2 dari elemen strip (e) untuk suatu harmonik m. Fungsi bentuk yang
digunakan untuk melakukan interpolasi linear pada elemen strip (e) mempunyai
bentuk sebagai berikut (Zienkiewicz dan Morgan, 1983):



(8.a)

(8.b)

dimana l(u) adalah lebar dari elemen strip (e)

Suku Ym(y) didekati dengan deret Fourier yang merupakan suatu deret harmonik
trigonometrik, yang dalam tulisan ini mempunyai bentuk sebagai berikut:

Ym(y) = (9)

yang dalam hal ini memenuhi syarat batas temperatur konstan pada y = 0 dan

- 2L
y = — . Substitusi persamaan temperatur (7) pada fungsional I(Q) yang diberikan

pada persamaan (6) dan mencari nilai minimum dari fungsional tersebut, diperoleh
suatu sistem persamaan aljabar simultan sebagai berikut (Zienkiewicz dan
Taylor, 1989):

K.e = o
dimana vektor koeffisien temperatur mempunyai bentuk :

e- {(e)f,(0)2
r,

dan vektor harmoniknya dapat dituliskan sebagai berikut:

Koeffisien matriks K, yang dikenal dengan matriks kekakuan, mempunyai bentuk
sebagai berikut:

K =

K

(ll.c)

dimana Kmm adalah matriks kekakuan untuk harmonik ke-w. Perlu dicatat disini
bahwa tidak ada coupling dari suku harmonik, yaitu Kp(j = 0, mengingat sifat
ortogonalitas dari suku-suku deret Fourier sebagai berikut:
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2L/I

J Sin(
0

2LII

2 1
-).Sin( )d y = 0 apabilap*q

2 1
y * 0 apabilap = q

Matriks kekakuan elemen strip (e) untuk harmonik ke -m dapat dituliskan sebagai
berikut:

121 241
L

24L 12L

(13)

Dua jenis kondisi boundari yang ditinjau dalam tulisan ini, yaitu:
(a) Boundari garis p pada suatu temperatur konstan yang ditenrukan 9 , dimana

representasi deret Fourier mempunyai bentuk sebagai berikut:

dimana koeffisien nodal (y „ ),„ adalah sebagai berikut:

)m ~p )m , untuk nilai bilangan bulat m ganjil (14.b)

, untuk nilai bilangan bulat m genap (14.c)

(b) Boundari garis yang diinsulasi. Hal ini dapat diperoleh apabila tidak ada kondisi
batas yang diberlakukan pada garis strip nodal yang akan diinsulasi.

PROSEDUR SOLUSI

Mengingat bentuk matriks K pada persamaan (ll.c), maka solusi untuk
variabel temperatur 9 dapat diselesaikan dengan melakukan evaluasi setiap harmonik
yang genap secara terpisah dan diperoleh bentuk persamaan aljabar tipikal sebagai
berikut:

9 m = 0 (15)
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di mana untuk setiap garis nodal p dengan temperatur konstan 9 yang ditentukan,

nilai koeffisien titik nodal (6p)m dapat ditentukan seperti pada persamaan (14.b).

Langkah terakhir adalah penjumlahan setiap konstribusi pada fungsi temperatur
diskrit pada persamaan (7).
Diskritisasi persamaan konduksi panas dalam keadaan tunak, yang merupakan
persamaan differensial parsial orde-2 (membentuk sistem persamaan Laplace),
dengan menggunakan metoda elemen hingga semi-analitikal ini menghasilkan
persamaan aljabar simulatan seperti pada persamaan (10) atau (15). Mengingat bentuk
yang khusus dari matriks elemen (K )m,m yang simetris dan bentuk matriks kekakuan
global K yang membentuk sistem matriks tridiagonal. Penyelesaian persamaan
matriks tridiagonal ini dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi Gauss. Teknik
reduksi Gauss yang digunakan terdiri dari tiga step, yaitu: dekomposisi segitiga
{triangular decomposition), subsitusi kemuka (forward subsitution) dan subsitusi
kebelakang (back-subsitution) (Ralston dan Rabinowitz, 1978). Implementasi
pemrograman teknik solusi Gauss ini dilakukan dengan menggunakan bahasa
FORTRAN dan dibuat secara modular dengan menggunakan subroutine.

ANALISA KONDUKSI PANAS PADA PELAT PERSEGI

Definisi Permasalahan

Sebagai suatu contoh penerapan, pada bagian ini dibahas suatu masalah
konduksi panas yang terjadi pada domain komputasi pelat persegi dengan syarat batas
pada sisi tepi pelat yang isothermal. Gambar l.a dan l.b memperlihatkan suatu pelat
empat persegi panjang dimana kondisi batas boundari sepanjang sisi-sisi pelat
ditentukan dengan kondisi sebagai berikut:

6 = 0 pada y = 0 6 = 0 pada x = 0
6 = 0 pada y = 2L 6 = 1 pada x = /

Geometri dari domain komputasi pelat persegi yang ditinjau mempunyai ratio
geometri (2L / 1) = 0,444, yaitu merupakan panjang total dari domain komputasi,
seperti dapat dilihat pada Gambar I.e. Seperti dapat dilihat pada Gambar l.c domain
komputasi dibagi kedalam 9 elemen strip dengan 10 titik nodal. Dalam kasus ini,
diperlukan untuk mengetahui solusi distribusi temperatur sepanjang strip pada

2
koordinat non-dimensional x = — untuk boundari temperatur 9 = 1,0 pada x = 0,0

dan 9 = 0,0 pada x - 1,0 atau dengan kata lain titik nodal nomor 1 dan nomor 10
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merupakan titik-titik nodal dengan kondisi boundari temperatur yang ditetapkan,
masing-masing 9 = 1,0 dan 9 = 0,0. Solusi analitikal untuk masalah ini diberikan
oleh Adams dan Rogers (1973), sebagai berikut:

mnlx Sinh{m%lyl2L)
(16)

m
),

2L Sinh(mnl/2L)

Hasil Komputasi

Masalah seperti yang dijelaskan pada bagian 4.1 dihitung dengan program
komputer konduksi panas yang dikembangkan. Jumlah harmonik yang diselesaikan
dalam perhitungan ini adalah 10 buah, yang hasil komputasi pada setiap titik nodal
untuk setiap harmonik ganjil dapat dilihat pada Tabel 1. Untuk mengkaji ketelitian
metoda yang digunakan, perbandingan antar'a solusi numerik yang digunakan dengan
solusi analitikal sep'erti yang diberikan pada persamaan (16) dapat dilihat pada

Tabel 2. Perbandingan dilakukan untuk nilai temperatur 9 pada koordinat x = 0,222

dan y = 0,500 (2L/7), dan evaluasi dilakukan untuk 10 harmonik tidak-nol (non-zero
harmonic). Ketelitian solusi numerik yang dalam hal ini merupakan prosentase
perbandingan antara solusi numerik dengan solusi analitik dari nilai temperatur 6
dapat dilihat pada Tabel 2. Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa ketelitian yang
tinggi dapat diperoleh dengan metoda dan algoritma numerik yang digunakan.
Prosentase ketelitian solusi numerik meningkat dengan naiknya peninjauan
harmonik. Dalam contoh ini prosentase ketelitian pada solusi dengan harmonik ganjil
ke-5, -7, -8 memberikan nilai ketelitian dibawah 0,100 %.

KESIMPULAN

Dalam tulisan ini telah dibahas suatu metoda komputasi dan algoritma numerik
yang dapat digunakan untuk melakukan analisa konduksi panas. Teknik solusi yang
digunakan merupakan kombinasi antara solusi metoda elemen hingga dengan deret
Fourier. Algoritma dan komputasi numerik yang dikembangkan telah berhasil
diimplementasikan pada suatu komputer program dengan menggunakan bahasa
pemrograman FORTRAN. Penerapan dan sekaligus validasi dari program komputer
yang dikembangkan telah berhasi! dilakukan untuk melakukan analisa konduksi panas
pada domain pelat persegi dengan boundari isothermal pada sisi-sisi pelat tersebut.
Dari validasi numerik yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketelitian solusi
numerik yang tinggi, yaitu perbedaan antara solusi analitik dengan numerik
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dibawah 1,0 %, dapat diperoleh. Perbedaan antara solusi numerik dengan analitik
semakin kecil untuk solusi dengan harmonik ganjil yangtinggi.
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Tabel ]. Hasil Komputasi Temperatur untuk setiap Harmonik Ganjil.

No.
Titik

Nodal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hasil Komputasi Temperatur pada Titik Nodal
untuk setiap Harmonik Ganjil

Harmonik
ke- 1

0.12732e-01
0.85635e-00
0.57528e-00
0.38545e-00
0.25676e-00
0.16879e-00
0.10760e-00
0.63466e-01
0.29401e-01
0.00000e-00

Harmonik
ke-3

-0.4244 le-00
-0.12034e-00
-0.34123e-01
-0.96755e-02
-0.27434e-02
-0.77786e-03
-0.22046e-03
-0.62138e-04
-0.16308e-04
0.00000e-00

Harmonik
ke-5

0.25465e-00
0.19944e-01
0.15621e-02
0.12234e-03
0.95820e-05
0.75044e-06
0.58775e-07
0.46032e-08
0.35833e-09
0.00000e-00

Harmonik
ke-7

-0.18189e-00
0.67692e-02
-0.25192e-03
0.93755e-05
-0.34892e-06
0.12986e-07
-0.48329e-09
0.17986e-10

-0.66844e-12
0.00000e-00

Harmonik
k e - 9

0.14147e-00
-0.15021e-01
0.15948e-02
-0.16933e-03
0.17978e-04

-0.19088e-05
0.20267e-08

-0.21515e-08
0.225 89e-08
0.00000e-00

Tabel 2. Perbandingan antara Solusi Analitik dan Numerik

Nomor
Harmonik
ti dak-no 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Temperatur 6 pada koordinat x = 0,222 dan y = 0,500 (2L//)

Solusi Analitikal

0,58006
0,53993
0,54493
0,54419
0,54431
0,54429
0,54429
0,54429
0,54429
0,54429

Solusi Numerik dg. 9
Elemen Strip

0,57528
0,54116
0,54272
0,54247
0,54406
0,54147
0,54458
0,54126
0,54426
0,54131

Perbedaan
(%)

-0,824 %
0,228 %

-0,406 %
-0.316%
-0,046 %
-0,518%
0,053 %
-0,557 %
-0,006 %
-0,548 %
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(a) Sistem Koordinat x-y (b) Sistem Koordinat non-dimensional x-y

0.444

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.0

(c) Domain komputasi pelat dengan 9 elemen strip

Gambar 1. Koiiduksi panas pada pelat persegi dengan boundari isothermal.
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ALGORITMA PARALELISASI SISTEM UNTUK PERSAMAAN
DIFERENSIAL HASIL DISKRITISASI PERSAMAAN DIFERENSIAL

PARABOLIK NONLINIER: LAPORAN PENDAHULUAN

Ino Suryana', T. Basaruddin*

ID990000004
ABSTRACT

ALGORITHM OF PARALLELISM ACCROSS THE SYSTEM FOR DIFFERENTIAL
EQUATIONS RESULTED FROM DISCRETIZATION OF NONLINIER PARABOLIC
DIFFERENTIAL EQUATIONS A PRELIMINARY REPORT. A nonlinier parabolic differential
equation has been discretized by means of method of lines hence a large system and midly stiff sysyem
of ordinary differential equations are resulted. For that purpose we need an efficient computation method.
In this reseacrh we'll develope a paralel algorithm which gives minimal inter processor communication
cast. By parallelism we mean paralllelism accross the system. The system of ordinary differential
equations are solved by means of diagonally implicit Range-Kutta method. The resulted system of
algebric are solved iteratively. This algorithm will be implemented on a multiprocessor transputer-based
computer system with OCCAM 2 as parallel language programming.

ABSTRAK

ALGORITMA PARALELISASI SISTEM UNTUK PERSAMAAN DIFERENSIAL HASIL
DISKRITISASI PERSAMAAN DIFERENSIAL PARABOLIK NONLINIER: LAPORAN
PENDAHULUAN. Persamaan diferensial parabolic nonlinear didiskritisasi dengan menggunakan
metoda garis sehingga dihasilkan sistem persamaan diferensial ordiner yang besar dan agak stif. Untuk
itu diperlukan metoda komputasi yang efisien. Pada penelitian ini akan dikembangkan algoritma paralel
yang memberikan biaya komunikasi antar prosesor minimal. Paralelisasi yang dimaksud adalah
paralelisasi pada sistem. Sistem persamaan diferensial ordiner ini diselesaikan dengan menggunakan
metoda Runge-Kutta implisit diagonal. Sistem persamaan aljabar yang timbul dari proses integrasi
tersebut diselesaikan secara iteratif. Algoritma ini direncanakan akan diimplementasikan pada komputer
transputer dengan lingkungan bahasa pemrograman paralel OCCAM 2.

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan komputer dengan proses komputasi yang sangat cepat banyak
dijumpai seperti pada bidang-bidang rekayasa, pengindraan jarak jauh, ramalan
cuaca, kedokteran, militer, kecerdasan buatan, dan CAD, karena pada bidang ini
memerlukan komputasi-komputasi berskala besar. Untuk memenuhi kebutuhan

Fasilkom-Universitas Indonesia
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tersebut salah satunya menggunakan komputer dengan proses secara paralel, dimana
didalamnya terdapat bagian-bagian yang bekerja secara serempak.

Khusus pada bidang rekayasa, sering dijumpai masalah-masalah yang menuntut
proses komputasi yang cepat dengan melibatkan persamaan diferensial parsial,
misalnya yang menyangkut fenomena fisik seperti aerodinamik, mekanika fluida, dan
perambatan panas. Banyak metoda diskrit yang dapat digunakan untuk menyelesaikan
persamaan diferensial parsial diantaranya adalah metoda beda hingga. Salah satu
metoda beda hingga yang banyak digunakan adalah metoda beda pusat {central
difference).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi waktu komputasi pada proses
secara paralel diantaranya arsitektur perangkat keras, perangkat lunak, algoritma
paralel dan jumlah prosesor yang digunakan. Untuk itu masalah kinerja yang dapat
diberikan oleh suatu metoda penyelesaian persamaan diferensial dan algoritma
paralelnya merupakan hal penting untuk diketahui agar dapat menggunakan komputer
secara efektif.

LANDASAN TEORI

Persamaan Parabolic dan Tahap Awal Penyelesaian

Masalah yang akan dibahas adalah persamaan diferensial parsial dengan
bentuk:

du d u du
= k—--u—,k)0 (1)

dt Qx2 ox
untuk a < x < b dan c < t < d
atau ditulis sebagai ut = kuxx - u.ux, adalah persamaan parabolic nonlinier sebagai
bentuk persamaan aerodinamik.

Untuk memperoleh metoda solusi numeriknya dilakukan dengan mengganti
turunan parsial spasial dalam persamaan (1) dengan hasil bagi bedanya, sebagai
berikut (metoda beda pusat / central difference method).

ux(x,t) = ^h{u(x + h,t) - u(x - h,t)}+O(h3) = ̂ h{ul+l - ut_x } (2)

dan

uxx(x,t) = — {u(x + h,t) -2u(x,t)} + u(x - h,t) = — fyt+x -2ut_x} (3)
h h

Diskritisasi secara spasial dari (1) dengan menggunakan persamaan (2) dan (3)
adalah sebagai langkah pertama untuk menyelesaikan (1) secara numerik, yaitu
dengan metoda beda hingga. Persamaan (1) ditulis kembali menjadi:
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>«) = —(ut-l ~2ut + wr

ditulis kembali menjadi
u't = f(t,u) = A.u

(4)

(4a)

dimana A matriks koefisien yang bergantung pada u.
Persamaan (4) berbentuk sistem persamaan tidak linier, sehingga tidak dapat

diselesaikan secara langsung. Untuk menyelesaikannya, maka perlu proses linierisasi.

Metoda Linierisasi Newton

Suatu persamaan nonlinier f(x) dapat dilinierisasi sebagai berikut:

(5)

dimana nilai x adalah nilai yang cukup dekat dengan x. Untuk persamaan (4a) akan
didapat

/(«) = f(u) + J(u). (u-u) atau

/(«) = J(u).u+ {/(a) - J(u).(u)}= (5a)

dimana J(u) adalah matriks Jacobi pada nilai pendekatan u .
Ruas kanan persamaan (5a) akan membentuk suatu sistem persamaan dengan

(n-2) persamaan dan (n-2) variabel yang belum diketahui dengan n = (b-a)/h. Sistem
persamaan yang didapat berbentuk sistem tridiagonal, yaitu

du/dt =

a-,
a3 63

„-3
«„-2 »„-2 -IL«„-2JL

««-3

(6)

Persamaan (6) sudah berbentuk persamaan linier, sehingga dapat langsung
diselesaikan.
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Persamaan Diferensial Stif

Pandang sistem persamaan diferensial (6). Sebuah sistem (6), dikatakan stif,
jika Vxi,e[a,b] dan V elemen sistem-i berlaku:
a. Re(A,i), 0,i = 1,2,3 , sdan
b. S(x) = Max Re(-Xi) / Min Re(-Ai)» 0

i=l,s i=l,s
S(x) dikenal sebagai stiffness ratio. Satu lagi parameter yang berkaitan dengan stiffnes
suatu sistem adalah time constan ty= 1 / Re(-^.i)

Salah satu penyelesaian yang memenuhi (1) adalah

u(x,t) = {a + fj. + -a)ek\\i I k'j/ {l / (7)

dimana ¥ = x - \xt - P dengan dipilih nilai-nilai k=l, oc=0.4, p=0.6, (3=0.125. Dan nilai
awal (t=0) dan batas (x=0 pada t=to, dan t=tn) yang diberikan.

Hasil tes stiffness ratio terhadap (7) diperoleh :

Ukuran
matriks (nxn)

4
7
9
19

Stiffness ratio
S(x)

9.4505
25.0613
39.4964
159.9453

Sehingga (7) adalah suatu masalah yang dikatakan sebagai agak stif, karena nilai
stiffness ratio yang tidak terlalu besar. Tetapi untuk ukuran matriks yang semakin
besar, nilai stiffness ratio akan membesar. Karena alasan inilah, akan digunakan
metoda Runge Kutta Implisit.

Metoda Runge-Kutta Implisit

Untuk persamaan diferensial (7) digunakan sistem Runge-Kutta Implisit
3-tahap yang ditampilkan dalam tabel Butcher berikut ini:

(8)
1/2 -p/2

(1+p)

1/P2

dengan p = V3/3 Cos (TI/18)
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an
a21

a3]

a22

2-32 ^33

Bentuk (8) disebut sebagai metoda Viz. Untuk penulisan selanjutnya, digunakan
notasi berikut:

ck2 - „ ^
ck3

bki bk? bk?

Metoda Reduksi Siklik

Matriks tridiagonal yang terbentuk diselesaikan dengan reduksi siklik (reduksi
ganjil-genap). Reduksi siklik ide dasarnya adalah menurunkan baris-baris bebas
dengan cara reduksi pada baris yang berindeks ganjil atau genap. Metoda ini cocok
dikembangkan untuk matriks berukuran 2mA , 2m dan 2m+l. Tetapi untuk kasus ini,
hanya digunakaan untuk matriks yang berukuran 2m (agar adaptif dengan jumlah
prosesor pada saat proses paralel). •

Penurunan metoda reduksi siklik secara umum sebagai berikut. Pandang sistem
persamaan pada (6). Untuk i=3,4,5, ,(n~4)> persamaan-persamaan i-1, i, i+1 dari
sistem adalah :

at-i ut_2 +b t.,u t., +c t.,u t =d t.|
atut_, +b,u t +c tu t+1 =d t (9)

+ bt+I ut+| + ct+] ut+2 = dt+.

Persamaan i-1 digunakan untuk mengeliminasi ut.[ dari persamaan ke-i,
sedangkan persamaan i+1 digunakan untuk mengeliminasi ut+] dari persamaan ke-i.
Hasiltransformasi persamaan ke-i adalah

a) ut_2 + b] + c) ul+2 = d) (9a)
dimana

b} =

c} =

a, =

P! =

at at_x

b, +at c,_

P!a,+,

-at 1 bt_x

-ct /bt+i
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Sehingga (6) menjadi A'u = d' dimana

b, 0 c,

0 b2 0 c2

i i i

«3 0 63 0 C3

]

A = ^4

dengan

*,' =
I

cl =

1

« 2

-c2 c

/b2

Jb2

2 C 1 2 '

«„-2 0

- a 2 c, /6 , -a^c2 lb3

C2 =

d2 -dxa2lbx

"H-4

Jn-2 J

(10)

I b
n_2

B_3, dan

an-2 = -i

bn_2=-bn_2 -a^c^lb,^

h-2 = dn_2
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Dengan melakukan penyusunan kembali matriks A' pada (10) akan diperoleh matriks
yang terpisah antara indeks ganjil dan genap sebagai berikut

A =

ai ^3 C3

« »-3

-n-5

0

a.

"n-4,

a,,-2 K

(11)

Untuk proses reduksi selanjutnya sama seperti diatas,
dipisahkan berbeda dari langkah sebelumnya.

hanya indeks yang

PENYELESAIAN DAN ANALISA MASALAH

Kembali pada persamaan (1) sebagai pokok masalah, dengan contoh kasus
persamaan (7). Persamaan (1) setelah melalui proses diskritisasi dan linierisasi
diperoleh bentuk sistem persamaan yang ditunjuk oleh (6).

Kasus pada persamaan (7) diselesaikan menggunakan metoda diatas dengan
terlebih dulu ditentukan nilai awal (initial value) dan nilai batasnya (boundari value).
Dengan kedua nilai tersebut dicari nilai setiap element dari matriks Jacobi J. nilai dari
matriks jacobi ditunjukkan oleh (6).

Nilai-nilai awal, batas, dan elemen matriks Jacobi dapat dihitung secara paralel
[proses 1].

Langkah .selanjutnya, menentukan nilai d_ = f(u)-J.u pada (6) dan (5a).
Nilai-nilai u dan J diambil dari [proses 1]. Hitung nilai f(u) dan nilai J. u pada (5a);
penentuan nilai-nilai f(w) dan J. u dilakukan secara paralel [proses 2].
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Pada akhir [proses 2] didapat sistem persamaan diferensial ordiner dengan
bentuk persamaan (6). Persamaan (6) diselesaikan dengan metoda Runge-Kutta
Implisit (8a) sehingga terbentuk sistem persamaan implisit.

k = J.f(u,k) + d (12)

Untuk menghitung k, persamaan (12) harus dijadikan bentuk eksplisit, yakni
I-J.f(u,k) = d + f(u) (12a)

Karena (12a) masing-masing subsistemnya membentuk sistem persamaan yang
besar, untuk dapat diselesaikan secara paralel maka dilakukan reduksi siklik. setiap
submatriks hasil reduksi siklik diselesaikan secara sekuensial dengan metoda
eleminasi Gauss secara paralel [proses 3]. Bagian ini dikenal sebagai paralelisasi
sistem (parallel a-cross the system). Proses reduksi siklik dapat dilakukan terus
sehingga adaptif dengan jumlah prosessor yang digunakan, yaitu 2n untuk n=l,2,3,....

n+l

Sebagai proses terakhir menentukan nilai ut untuk setiap persamaan dari
sistem, dengan metoda Runge-Kutta Implisit.

n+i

Selanjutnya memeriksa kesalahan dari u, terhadap kesalahan yang
diperkenankan (kesalahan toleransi). Bila telah dipenuhi, maka kembali ke [proses 1].

11+2

untuk menentukan u, . Sedangkan bila kesalahan toleransi belum dipenuhi, nilai
ui(n) sebagai nilai yang baru dan ukuran langkah (step size) diubah (diperbesar atau
diperkecil) dan kembali ke [proses 1].

ALGORITMA

Dari bagian penyelesaian dan analisa masalah, maka dapat dibuat algoritma
penyelesaiannya berikut ini :
[proses 0] : — membuat inisialisasi terhadap nilai-nilai :

~ selang untuk spatial dan temporal, subselang pada arah spatial
xi e [a,b];
ti 6 [c,d];
h = (b - a)/n;

[proses 1] : ~ hitung nilai awal, nilai batas, dan nilai elemen matriks Jacobi pada
sistem.

— a. hitung nilai awal dan nilai batas
for i=0, n di in paralel
u(i) = fl(a + i*h);
end for
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b. hitung nilai batas pada titik x=a untuk t=c, t=d
batas_c=
batas_d =

c. hitung elemen-elemen matriks Jacobi
for i=l, (n-1) do in parallel

c[i] = g3(h,u_);
end if
b[i] = g2(h,uj;

end for
[proses 2] : ~ proses membentuk f(t,u) = J.u + d

~ a. hitung J. u , yaitu hasil [proses] a dan c.
ju(l) = b(l)*u(lj + c(l)*u(2);

for i=2, (n-2) do in parallel

end for
~ b. serta hitung f(t,u(t)) persamaan (5) dan d_pada persamaan (7)

for i=l, (n-1) do in parallel

end for
[proses 3] : ~ hasil [proses 2] dengan metoda RK Implisit dibentuk

— subsistem k_ dalam variabel kij, i=l ,2,3 dan
— j=l,2,3, ....(n-1) yaitu nilai k ke i untuk persamaan ke-j pada

subsistem.
— a. bentuk subsistem persamaan dalam k_l, l=matriks identitas

I-J.I .an k_l = J. u +d
— b. panggil prosedur reduksi siklik untuk mereduksi matriks koefisien

k_l dan konstanta yang ada di sebelah kanan.
call reduksi_siklik(Jk_d)

— c. setiap submatriks hasil dari (b) diselesaikan secara sekuensial
dengan eliminasi Gauss.
Prosedur gauss_elim_tridi(a_, b_, c_, d_, k_)

for i=0, n-2 do
op= -a[i]

op*d[i];
a[i] = 0;

end for
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[proses 4] : - ulangi [proses 3] untuk menghitung k_2, dan k_3 yang masing-
masing dikirim nilai k_l dan k_l,k_2
k_2 = J. (u + I(a21 k_l + a22 k_2) + d_
k_3 = J.( u + I(a31 k_l + a32 k_2 + a33 k_3) + d_

n+l

[proses 5] : — hitung nilai u, secara paralel untuk masing-masing persamaan dari
sistem.
for i=l, (n-2) do in parallel

u(i+l)[i] = u(i)[i] + 1 *(bkl *kli+bk2*k2i + bk2*k2i
end for

[proses 6] : — cek toleransi.
Bila toleransi dipenuhi, proses dilanjutkan ke [proses 1] untuk
mendapatkan u[i+l]yang baru. Sedangkan bila kesalahan toleransi
belum dipenuhi, nilai ui diperbaiki dengan nilai yang baru dan ukuran
langkah (step size) diubah (diperbesar atau diperkecil) dan kembali
ke [proses 1].

PENUTUP

Penyelesaian persamaan diferensial nonlinier parabolik secara numeris sangat
memadai dilakukan secara paralel. Hal ini dapat dilihat dari bagian-bagian yang dapat
diparalelkan. Bagian termahalnya pada bagian reduksi siklik dan eleminasi Gauss.
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DISKUSI

RENO ALAMSYAH

1. Bagaimana dengan speed up ratio setelah menggunakan paralelisasi sistem?
2. Kapan dapat dilakukan paralelisasi metode dan sistem secara serempak?

INOSURYANA

1. Speed up ratio yang diharapkan adalah p x speed up sequensial, narnun hal ini
tidak mungkin terjadi. Speed up ratio yang terjadi bergantung pada derajat reduksi
siklis. Reduksi siklis satu kali diharapkan mendekati 2, reduksi siklis berderajat
dua mendekati 4 atau 3 sampai dengan 4.

2. Paralelisasi dapat dilakukan sekaligus pada sistem dan metode dengan memilih
matriks Bucher RK - Implisit yang dapat diparalelkan secara metode, yaitu RK -
Implisit diagonal.

SUPRIYONO

1. Bagaimana mengenai masalah statis dan linier?-
2. Apakah Anda pernah melakukan penyelesaian masalah dinamis baik linier

maupun non-linier?

INO SURYANA

1. Belum dilakukan solusi statis dan linier.
2. Kasus ini merupakan non-linier dan dinamis terhadap waktu/temporal. Tahap ini

masih dalam perancangan, namun sudah dicoba secara sekuensial pada lingkungan
bahasa pemrograman C, dan dengan satu iterasi sudah diperoleh akurasi 1 sampai
dengan 3 digit. Dengan paralelisasi diharapkan kinerja yang jauh lebih efisien.



PARALELISASI METODA RUNGE-KUTTA UNTUK MENYELESAIKAN
MASALAH SISTEM PERSAMAAN DIFERENSIAL ORDINER YANG

DIHASILKAN DARI REDUKSI MASALAH PERSAMAAN
PARABOLIK LINIER : LAPORAN PENDAHULUAN

Asep Juarna*, T. Basaruddin**

Illl
ABSTRACT ID990000005

PARALLELIZATION OF RUNGE-KUTTA METHOD TO SOLVE ORDINARY
DIFFERENTIAL EQUATION PROBLEMS RESULTED FROM REDUCED PARABOLIC-
LINEAR EQUATION PROBLEMS: PRELIMENARY REPORT. Using finite difference method,
parabolic-linear equation can be reduced into ordinary differential equation problem. Since reduced
problems are initial boundary problems and almost became stif, an implicit method diagonal implicit
Runge-Kutta formulate in this case, can be used as an appropriate solution for the problems. To increase
the computation performance, parallelization is implemented in two ways, i.e., method and system
parallelization.

ABSTRAK

PARALELISASI METODA RUNGE-KUTTA UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH
SISTEM PERSAMAAN DIFERENSIAL ORDINER YANG DIHASILKAN DARI REDUKSI
MASALAH PERSAMAAN PARABOLIK LINIER : LAPORAN PENDAHULUAN Dengan
menggunakan nietoda beda hingga penulis telah mereduksi masalah persamaan parabolik linier menjadi
masalah sistem persamaan diferensial ordiner. Masalah tereduksi adalah masalah syarat awal. Karena
masalah terakhir ini hampir stif, adalah tepat jika nietoda implisit dipilih sebagai pemecah masalah;
dalam kaitan ini sebuah formula Runge-Kutta implisit diagonal telah dipilih. Untuk meningkatkan
kinerja komputasi, penulis telah melakukan paralelisasi terhadap semua kegiatan komputasinya dengan
dua cara secara serempak. Kedua cara tersebut adalah paralelisasi metoda dan paralelisasi sistcm.

PENDAHULUAN

Dewasa ini komputasi paralel merupakan metoda komputasi yang pemakaiannya
tidak dapat lagi dihindari. Tidak sedikit masalah yang memerlukan solusi segera. Bagi
permasalahan pendek dan sederhana kebutuhan solusi segera tersebut dapat saja
dipenuhi dengan metoda komputasi sekuensial, tetapi tidak demikian halnya jika yang
dihadapi adalah permasalahan panjang dan rumit. Perkembangan komputasi paralel
juga ditunjang oleh kemudahan dalam memperoleh perangkat keras penunjang.

Staf Pengajar STMIK Giinadarma - Jakarta

Staf Pusat limit Koniputer Universitas Indonesia - Jakarta
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Secara umum komputasi paralel adalah suatu upaya untuk mereduksi waktu
komputasi dengan cara memecah masalah menjadi beberapa bagian, menugaskan
sebuah prosesor untuk setiap bagian masalah, dan kemudian menyelesaikan setiap
bagian tersebut secara serempak

Dalam tulisan ini komputasi paralel dibicarakan dalam kaitannya sebagai metoda
komputasi untuk memecahkan permasalahan syarat awal, PSA (IVP, initial value
problem) melalui suatu metoda Metoda yang digunakan dan lebih jauh dikembangkan
ke arah paralel adalah metoda Runge-Kutta. Pembicaraan lebih jauh tentang komputasi
paralel akan disajikan pada Pasa! 2, sedangkan pembicaraan tentang PSA dan metoda
Runge-Kutta akan disajikan pada Pasal 4.

Ditinjau dari cara paralelisasi itu diselenggarakan untuk memecahkan suatu PSA
dengan suatu metoda, maka dapat dibedakan dua katagori paralelisasi; keduanya
adalah:

1. paralelisasi metoda, atau sering diacu sebagai paralelisasi terhadap waktu, dan
2. paralelisasi sistem, atau sering diacu sebagai paralelisasi terhadap ruang

Paralelisasi metoda adalah cara paralelisasi yang bergantung pada potensi
metoda itu sendiri. Potensi paralel suatu metoda dapat dikembangkan dengan sendirinya
atau dengan formulasi ulang metoda tersebut. Paralelisasi sistem memerlukan suatu
metoda eksternal yang tidak berkaitan Iangsung dengan penyelesaian PSA itu sendiri.
Pembicaraan kedua cara paralelisasi ini akan disajikan masing-masing pada Pasal 5
dan Pasal 6.

Tulisan ini merupakan kombinasi penerapan kedua cara paralelisasi dalam
menyelesaikan sebuah sistem persamaan diferensial ordiner (PDO) berderajat satu
sebagai hasil reduksi sebuah persamaan diferensial parsial (PDP) dua dimensi dan
berderajat dua. Persamaan tersebut adalah persamaan difusi dengan suku konveksi :

d2U dU
( 1 )

Persamaan difusi di atas mempunyai koefisien difusi 1 dan koefisien konveksi K.
Setelah Pasal 2 membicarakan Komputasi Paralel, maka selanjutnya Pasal 3

akan menyajikan PDP dan reduksinya menjadi PDO. Tulisan ini diakhiri dengan
beberapa kesimpulan sementara dan saran tentang alternatif penyelesaian masalah.
Pada tulisan ini, notasi matematika menggunakan aturan sebagai-berikut : cetak tebal
untuk menyatakan vektor atau matriks dan cetak tipis untuk menyatakan skalar.
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SEPINTAS TENTANG KOMPUTASI PARALEL

Terdapat 3 kelas komputer yang dapat dikatagorikan ke dalam komputer paralel;
ketiganya adalah :

1. SIMD (Single Instruction stream, Multiple Data stream), dan
2. MISD (Multiple Instruction stream, Single Data stream),
3. MIMD (Multiple Instruction stream, Multiple Data stream).

Secara singkat berikut ini adalah perbedaan ketiganya. SIMD mempunyai N
prosesor identik yang bekerja secara sinkron, yaitu : pada setiap langkah komputasi
setiap prosesor mengerjakan instruksi yang sama terhadap data (atau sekumpulan data)
berbeda. Pada komputer MISD, pada setiap langkah komputasi setiap prosesornya
secara serempak melakukan instruksi berbeda pada data (atau sekumpulan data) yang
sama. Setiap prosesor kelas komputer MIMD melakukan instruksi berbeda pada data
(atau sekumpulan data) yang berbeda pula. Jelas bahwa MIMD ini potensial untuk
beroperasi secara tak-sinkron.

Terdapat beberapa indikator komputasi paralel pada komputer paralel dengan p
prosesor. Berikut ini 5 indikator yang berkaitan dengan tulisan ini

1. S(p) = percepatan {speed-up ratio), yaitu rasio antar vvaktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan suatu masalah secara sekuensial terbaik terhadap waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang sama secara paralel.

2. S(a) = penguatan {algorithmic speed-up ratio), yaitu ukuran penguatan yang
diakibatkan oleh penggunaan p prosesor. Idealnya S(a) = p. Keadaan ideal ini bisa
turun misalnya karena overhead yang diakibatkan sinkronisasi dan komunikasi antar
prosesor.

3. Efisiensi, mengukur efektivitas penggunaan prosesor. Efisiensi ideal = 100%, dan
akan turun karena : beberapa prosesor idle, sinkroniasi, dan komunikasi.

4. Granularitas {grain size) yaitu jumlah instruksi yang dapat dilaksanakan secara
serempak sebelum sinkronisasi diperlukan. Terdapat tiga tipe granularitas, yaitu
fine-grain jika jumlah instruksi'sebelum sinkronisasi tersebut adalah 9(1), medium-
grain jika jumlah instruksi adalah 6(10), dan coarse-grain jika jumlah instruksi
adalah 0(100).

5.6 = Rasio antara waktu komunikasi terhadap komputasi. Nilai rasio ini menunjukkan
kontribusi komunikasi terhadap overhead.
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REDUKSI PDP MENJADI SISTEM PDO

Dari uraian Taylor dapat diturunkan dua persamaan berikut:

2Ar

dan :
fix - Ax) - 2 f{x) + f(x + Ax)

Ax2 O(Ax2)

(2)

(3)

Persamaan (2) dan (3) dikenal sebagai pendekatan beda hingga (finite difference
approximation), lebih spesifik lagi formula beda tengah (central difference formula).
Dengan kedua persamaan di atas maka permasalahan (1) direduksi menjadi :

dV(t) 1

dt 2 Ax-
Ax)U(x- A v ) - 4 U ( x ) + ( 2 - K A X ) U ( X + A X ) } (4)

Pada persamaan-persamaan di atas Ax adalah suatu elemen besaran X yang membagi
selang [0,a] menjadi N bagian sama besar. Karena pada i = 0 dan i = N diberikan
syarat awal, maka pennasalahan yang ditinjau adalah titik-titik xi , i = 1,2,...,N-l.
Selanjutnya jika V-X(t) adalah pendekatan untuk Uft), kemudian UQ = V() dan
Ua = V^ maka persamaan (4) dapat dilihat sebagai sistem N-\ persamaan diferensial

ordiner berderajat satu sebagai bcrikut :
d
- V = AV + b (5,

atau :

<*

-A 2-x-Av

2+ATAV -4 2-ATAV

2 + vAv -4 2-Kbx.

2 + K Ar -4

(2+KAX)V0

0

0

(6)

(2 - K Ax)Vn _

Terlihat bahwa matriks A adalah matriks tridiagonal konstan (N-l) x (N-l).

42



PSA DAN METODA RUNGE-KUTTA 1MPLISIT

Sebuah PSA dapat dituliskan sebagai :

y '=f ( f ,y) , t=[fo,it], yOo)=yo (?)

Persamaan di atas merupakan sistem persamaan diferensial ordiner berderajat satu y
dengan sebuah vektor nilai awal y0. Solusi Runge-Kutta pada akhir selang integrasi
t„,tn+] ] dengan selang tahap h = tn+] - /„ untuk masalah PSA di atas adalah :

yn+ ,=yn+^Z^kni (8)

dimana:

( * ^

l Z | (9)

Pada persamaan (8) yn adalah hasil komputasi numerik yang merupakan nilai
pendekatan untuk y( / n ) . Selisih kedua besaran ini merupakan ukuran yang selanjutnya
akan menentukan lebar-langkah (step-size) h secara adaptif. Teknik komputasi ini
dikatakan bersifat adaptif terhadap h atau sering disebut juga sebagai teknik peubah
lebar-langkah (variable step-size technique).

Terdapat dua katagori utama metoda Runge-Kutta; keduanya adalah metoda
Runge-Kutta Eksplisit, dan metoda Runge-Kutta Implisit. Selanjutnya dikenal pula
katagori ketiga, yaitu metoda Runge-Kutta Semi Ekslpisit atau Semi Implisit atau
Runge-Kutta Implisit Diagonal, RKID (DIRK, Diagonally Implicit Runge-Kufta).
RKID sebenamya masih termasuk. katagori implisit. Berkaitan dengan katagorisasi di
atas maka batas atas somasi pada persamaan (9) adalah i-1 untuk RK eksplisit, untuk
RKID, dan s untuk RK implisit.

Pilihan penggunaan kedua katagori metoda Runge-Kutta dilakukan berdasarkan
ke-stif-an (stiffness) persoalan. Metoda Runge-Kutta Eksplisit — dan metoda eksplisit
lainnya — sudah cukup stabil untuk permasalahan non-stiff, sedangkan masalah stif
dan agak stif (mildy stiff) harus menggunakan metoda implisit.

PSA (7) dikatakan stif pada selang I = [a,b] jika V/ e l , berlaku :

1. Re(A,) <0 (i = l ,2 , ... ,s),dan

Max , v / Min , N
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dimana Ai adalah nilai-nilai eigen dari matriks koefisien sistem, A, yaitu jika
persamaan (7) dituliskan sebagai y' = f (/,y) = A ( / ) y + b ( 0 , baik melalui proses
linierisasi — dicirikan dengan kebergantungan matriks A dan vektor b terhadap
variabel t — ataupun tidak — dicirikan dengan matriks A dan vektor b yang konstan.
Tidak ada batasan baku tentang nilai rasio ke-stif-an {stiffness ratio) S(x). Di antara
beberapa pendapat tersebut penulis mengutip pendapat Lambert yaitu 0(1) untuk
permasalahan tidak stif, 0{ O2) untuk permasalahan hampir stif, dan 0{ 06) untuk

^permasalahan stif. Masalah hampir stif akan lebih baik dikerjakan dengan metoda
implisit dibandingkan dengan metoda eksplisit.

Telah dilakukan perhitungan S(x) pada sistem (6) untuk K = 0.5 dan Ax = 0.25.
Hasilnya terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rasio ke-stif-an, S(x) sebagai fungsi derajat PDO, m

m = N-l
S(x)

5
13.7419

6
18.8427

7
24.6651

25
215.6400

50
518.7506

90
783.39666

Karena S(x) berkisar antara 9(10) sampai 8(100), yaitu selang masalah agak
stif, maka metoda Runge-Kutta yang dipakai adalah RK implisit. Selanjutnya dengan
alasan-alasan seperti yang akan dijelaskan pada Pasal 4, maka RK implisit yang ak?.n
dipakai adalah RKID. Tabel butcher RKID, yang memperlihatkan koefisien formula :
a, b, dan c, seperti terlihat pada pada persamaan (8) dan (9), untuk formula RKID
dengan derajat-tahap (stage-order) - s, ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

a

«21 «22

«s

Gambar 1. Tabel butcher untuk RKID

Kombinasi persamaan-persamaan (7), (8), dan (9), serta Gambar 1.
menghasilkan:
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(10)

dimana:

Jm = Jacobian(f) = A untuk PDO linier,

Im = matriks satuan.

PARALELISASI METODA : RKID PARALEL

Sebuah formula RK implisit dengan derajat-tahap s membutuhkan pemecahan
sm-buah persamaan simultan atau s-buah sistem PDO pada setiap langkah integrasi.
Matriks a formula RK implisit ini, sepcrti ditunjukkan oleh tabel butcher, adalah
matriks penuh. Metoda penyelesaian standar masalah ini adatah melalui faktorisasi LU
dilanjutkan dengan penyelesaian sistem L dan U. Jumlah flops penyelesaian ini adalah :

Berbeda dengan RK implisit, maka matriks a formula RKID adalah matriks
segitiga atas. Tidak diperlukan faktorisasi LU pada penyelesaian masalah ini. Jadi
jumlah flops yang diperlukan adalah ms2. Sedikitnya jumlah flops yang diperlukan
sebuah RKID mendorong orang untuk mencari atau menurunkan formula RKID, atau
bahkan melakukan formulasi ulang bentuk RK implisit, jika mungkin, menjadi bentuk
blok-RKID. Penulis memfokuskan tulisannya kepada upaya terakhir ini. Bentuk tabel
butcher dari blok-RKID terlihat pada Gambar 2.

Cp

A

B]

Gambar 2. Tabel butcher untuk blok-RKID
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Gambar 2 di atas adalah hasil formuiasi ulang RK implisit menjadi blok-RKID.
A dan D adalah dua matriks berukuran maksimum q x q, dimana A adalah matriks
bujur sangkar, penuh ataupun tidak, dan D adalah matriks diagonal yang tidak pertu
sama untuk semua D. Sementara itu C dan B adalah dua matriks kolom dengan panjang
kolom maksimum adalah q. Karena D adalah matriks diagonal maka semua k pada
lajur blok pertama dapat dipecahkan secara serempak; Inilah potensi RKID dalam
paralelisasi metoda sehingga blok-RKID di atas disebut sebagai RKID Paralcl
(RKIDP). Selanjutnya, segera setelah semua k pada lajur ke-i selesai dipecahkan maka
hal yang sama dapat dilakukan pada lajur ke-(i+l).

Formula RKIDP di atas membutuhkan minimal q-buah prosesor, dan secara
lengkap diacu sebagai RKIDP s-tahap p-paralel <?-prosesor (s-stage p-parallel q-
processor RKIDP). Sebagai contoh berikut ini diberikan sebuah formula RK implisit 4-
stage :

0
3/5

0
2/5

1
0

171/44

-43/20

0
3/5

-215/44
39/20

0
0

1
0

0
0

0
3/5

11/72 25/72 11/72 25/72

Gambar 3. Sebuah formula RK Implisit s-tahap

Segera terlihat bahvva terhadap formula pada Gambar 3 di atas dapat dilakukan
formuiasi ulang sehingga diperoleh formula 4-tahap 2-paralel 2-prosesor.

Telah ditunjukkan pada akhir Pasal 3 bahwa matriks koefisien sistem PDO
adalah matriks tridiagonal konstan berukuran (N-l) x (N-l). Jika formula
Runge-Kutta Implisit yang dipakai adalah seperti pada Gambar 3 maka persamaan (9)
akan menjadi:

I
n~

hau
0

ha^ A

ha4] A

A

I

0

ha32 A

ha42A

A

I»

0

0

-ha,,

0

A

I

0

0

0

k
2

k3I 3 f
JLkJ

Ayo+b]

Ay«+b
( 1 1 )

Vektor kj dan k2 dapat dipecahkan secara serempak. Hal yang sama dapat dilakukan
pada k3 dan k4 setelah dua nilai k sebelumnya diperoleh. Perhatikan bahwa komponcn
setiap vektor k adalah (N-l)-buah k.

Dengan paralelisasi metoda inaka prosedur penyelesaian permasalahan syarat
awal pada sebuah langkah komputasi dapat dituliskan dalam pseudocode berikut:
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Pseudocode 11

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

SEC
PAR

SEC
proses 1.1 : for i = 1 to m : hitung &,;
proses 1.2 :

PAR
SEC

proses 2.1 :

proses 2.2:

PAR for i =1 to m

for i 1 to m : hitung &,;
for i =1 to m : hitung k2 -t

for i - ] to m : hitung k%;

for i = / to m : hitung kA -t

proses 3.i.: hitung: y =
(

Salah satu indikator komputasi paralel adalah speed-up ratio pada jumlah
prosesor p, Sp. Sp didefinisikan sebagai rasio antara waktu algoritma sekuensial

tercepat terhadap waktu algoritma paralel untuk suatu permasalahan yang diberikan
Agak berbeda dengan defmisi di atas, maka pada tulisan ini algoritma sekuensial adalah
prosedur komputasi dengan menggunakan formula RKID, sedangkan algoritma paralel
adalah prosedur komputasi dengan menggunakan RKIDP dari formula RKID, yaitu
dengan menggunakan pseudocode 11. Dari pengertian terakhir terlihat bahwa untuk
formula pada Gambar 3 dan pseudocode 11 akan diperoleh speed-up ideal sebcsar 2.

Paralelisasi metoda di atas telah dipergunakan oleh Suhartanto untuk
menyelesaikan sistem PDO f(x,y) = Ly, dimana L adalah matriks tridiagonal sebagai
berikut:

\2 -1 1
-1 2 -1

-1 2 - 1

-1 2

(12)

Dari hasil percobaannya diperoleh nilai speed-up : 1.8440 (N = 100) dan meningkat
sampai 1.8534 (N = 2500). Hasil ini cukup dekat dengan speed-up ideal.
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PARALELISASI SISTEM : REDUKSI SIKLIK

Pada pseudocode 11 di atas tampaknya terdapat satu peluang untuk menaikkan
speed-up. Peluang itu adalah paralelisasi pada proses-proses : 1.1, 1.2, 2.1, dan 2.2,
yaitu paralelisasi dalam menghitung semua komponen dalam setiap vektor k yang
masing-masing berjumlah N-l.

Dari persamaan (11) terlihat bahwa bentuk persamaan untuk memecahkan setiap
vektor k adalah sama. Dengan mengingat bentuk A seperti pada persamaan (5), maka
komponen persamaan (11) untuk ki pada akhir langkah komputasi pertama, sebagai
contoh, adalah :

1 + 4a -(2-K dx)a 0
-(2 + K dx)a 1 + 4« -{2-K dx)a

0

0

-(2 + K dx)a

0

0

-(2-K dx)a
-(2 + K dx)a 1 + 4o

-4ylj0 + {2-K dx)y2fi

(2+K dx)yl0 - 4>2>0 +{2-K dx)nxo

(2 + K
N.2 0

+(2-K dx)yN_
N_]0

"•l.N-2

L*M.N-I J

(13)

Tujuan reduksi siklis adalah mempartisi sebuah sistem persamaan tridiagonal
menjadi beberapa blok persamaan sedeniikian rupa sehingga setiap blok dapat dapat
dipecahkan secara serempak bersama blok lainnya. Teknik reduksi ini dilakukan
melalui serangkaian proses eliminasi. Setiap proses eliminasi akan menggandakan
jumlah persamaan. Misalnya:

ciy

Gambar 4.

setelah eliminasi pertama berubah menjadi
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a?
0 b™

a? b?\

Gambar 5.

Gambar 4 adalah matriks koefisien A dari sistem persamaan linier

Ax = y (14)

Pada gambar tersebut terlihat bahwa eliminasi pertama telah mempartisi sebuah
persamaan tridiagonal empat peubah menjadi dua blok persamaan yang dapat
dipecahkan secara serempak : blok atas memecahkan dua peubah pertama scmentara
blok bawah memecahkan dua peubah kedua. Indeks atas pada Gambar 5. menunjukkan
bahwa eliminasi telah dilakukan sebanyak satu kali. Secara umum terhadap hasil
eliminasi ke-n dapat dilakukan eliminasi Icbih lanjut sehingga diperoleh lebih banyak
lagi blok persamaan yang dapat dipecahkan secara serempak.

Teknik eliminasi akan dijelaskan bcrikut ini. Untuk kasus lebih umum Gambar 4
sekarangberukuran mxm sehingga bentuknya menjadi:

A =

n,-!

,„ b m J

(15)

Perhatikan persamaan ke-(i-l), ke-i, dan ke-(i+l) untuk i = 3,4,...,m-2 sebagai berikut

(16)

Persamaan ke-(i-l) digunakan untuk mengeliminasi x-rA dari persamaan ke-i, sedangkan
persamaan ke-(i+l) digunakan untuk mengeliminasi xi+] dari persamaan ke-i. Hasilnya
adalah transformasi persamaan (14) menjadi :
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a(X) x +b0)x +c0)x - ,(') (17)
dimana :

i+I

_ yj 0) c

(18)

0 ) .

Persamaan (18) juga berlaku untuk a^'j ,a(
n

]) ,b^]) ,b^ ,c,(1) ,dan c^ kecuali untuk :

- b, + p , a^, dan

Perhatikan bahwa dua indeks .\' berLirutan dalam persamaan (17) berselisih 2.
dengan demikian transformasi matriks (15) akibat eliminasi pertama ini menghasilkan
persamaan (19). Untuk memperjelas formulasi ulang persamaan (19) menjadi bentuk
Gambar 5 maka disertakanlah variabel x-nva.

0

0

0

c l ( 1 )

0 ci"

0

0

O.n.1 0

0

0

0

x2

x!

xmA

x

(20)

Persamaan (20) dapat diformulasi ulang menjadi:
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!i o (21)

Dapat disimpulkan bahwa prosedur reduksi-siklis terdiri atas :

1. assignment persamaan (18)
2. assignment persamaan (20)
3. formulasi persamaan (21)

Persamaan (21) terdiri atas dua blok persamaan yang saling lepas schingga
keduanya dapat diselesaikan secara sercmpak. Terhadap persamaan di atas juga dapat
dilakukan prosedur yang sama sehingga diperoleh persamaan dengan empat, dclapan.
sampai 2n blok persamaan, dengan n adalah derajat reduksi-siklis, yaitu frekuensi
pemanggilan prosedur reduksi-siklis.

Segera setelah derajat reduksi-siklis tercapai, maka langkah selanjutnya adalah
eliminasi gauss bagi persamaan : Ax = y, yang terdiri dari :

1. faktorisasi : A = LU
2. dapatkan z dari : Lz = y
3. dapatkan x dari : Ux = z.

Untuk matriks A seperti pada persamaan (15) maka faktorisasi LU menghasilkan :

U,
/, i U2

L = dan U = (22)

dengan :
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w, = £, danuntuki = 2,3,...,m

Akhimya, paralelisasi sistem reduksi siklis ini dirangkunikan dengan prosediir
sistem berikut:

Prosedur Sistem
1. for i = 1 to n do

prosedur reduksi-siklis
2, for j = 1 to 2n do in para lei

eliminasi gauss (blok-j)

Pseudocode lengkap yang menyertakan paralelisasi metoda dan paralelisasi
sistem adalah:

Pseudocode 13.
1. SEC
2. PAR
3. SEC
4. Prosedur Sistem (k] J

5. Prosedur Sistem (k2 J

6. PAR
7. SEC
8. Posedur Sistem (k3 J

9. Prosedur Sistem (k4 J

10. PAR for i =1 to m
(A

11. proses 3.i.: hitung : yin+] = yin + h\ ^b-

KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa kesimpulan sementara yang dapat diturunkan dari pembicaraan di atas
adalah :

1. Masalah Persamaan Difusi di atas dapat direduksi menjadi sistem PDO dengan
matriks koefisien sistem thdiagonal-toeplitz serta mempunya jenis ke-stif-an:
hampir stif.
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2. Dengan menggunakan formula RKID Paralel berderajat-tahap 4 dan mempunyai
jumlah blok 2, serta sistem • PDO yang yang diuji mempunyai kemiripan
(tridiagonal-toeplitz-simetri), pseudocode 7 menghasilkan speed-up cukup dekat
dengan kondisi ideal.

3. Pseudocode 11 yang mengabungkan paralelisasi sitem, yaitu prosedur reduksi-siklis
dan prosedur eliminasi-gauss, ke dalam pseudocode 7 diperkirakan akan
menirigkatkan speed-up yang diperoleh dengan pseudocode 7 Hal ini terutama akan
terjadi untuk ukuran sistem yang besar.

Berikut ini beberapa saran untuk peningkatan speedup atau penelitian Icbili
lanjut:

1. Speed-up yang dihasilkan oleh pseudocode 7 akan lebih tinggi (di atas 2) jika
menggunakan formula RKIDP sebagai berikut:

a. berderajat-tahap lebih dari 4 dengan jumlah blok lebih dari 2,
b. berderajat-tahap 4 dengan jumlah blok 2 tetapi mempunyai struktur tabel butcher

sebagai berikut:

Q
c,
Q

A
4*
0

0

A
0 £»3

0 A43 D4

rjT nT I>T n T
/3j /?T ZJ, X>4

c. kombinasi (a) dan (b).

2. Teknik lain dari reduksi siklis bisa dikembangkan misalnya dengan eliminasi tahap
dua dan seterusnya terhadap matriks (20) sehingga akhirnya dihasilkan satu
persamaan dengan satu peubah, satu sistem diagonal.

3. Teknik lain untuk merubah Gambar 4 menjadi Gambar 5 adalah metoda itcrasi,
yaitu dengan membawa elemen a3 dan c2 ke ruas kanan, memberi nilai dugaan
kepada peubah x yang bersangkutan (dalam hal ini x3 dan x2), lakukan itcrasi
sehingga dua nilai terakhir kedua peubah tersebut berselisih sekecil mungkin. Teknik
ini sangat bergantung kepada laju konvergensi; laju konvergensi yang lambat akan
menjadikan overhead komputasi terlalu besar.
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4. Implementasi program akan dilakukan dengan Transputer 8 prosesor, dengan bahasa
pemrograman 0ccam2. Implementasi lain dapat saja dilakukan dengan
menggunakan PVM.
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DISKUSI

SUPRIYONO

1. Bagaimana tingkat stabilitas RKID?
2. Berapa nilai dari beberapa parameter dalam RKID?

ASEP JUARNA

1. Secara umum semua metode implisit lebih stabil dari pada metode eksplisit. Dua
indikator stabilitas adalah komponen sistem yaitu stiffness ratio > 0 (10) akan
stabil jika menggunakan metode implisit, dan komponen metode yaitu dengan test
function y' = ay akan diperoleh region of stability pada metode implisit lebih
besar dari pada metode eksplisit.

2. RKID ini mempunyai derajat formula p = 8 dan derajat stage = 4 yang termasuk S-
stable.

RENO ALAMSYAH

1. Mengapa speed up ratio hasil eksperimen lebih kecil dari pada speed up ideal?
2. Mengapa speed up ratio hasil eksperimen untuk n = 100 (1,84) lebih kecil dari

pada n = 1000(1,85)?

ASEP JUARNA

1. Speed up ideal djdasarkan pada asumsi bahwa communication cost antar prosesor
sama dengan nol (pengiriman data tidak perlu waktu) dan setiap prosesor tidak
pernah idle (menunggu), sedang pada kenyataannya kedua hal ini tidak mungkin
terjadi terutama pada kasus komputasi assyncronous.

2. Komputasi yang baik mempunyai computation to communication ratio (cc-
ratio) >1. Makin besar ukuran sistem (n), makin besar ukuran cc-ratio kumulatif
sehingga overhead cost makin kecil dan mengakibatkan speed up makin
mendekati ideal (walaupun tidak pernah tercapai).
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TOTTITJIPTOSUMIRAT

Apakah paralelisasi dalam metode RXID dapat digunakan untuk pemecahan masalah
di bidang Biologi seperti penyerapan radioisotope tracer (32P) oleh mikroba di dalam
rumen (perut) hewan ternak ruminansia? Mohon penjelasan.

ASEP JUARNA

Setiap permasalahan yang dapat dimodelkan menjadi persamaan diferensial parsial
orde2 dan 2 dimensi, dapat dideskritisasi menjadi sistem Persamaan Diferensial
Ordiner (PDO). Setiap PDO pasti dapat diselesaikan dengan RKID secara paralel
(paralelisasi metode), sedang paralelisasi sistem bergantung pada matriks koefisien
sistem PDO. Sistem PDO dalam makalah ini mempunyai matriks koefisien konstan
tridiagonal, sehingga mengalami paralelisasi ganda.
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ALGORITMA PARALEL INTEGRASI NUMERIK ADAPTIF

M. Sujatmiko*, T. Basaruddin**

ABSTRACT ID990000006

PARALLEL ALGORITHM FOR ADAPTIVE NUMERICAL INTEGRATION.
This paper presents an automation algorithm for integration using adaptive trapezoidal method.
The interval is adaptively divided where the widths of sub intervals are different and fit to the behavior of
its function. For a function f, an integration on interval [a,b] can be obtained, with maximum tolerance s,
using estimation (f,a,b, e). The estimated solution is valid if the error is stillin a reasonable range, fulfil
certain criteria. If the error is big, however, the problem is solved by dividing it into to similar and
independent sub problems on to separate [a, (a+b)/2] and [(a+b/2,b)] interval, i,e. (f,a,(a+b/2, s/2) and
(f,(a+b/2,b, e/2) estimations. The problems are solved in two different kinds of processors, root
processor and worker processor. Root processor function to divide a main problem into sub problems and
distribute them to worker processor. The division mechanism may go further until all of the sub problem
are resolved. The solution of each sub problem is then submitted to the root processor such that the
solution for the main problem can be obtained. The algorithm is the implemented on C-programming-
base distributed computer networking system under parallel virtual machine platform.

ABSTRAK

ALGORITMA PARALEL INTEGRASI NUMERIK ADAPTIF. Akan disajikan suatu
algoritma otomasi integrasi dengan menggunakan metode trapesium adaptif. Pembagian interval
dilakukan secara adaptif dimana lebar sub-sub-interval tidak sama disesuaikan dengan perilaku lokal dari
fungsi. Tinjau suatu integral pada interval [a,b] dengan toleransi maksimumS , estimasi(f,a,b,Z ) . Solusi
dari es(imasi(f,a,b,E) akan diterima bila galat yang didapat telah memenuhi kriteria yang ditentukan.
Sebaliknya bila kriteria belum terpenuhi, problem tersebut akan dibagi menjadi dua sub-problem yang
serupa dan tidak saling tergantung, masing-masing pada interval [a,(a+b)/2] dan [(a+b)/2,b] yaitu
estimasi(f,a,(a+b)/2,B /2) dan estimasi(f,(a+b)/2,b,E /2). Selanjutnya kedua sub-problem tersebut akan
dikerjakan pada dua prosesor yang berbeda sehingga bisa dikerjakan secara simultan. Mekanisme
pembagian ini mungkin akan terus berlanjut sampai kedalaman tertentu. Prosesor utama (root processor)
mengatur alokasi sub-problem ke prosesor pekerja (worker processor). Begitu seterusnya akan
berlangsung sampai semua sub-problem yang muncul dapat diselesaikan. Kemudian solusi setiap sub-
problem akan dikirim oleh prosesor pekerja ke prosesor utama untuk digabungkan sehingga diperoleh
solusi problem utama. Algoritma ini akan diimplementasikan pada sistem jaringan komputer terdistribusi
berbasis C programming dengan parallel virtual machine.

STIKOM Surabaya

" FASILKOM UI
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PENDAHULUAN

Berbagai masalah sains dan teknik seringkali iebih mudah diselesaikan bila
terlebih dulu dibuat model matematisnya. Sehingga dalam penyelesaiannya akan
melibatkan operasi-operasi aritmatik pada model yang terbentuk. Dalam banyak hal
metode komputasi numerik memegang peranan yang sangat penting dan telah mampu
memberikan solusi dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi.

Salah satu metode komputasi numerik yang akan dibahas disini adalah metode
integrasi numerik, untuk menghitung nilai pendekatan integral suatu fungsi pada
interval tertentu, dengan tingkat akurasi yang diinginkan. Perhitungan integral suatu
fungsi tidak selamanya dapat dilakukan secara analitik, sehingga perhitungan integral
secara numerik tetap diperlukan.

Metode-metode integrasi numerik yang ada, selalu membagi interval ke dalam
sub-sub-interval dengan iebar yang sama. Untuk itu daiam makalah ini akan dibahas
cara melakukan pembagian lebar sub-interval dengan memperhatikan perilaku iokal
dari fungsi.

Satu kunci pembuka perkembangan teknologi komputasi modern adalah
dengan dikembangkannya teknologi komputasi paralel. Komputasi paralel adalah
komputasi yang terdiri dari banyak proses dan setiap proses dapat dieksekusi secara
bersama-sama pada prosesor yang berbeda dan antar proses dapat saling berinteraksi.
Komputasi parale! akan memberikan kinerja lebih tinggi dengan cost yang rendah bila
dilakukan dengan perancangan algoritma paralel yang benar. Pada makalah ini juga
akan dibahas sekilas tentang komputasi paralel pada sistem jaringan komputer
berbasis C programming dengan parallel virtual machine.

INTEGRASI

Permasalahan yang dihadapi adalah menghitung nilai pendekatan integral suatu
fungsi pada interval [a,b]. Secara matematis dituliskan :

= \f(x)dx

Lebih jelas secara grafis ditunjukkan di bawah ini. Metode-metode yang ada selama
ini membagi interval menjadi sub-sub-interval dengan lebar yang sama. Permasalahan
muncul ketika membutuhkan solusi dengan ketelitian yang tinggi. Konsekuensinya,
lebar sub-interval harus kecil sehingga akan terdapat banyak sekali sub-sub interval.
Hal ini menyebabkan jumlah evaluasi integral menjadi sangat besar dan ini tidak
efisien. Kelemahan lain adalah galat tidak tersebar secara merata pada setiap
sub-interval. Perhatikan gambar-1 di bawah ini terlihat sub-sub-interval dengan lebar
yang sama.
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Gambar 1.

Untuk mengatasi masalah ini, ditawarkan suatu mekanisme adaptif, yang
menggunakan lebar sub-sub-interval tidak sama, tetapi disesuaikan dengan perilaku
lokal dari fungsi yang diintegralkan. Dengan cara ini akan diperoleh jumlah sub-sub-
interval yang minimal tetapi tetap mempertahankan akurasi yang diinginkan.
Jumlah evaluasi integral akan menjadi minimum sehingga waktu eksekusi akan lebih
cepat. Gambar-2 di bawah ini menggambarkan untuk grafik yang curam, lebar
sub-interval cukup kecil, sedang pada grafik yang landai, lebar sub-interval
lebih besar.

1 12! m i

Gambar 2.

Dari gambar-2 di atas nampak bahwa hanya ada m sub-interval dengan nilai m jauh
lebih kecil dari nilai n pada gambar-1, sehingga jumlah evaluasi integral akan
minimum, waktu komputasi akan lebih kecil tanpa mengurangi tingkat ketelitiannya.
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Mekanisme adaptif yang akan dilakukan didasarkan pada aturan trapesium, seperti
dijelaskan di bawah ini :
Misal nama fungsinya estimasi(f,a,b,z).

1. Menghitung integral sebagai berikut:

Gambar 3.

f(b)

= {b-a)-
(a) + 2f((a+b)/2)

Gambar 4.

2. Menghitung galat relatif: err = { |T3-T2| }/3.

3. Stopping criteria didasarkan pada galat dan lebar sub-interval, dengan melakukan
evaluasi terhadap nilai s dan h. Jika err < e maka T3 dapat diterima sebagai solusi
pada sub-interval yang bersangkutan. Jika (err > e) dan (h > h_min) maka T3
kurang akurat, berarti pembagian pada sub-interval tersebut perlu dilakukan lagi.
Selanjutnya problem tersebut di atas akan dipecah menjadi dua subproblem yang
masing-masing pada interval [a,(a+b)/2] dan [(a+b)/2, b] yaitu
estimasi(f,a,(a+b)/2,g/2) dan estimasi(f,(a+b)/2,b,s/2).
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DISAIN ALGORITMA PARALEL

Ada dua tipe algoritma paralel yaitu algoritma yang bersifat statis dan dinamis.
Dalam algoritma statis, jumlah proses yang terbentuk sudah pasti dan diketahui
sebelum dieksekusi, sedang algoritma dinamis, jumlah proses yang akan terbentuk
tidak diketahui sebelumnya, karena saat eksekusi bisa muncul proses baru tergantung
data yang dioperasikan dan akurasi yang diinginkan. Contohnya pada quick-sort dan
secara. umum pada paradigma devide and conquer. Pembahasan selanjutnya
adalah algoritma paralel dinamis yang didasarkan pada paradigma devide
and conquer. Dibawah ini dijelaskan paradigma devide and conquer :

void DaC(I:structure; O:structure) /* I sebagai input dan O sebagai output */

local S1,S2:structure;
local T1,T2: structure;
if SMALL(I,O) { return(ANSWER(I,O));}

else {
SPLIT_INPUT(I,S 1 ,S2) /* bagi problem ke dalam 2 sub-problem */

/* S1,S2 sub-structure dari input */
/* T1,T2 sub-structure dari output */

DaC(Sl,Tl); /* eksekusi pemanggilan DaC secara rekursif */
DaC(S2,T2); /* dikerjakan secara paralel */
/* akhir proses paralel */

COMBINE(T1,T2,I,O); /*menggabungkan solusi sub-problem unt*/
/* mendapatkan solusi main problem*/

Keterangan : SMALL menentukan apakah ukuran problem sudah cukup kecil
sehingga solusi dapat dihitung langsung. Jika ya, maka ANSWER akan langsung
menghitung hasilnya. Tetapi jika tidak, maka SPLIT_INPUT akan memecah input
awal I menjadi 2 input : S1,S2. Setiap pemangilan DaC secara rekursif, maka DaC
akan menghasilkan 2 sub-problem yang dapat dikerjakan secara simultan dan
akan menerima input Si serta memesan area memori untuk output Ti.
COMBINE menggabungkan solusi Ti, untuk mendapatkan solusi utama O.
Di bawah ini disajikan algoritma paralel integrasi numerik adaptif:
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void estimasi(f,a,b,e)
{

total_int =0; /* inisialisasi */
total_galat = 0;
h_min = (b-a)/500;

h = b-a;
t2 = h*{f(a)+f(b)}/2;
t3 = h * {f(a) + 2 f((a+b)/2) + f(b)}/4;
err = abs(t3-t2)/3;

/*mekanisme adaptif ditunjukkan dibawah ini*/
if (err>s) && (h>h_min) {

estimasi(f,a,(a+b)/2,e/2); /* problem dipecah menjadi */
estimasi(f,(a+b)/2,b,e/2); /* 2 sub-problem & dikerjakan */

} /* secara paralel */
else {

totalint = totalint +13; /*solusi memenuhi kriteria */
total_err = total_err + err; /* akurasi yang diinginkan */

catat_interval(a,b); /* dihitung total integral & galat */
} /* dicatat pula sub-intervalnya */

SEKELAS TENTANG KOMPUTASI PARALEL PADA PVM

Implementasi dari komputasi paralel telah muncul dua model utama yaitu
Massively Parallel Processing (MPP) dan Sistem Terdistribusi. MPP adalah
komputer dengan kemampuan yang tinggi, yang menggabungkan ratusan sampai
ribuan CPU dalam satu kabinet besar terhubung ke memori dengan kapasitas ratusan
Gigabyte dengan model pemrograman shared memory. Sistem Terdistribusi adalah
proses komputasi yang dieksekusi pada sekumpulan komputer yang terhubung dalam
suatu network dan digunakan secara bersama-sama untuk menyelesaikan satu
problem yang besar, dengan model .pemrograman message passing.

Komputasi pada Jaringan

Komputer yang tersedia pada suatu network mungkin dibuat oleh vendor yang
berbeda-beda atau dengan kompiler yang berbeda pula. Seorang programmer yang
akan memanfaatkan sekumpulan komputer dalam jaringan, maka akan dihadapkan
pada berbagai konflik sehubungan dengan heterogenitas tadi, seperti masalah
arsitektur, format data, kecepatan komputasi, load mesin dan load jaringan, yang
kesemuanya itu berbeda-beda.
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Walaupun banyak kesulitan yang disebabkan oleh heterogenitas, komputasi
terdistribusi menawarkan banyak keunggulan, diantaranya
• Dengan menggunakan hardware yang ada, biaya komputasi menjadi lebih murah.
• Performansi dapat dioptimalkan dengan penugasan setiap task ke arsitektur

yang cocok.
• Dapat menggali sifat dasar komputasi heterogenitas. Contoh menyediakan akses

ke data base yang berbeda atau akses ke prosesor tertentu untuk bagian aplikasi
tertentu yang hanya dapat dijalankan pada platform tertentu.

• Sumberdaya komputer virtual dapat berkembang secara bertahap.
• Pengembangan program dapat ditingkatkan dengan penggunaan lingkungan yang

ada. Programmer dapat menggunakan editor, kompiler, dan debugger yang
tersedia pada mesin-mesin lokal.

• Fault tolerance pada user level atau program level dapat diimplementasikan
dengan sedikit usaha pada aplikasinya atau letak sistem operasinya.

• Komputasi terdistribusi dapat mendukung kerjagabungan.
• Mengurangi contenti resource, penurunan biaya dan kemungkinan-kemungkinan

implementasi yang lebih efektif pada suatu aplikasi.

Sistem PVM.

Apa itu Parallel Virtual Machine .PVM adalah paket perangkat lunak yang
memungkinkan penerapan komputasi secara paralel pada suatu jaringan multi
komputer. Setiap prosesor memiliki memori lokal dengan address space terpisah-
pisah, dengan arsitektur komputer yang berbeda-beda tetapi semuanya dapat diakses
oleh program aplikasi melalui sebuah library yg berisi rutin-rutin interface pvm.

Di bawah ini ditunjukkan model komputasi paralel pada pvm, sebuah aplikasi
yang terdiri dari beberapa task. Setiap task mengerjakan sesuai datanya
masing-masing.

input &
partitioning

comp 1 * \ / comp 2

output Si
display

Gambar 5.
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Fungsi Utama PVM adalah pvm dapat mengelola jaringan komputer baik
homogen maupun heterogen sebagai sumberdaya yang terintegrasi, pvm merupakan
pemrograman paralel berbasis message passing dengan rutin-rutin yang dapat
menyembunyikan aspek-aspek tekriis dari jaringan yang dipakai.

Dibawah ini disajikan gambaran arsitektur heterogen dimana PVM dapat
dijalankan:

Cluster-1

Cluster-2

a
MPP

bridge/
router

I/I

pvm :
multiprogrammed
virtual machine

cluster-3

vector SC

Gambar 6.

PVM terdiri dari dua bagian, yaitu
1. Daemon dinamakan pvmd3 dan disingkat pvmd, adalah proses yang

mengeksekusi di balik layar, proses ini selalu menunggu adanya suatu
permintaan. Bagian ini ada dalam semua komputer, membuat virtual machine.
Sebagai contoh adalah program mail yang dijalankan dengan cara background
dan menangani semua surat elektronik yang datang dan keluar pada satu
komputer. contoh Iain adalah proses remote login, print manager dan lain-lain.

2. Library dari rutin-rutin interface PVM. Berisi daftar lengkap fungsi-fungsi
primitif yang dibutuhkan untuk kerjasama antar task-task dari suatu aplikasi.
Library ini berisi rutin -rutin untuk pertukaran pesan, membiakkan proses,
koordinasi task dan modifikasi virtual machine.
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Pola Pemrograman Paralel pada PVM

Komputasi paralel dapat didekati dengan 3 tinjauan dasar yaitu

a. Crowd Computation
Adalah model paling umum dan terdiri dari kumpulan proses yang saling

berhubungan sangat erat. Melakukan komputasi pada bagian-bagian yang berbeda
dari workload.
Contoh untuk pola ini adalah Model Master-Slave, seperti digambarkan
di bawah ini.

Master Mmnmnt™...-

slave

Gam bar 7.

Program master bertugas penyebaran proses (spawn proses), inisialisasi,
collection, display hasil dan mungkin display fungsi-fungsi waktu. Sedang
program slave bertugas melaksanakan komputasi yang sebenarnya, menerima
alokasi task/workload dari master baik secara statis maupun dinamis dan
melakukan komputasi task-task dari alokasi dirinya sendiri.

b. Tree Computation

Adalah pola pemrograman dimana proses disebar secara dinamis seperti tree.
Hubungan antar node sebagai hubungan parent-child. Cocok untuk aplikasi
dimana total proses yang akan terbentuk tidak diketahui sebelumnya. Biasanya
tree computation ini dipakai urituk algoritma-algoritma branch and bound, alpa
beta search dan algoritma recursive divide and conquer.
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parent

child

Gambar 8.

c. Hybrid Computation

Adalah model komputasi yang merupakan kombinasi model tree dan model
crowd. Model ini memiliki struktur penyebaran proses yang lebih bebas.

Gambar 9.

Tiga klasifikasi di atas dibuat berdasarkan hubungan proses, seberapa banyak
hubungan untuk komunikasi. Walaupun pada semua model di atas sangat mungkin
suatu proses melakukan interaksi dan sinkronisasi dengan yang lain. Selanjutnya
pemilihan model aplikasi sangat .bergantung pada struktur program paralel yang
paling cocok.
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Pembagian Beban Kerja

Lebih dikenal dengan istilah load balancing atau workload allocation.
Idenya jangan ada prosesor yang idle selama prosesor Iain bekerja. Dengan cara
seperti ini diharapkan terjadi keseimbangan beban kerja masing-masing prosesor,
waktu eksekusi akan lebih cepat. Tujuannya untuk lebih menekankan struktur proses
yang terjadi. Ada dua metode pembagian beban kerja berdasarkan pemisahan data
atau pemisahan fungsi, yaitu

- Data decomposition atau partitioning,
Task-task dioperasikan pada data yang berbeda Contoh pada penjumlahan vektor :
C[i..n]=A[i..n]+B[i..n] sementara'jumlah prosesor 4, maka alokasi setiap prosesor
n/4 elemen.

prosesor

Gambar 10.

' Function decomposition
Membagi work didasarkan pada operasi-operasi atau fungsi-fungsi yang berbeds.
Di bawah ini diberikan contoh suatu program simulasi disain dan pembuatan
pesawat terbang. Dimulai dari spesifikasi input tertentu, kemudian perhitungan
dilanjutkan pada fungsi-fungsi yang mendisain bagian-bagian pesawat seperti wing,
tail, bodi, rudder dll. Semua proses dapat dikerjakan secara paralel, karena fungsi
fungsinya berbeda-beda. Berikut bagan secara lebih lengkap.
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flight dynamics

control

atmosphere

tail

input data

Gambar 11.

PENGUKURAN DAN ANALISA

Parameter-parameter yang akan diukur dalam komputasi paralel ini adalah
speedup dan c/c ratio. Dengan menghitung speedup bisa diketahui efisiensi
penggunaan prosesor dan dengan menghitung c/c ratio dapat diketahui granularitas.

Speedup adalah perbandingan kecepatan eksekusi suatu program yang
dijalankan pada komputer paralel terhadap kecepatan eksekusi program tersebut pada
komputer sekuensial.

_ . Vp UTp Ts
Speedup=—= —=—

Vs MTs Tp

Efisiensi Penggunaan Prosesor, untuk memperoieh efisiensi yang tinggi,
usahakan agar semua prosesor dalam sistem digunakan secara optimal, tidak ada
prosesor yang idle selama prosesor lain bekerja.

Ep = Speedup / Z p
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Computation to communication ratio adalah perbandingan waktu komputasi
terhadap waktu komunikasi dalam komputer MIMD berbasis message passing.
c/c ratio adalah salah satu cara memprediksi kinerja dari komputer paralel.

c/c ratio = t_komp_par/ t_komu

Granularitas adalah jumlah operasi yang dilaksanakan sebelum sinkronisasi
berlangsung. Berdasarkan Granularitas, algoritma paralel dikategorikan dalam tiga
kelompok yaitu fine grain (lebih banyak komunikasi dari pada komputasi),
medium-grain (komputasi dan komunikasi seimbang) dan coarse-grain (lebih banyak
komputasi dari pada komunikasi), Ditunjukkan hubungan antara c/c ratio dengan
granularitas. Jika 0<c/cratio<l makafine grain, jika c/cratio=l maka medium grain,
sedang bila c/cratio>l maka coarse grain.

PENUTUP

Sebagai penutup dapat diketahui beberapa point penting diantaranya :

• Integrasi numerik dengan mekanisme adaptif merupakan pilihan terbaik untuk
mendapatkan hasil komputasi yang lebih akurat, dengan waktu komputasi yang
lebih cepat.

• Implementasi algoritma paralel pada sistem terdistribusi, harus memperhatikan
model komputasinya, model pemrogramannya, metode load balancing-nya.

• Algoritma paralel dapat dibangun dari algoritma sekuensial dengan
memperhatikan bagian-bagian yang bisa diparalelkan atau betul-betul create
algoritma baru.

• Performansi pemrosesan paralel, dapat dilihat dengan menghitung
speedup, c/c ratio.
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DISKUSI

M. BUNJAMIN

1. Dalam PVM, jenis komputer apa yang dipergunakan?
2. Software apa yang dipergunakan dalam jaringan?

M. SUJATMIKO

1. Semua jenis komputer dengan arsitektur yang berbeda, workstation, MPP, dan
superkomputer vektor.

2. Jaringan dengan software unix/Iinux berbasis C language ditambah library dari
PVM

M. SYAMSA A.

1. Bagaimana cara mengintegrasikan algoritma paralel berbasis transputer pada
PVM? Mohon penjelasan.

2. Sudahkah diperhitungkan botlle neck akibat data collision pada jaringan?

M. SUJATMIKO

1. Transputer digabungkan dalam jaringan dengan tambahan bridge/router,
selanjutnya dilakukan install PVM.

2. Data collision akan diatasi dengan sistem waktu acak. Bila terjadi collision maka
keduanya akan stop untuk sementara dan akan mengirim data kembali pada waktu
yang acak.

RENO ALAMSYAH

Apakah istilah "pemecahan bagian" mengacu kepada paralelisasi metode dan
paralelisasi sistem?

M. SUJATMIKO

Yang dimaksud dengan "pemecahan bagian" adalah untuk menunjukkan bagian dari
algoritma mana yang dapat diparalelkan. Dapat juga berarti pemecahan data untuk
dialokasikan pada prosesor yang berbeda dengan task yang sama, atau "rutin"/to£
untuk data yang sama dengan task yang berbeda.
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ALGORITMA PARALEL QUASI NEWTON UNTUK MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN OPTIMASI NON LINEAR
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ID990000007
ABSTRACT

PARALLEL QUASI NEWTON ALGORITHMS FOR LARGE SCALE NON LINIER
UNCONSTRAINED OPTIMIZATION. This paper discusses about Quasi Newton (QN) method to
solve nonlinier unconstrained minimization problems. One of many important features of QN method is
choice of matrix Hk. This method requires Hk to be positive definite and satisfies to QN method. Our
interest here is the parallel QN methods which will suite for the solution of large-scale optimization
problems. The QN methods become less attractive in large-scale problems because of the storage and
computational requirements. However, it is often the case that the Hessian is sparse matrix. In this
paper we include the mechanism of how to reduce the Hessian update and hold the Hessian properties.
One major reason of our research is that the QN methods may be good in solving certain type of
minimization problems, but it is efficiency degenerate when it is applied to solve other catagory of
problems. For this reason, we use an algorithm containing several direction strategies which are
processed in parallel. We shall attempt to parellelize algorithm by exploring different search directions
which are generated by various QN update during the minimization process. The different line search
strategies will be employed simultaneously in the process of locating the minimum along each direction.
The code of algorithm will be written in Occam language 2 which is run on the transputer machine.

ABSTRAK

ALGORITMA PARALEL QUASI NEWTON UNTUK MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN OPTIMASI NON LINEAR TAK BERKENDALA SKALA BESAR. Tulisan
ini membahas tentang metode Quasi Newton (QN) untuk menyelesaikan permasalahan nonlinear tak
bermasalah. Satu dari sekian banyak keistimewaan metode QN ini adalah memilih matriks Hessian Hk.
Metode ini memerlukan Hk menjadi positif definite dan memuaskan minat kami pada metode QN
paralel yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan optimasi skala besar. Metode QN menjadi
kurang menarik dalam pennasalahan skala besar karena memerlukan penyimpanan dan komputasi yang
besar. Dalam hal ini Hessian merupakan matriks tipis. Dalam tulisan ini dimasukkan pnla mekanisme
pengurangan update Hessian dan mempertahankan sifat Hessian. Alasan utama penelilian ini adalah
bahwa metode QN baik dalam memperkecil permasalahan tertentu tetapi tidak efisien jika digunakan
untuk menyelesaikan pennasalahan lainnya. Untuk itu, kami menggunakan suatu algoritma yang terdiri
dari beberapa petunjuk strategis yang diproses secara paralel. Kami akan mencoba memparalelkan
algoritma dengan penyelidikan yang berbeda arah pencariannya {search directions) yang dihasilkan
dengan berbagai pemutakhiran QN selama proses minimalisasi. Perbedaan line search akan digunakan
secara simultan dalam proses minimum pada tiap-tiap arah. Algoritma ini akan ditulis dalam bahasa
Occam 2 yang dijalankan pada mesin berbasis transputer.

FMIPA Universitas Brawijaya - Malang
*" Fasilkom Universitas Indonesia
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PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas tentang optimasi untuk mendapatkan penyelesaian
permasalahan non linear yang tak berkendala (Unconstrained) yaitu

min J{x), x<= Rn
(1)

dengan f(x) adalah fungsi obyektif. Didalam hal ini dicari x* atau minimize* yang
memiminumkan fungsi obyektif.

Metode yang umum dipakai untuk menyelesaikan permasalahan (1) adalah
metode Newton. Metode tersebut mensyaratkan bahwa fungsi obyektif mempunyai
turunan pertama dan turunan kedua. Ide dasar dari metode Newton adalah mendekati
(1) sebagai fungsi kuadratik:

fix™ + 5) * / ° + g « 8 + •/, 8T G(k) 8 (2)

Fungsi diatas didapat dari ekspansi deret Taylor yang dipotong pada suku ke empat, g(k)

atau g(xm) = Vf{x{k)) adalah gradient ) pada iterasi ke k. Sedangkan G {k)atau G{x<k))
= P2 fix) adalah turunan ke dua dari/(x) yang sering dikenal sebagai matriks Hessian.
Kedua hal diatas haras ada pada setiap iterasi Tahapan iterasi Newton sebagai berikut:

(a). Selesaikan G w 8 = -g(kx untuk 8 = 8(k)

Pada kedua tahapan diatas, disyaratkan bahwa S ) T * 8(X'X = 0

x2

x'+s

Arah s

garis x' + as
untuk semua a

->• x l

Gambar 1. Suatu garis pada R2
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Tahap a dalam metode Newton membutuhkan penyelesaian persamaan linear.
Untuk permasalahan skala besar penyelesaian persamaan linear tersebut nlembutuhkan
biaya komputasi yang besar. Disamping itu juga metode Newon memerlukan turunan
kedua dari fungsi obyektif dimana dalam beberapa permasalahan informasi turunan
kedua tersebut tidak tersedia atau tidak mudah didapatkan.

Metode Quasi Newton digunakan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat
pada metode Newton. Untuk memperkecil biaya penyelesaian persamaan linear, metode
QN menggunakan matriks H untuk mendekati G"\ Dengan demikian metode tersebut
tidak memerlukan informasi turunan ke dua dari fungsi fix). Pada Tahap awal matriks
H diinisialisasi dengan matriks identitas I. Adapun tahapan iterasi dari metode
Quasi Newton adalah :

a. Hitung arah pencarian {direction search) s*®
b. Pilih panjang arah langkah a w pada arah s*® sepanjang x

s

c. Mutakhirkan//<k) menjadi fl**0

Pada tiap iterasi H hams tetap mempunyai sifat simetri dan definite positive
sehingga sifat descent yaitu f(k+I) < f(k) dapat terus berlangsung sampai x* dicapai.
Untuk itu perhitungan s w harus memenuhi arah penurunan (descent direction).

s(k) (3)

Tahapan diatas menggunakan sistem line search yaitu berdasarkan titik pijakan
awal dihitung arah pencarian s^ kemudian dipilih panjang langkah a w y a n g memenuhi
kondisi Wolfe:

/(X™ + olk) s<k)) -f(x<k>) £ 0.0001 * afk)g(k)T s<k) (4)
dan

Vf(x(k} + oPc) s™) ^0.9 * g(k)T s®

Setelah itu nilai x(k+1) dapat dihitung. Proses tersebut diulang dan akan berakhir jika
memenuhi uji konvergensi:

g < £.max{l, (5)

Jika a(t) yang dipilih tersebut tidak memenuhi kondisi yang disyaratkan,a(/r) dicari
dengan menggunakan interpolasi kuadratik untuk k=0 dan interpolasi kubic untuk k >0.

73



Komponen utama metode QN adaiah memutakhirkan matriks H yang dilakukan
pada tiap iterasi. Ada beberapa metode yang biasanya digunakan. Dibawah ini adaiah
metode symetric Rank-one yang dikemukakan oleh Davidon. Rumusnya adaiah sebagai
berikut:

(S-Hr)'r

Metode ini cukup cepat konvergensinya, namun untuk beberapa permasalahan dengan
titik awal tertentu nilai penyebut bisa berharga nol [1]. Metode lainnya yang cukup baik
dikemukakan oleh Davidon-Fletcher-Powel (DFP) yaitu dengan menambah matriks
Symmetric Rank-Two. Rumusnya adaiah sebagai berikut:

( 7 )

S y y Hy

Menurut Fletcher [5] metode DFP lebih efisien dibandingkan dengan metode steepest
descent dan metode conjugate gradient. Metode QN yang terkenal adaiah metode yang
dikemukakan oleh Broyden-Fletcher-Goldfarh-Shanno (BFGS). Rumusnya adaiah
sebagai berikut:

T \ T f T T*
(Jfc+1)

H =H- 1 +
y Hy\SS

f \~T
8 y ) 8 y

8y H + Hy8
T (8)

8 y

Jika dibandingkan dengan kedua metode sebelumnya, metode BFGS lebih baik dalam
hal efisiensi maupun komputasi. Konvergensi global dari metode tersebut dengan
inexact line searches telah terbukti memenuhi kondisi Wolfe [5]. Metode lainnya yang
merupakan gabungan dari metode DFP dan metode BFGS adaiah :

(9)

Jika 9 = 0, rumus (9) adaiah metode DFP dan jika 8 = 1, rumus (9) adaiah metode
BFGS. Fletcher [5] telah membuktikan bahwa nilai eigen dari (V2y)"'//'"k) akan
monoton pada I jika 9W e [0,1] dan f kuadratik. namun untuk nilai 8 diluar range
tersebut, tidak ada jaminan sifat tersebut dipenuhi. Richard, Liu dan Nocedal [4]
menyatakan bahwa untuk nilai 9 negatif rumus (8) konvergen q-superliner.

Pada rumus (6), (7) dan (8) diatas bagian ruas kanan semua variabelnya
mempunyai indeks k. Sedangkan variabel 5 dan y masing-masing adaiah sebagai
berikut:
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dan

METODE QUASI NEWTON PARALEL

Suatu permasalahan secara komputasi dapat diparalelkan jika ada bagian
internal dalam algoritma penyelesaian yang memungkinkan untuk diproses secara
serentak. Adapun alasan memparalelkan suatu algortima adalah untuk memperoleh
running time yang lebih singkat, disamping ketersediaan sarana baik secara hardware
maupun software.

Metode-metode pemutakhiran matriks Hessian H yang telah dibahas tidak selalu
baik untuk semua permasalahan non linear yang tak berkendala[3]. Ada yang cocok
(konvergen) untuk permasalahan tertentu namun dapat pula gagal jika digunakan untuk
menyelesaikan permasalahan lainnya.

Berdasarkan alasan diatas akan dicoba menggabung beberapa metode
pemutakhiran Hessian H dan kemudian proses komputasinya dikerjakan secara paralel.
Disamping itu juga akan dicoba untuk memparalelkan bagian internal[7] dalam metode
QN. Tujuannya adalah agar algoritma yang tersusun nantinya dapat digunakan untuk
menyelesaikan permasalahan nonlinear tak berkendala secara umum dengan kinerja
algoritma yang lebih baik.

Pada tahap awal matriks Hessian / / 0 ) = I kemudian dihitung arah pencarian
s^ = —Hj^g^untuk j=l,2 mi, indeks j adalah pilihan metode pemutakhiran

Hessian H. Jika j > 1, maka proses pencarian arah tersebut dikerjakan secara serentak.

Dari masing-masing arah pencarian tersebut kemudian dipilih a{P untuk

i=l,2...m2 yang memenuhi kondisi Wolfe. Nilai xj i+1 ) dihitung dan digunakan untuk

mengevaluasi fjk+l). Dari semua'nilai fungsi obyektif pada indeks ke k+\ tersebut

dipilih yang paling minimum yaitu : mmfjk+x) untuk j=l,2...m|. Indeks yang terpilih

inilah yang digunakan untuk menentukan pemutakhiran matriks Hessian H.
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Inisialisasi
H = 1 dan k = 0

Hitung s dan
Hitung xdan f

Hitung sdan
Hitung x dan f

Hitung s dan
Hitung x dan f

Pilih min f dan mutakhirkan x

ALGORITMA METODE QN PARALEL

Outline global dari algoritma Quasi Newton Parallel (QNP) tertulis dalam
bentuk pseudo code[3] sebagai berikut:

Prosedur ONP

1. Inisialisasi

Tentukan awal iterasi k = 0, titik koordinat x(0\ matriks Hessian H = 1 dan kemudian
konstanta akurasi 8 > 0.
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2. Hitung nilai fongsi f dan gradien g pada x w

f>:=f(x(k))

dan

3. Hitung arah pencarian {search direction) s^ secara paralel

Jika nij adalah jumlah prosesor yang tersedia untuk komputasi. Hitung arah pencarian
s(t)pada sejumlah processor tersebut:

{ \ j = l ,2 m,

Komputasi matriks Hessian H akan berbeda pada tiap prosesor, untuk itu dapat dipilih
sesuai dengan metode pemutakhiran Hessian yang telah dijelaskan diatas. Dengan
demikian ada mi komputasi yang melibatkan matriks Hessian secara serentak.

4. Panggil subrutin algoritma line search parallel (LSP)

Panggil subrutin LSP untuk mengerjakan prosedur line search parallel pada tiap-tiap

arah pencarian Sj, j=l,2...mi. Pemanggilan prosedur LSP selesai jika a(k) yang telah

dipilih memenuhi kondisi Wolfe sepanjang arah pencarian s w . Jika a(k) telah terpilih

maka arah pencarian s.^akan digunakan untuk perhitungan pada iterasi selanjutnya.

5. Hitung vektor dan gradien g yang baru

hitung:

dan

6. Uji Konvergensi

Jika pada tahapan ini uji konvergensi pada rumusan (5) dipenuhi maka algoritma QNP
selesai. Namun jika tidak dipenuhi, kerjakan tahap 7
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7. Pemutakhiran matriks Hessian

Matriks Hessian di mutakhirkan dengan menggunakan metode BFGS sesuai dengan
rumusan (8) :

Sedangkan subrutin algoritma Line Search Parallel (LSP) adalah sbb:

Tentukan konstanta panjang langkah ai, a2, a„,2 dimana m2 adalah banyaknya
prosesor yang tersedia untuk melakukan komputasi pencarian titik minimum sepanjang

arah pencarian s^k) (j=l,2....mi) secara paralel.

Procedure LSP

1. Pilih panjang langkah

Pilih a.] untuk i=l,2 m2, dimana a, < a2<....<am2

2. Hitung nilai fungsi dan gradien

untuk i = 1,2 m2 hitung secara concurrent:

dan

gfk) :=

3. Uji vektor x(k+1> yang memenuhi

Misal O* adalah himpunan a, yang memenuhi kondisi Wolfe. Jika 0* & 0 (himpunan
kosong) dan a;

(fc) ed>* adalah panjang langkah yang membuat fungsi obyektif minimum
pada masing-masing arah pencarian, maka :

:= mm

Kemudian tentukan a w := a ^ dan proses kembali ke prosedur QNP. Namun jika
sebaliknya kerjakan tahap 4.
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4. Hitung panjang langkah dengan interpolasi

Proses interpolasi bisa terdiri atas beberapa iterasi. Iterasi tersebut berhenti jika nilai
panjang langkah yang dicari sudah memenuhi kondisi Wolfe. Jika <Xo= 1, (iterasi awal)
perhitungan panjang langkah menggunakan interpolasi kuadratik, namun jika cto & 1,
perhitungan panjang langkah menggunakan interpolasi kubic. Algoritma interpolasi
tersebut dapat dilihat pada algoritma A6.3.1 Dennis [2].

5. Kembali ke prosedur PQN

PERANCANGAN PERCOBAAN

Percobaan algoritma Quasi Newton paralel ini akan dikerjakan didalam
komputer IBM kompatibel berbaris transputer dengan menggunakan bahasa
pemrograman paralel Occam Release 2. Jumlah prosesor yang tersedia sebanyak 16
buah.

Jumlah prosesor yang digiinakan untuk menghitung arah pencarian a(1) sebanj'ak
empat buah (mi = 4). Sedangkan metode pemutakhiran H yang digunakan adalah
metode SRI, metode DFP, metode BFGS dan metode gabungan DFP dan BFGS dengan
nilai 9e[0,l] yang telah terbukti konvergensinya. Pemilihan nilai 9 itu juga dapat
digunakan untuk menganalisa nilai H yang ideal sehingga didapat penyelesaian yang
optimal.

Banyaknya konstanta panjang langkah yang digunakan sebanyak empat buah
(m2 = 4). Merujuk pada percobaan yang dilakukan oleh Phua[3] nilai panjang langkah
yang dipilih adalah a! = 0,5, a2 = 1.0, a3 = 1.5, dan a4 - 2.0. Pemilihan panjang
langkah sebanyak empat ini disesuaikan dengan jumlah proses yang ada. Dengan
demikian untuk satu arah pencarian, perhitungan line search akan dikerjakan secara
serentak sebanyak jumlah panjang langkah yang telah dipilih. Dengan demikian pada
proses ini ke 16 prosesor tersebut digunakan secara serentak.

Permasalahan yang akan diuji adalah Extended Rosenbrock Function, Extended
powell Singular Function, Trimonometric Function dan Helical Valley Function.
Untuk mengetahui lebih jauh tentang uji permasalahan tersebut dapat dilihat pada [2]
dimana nilai fungsi minimumnya juga tercantum. Jumlah variabel yang akan diuji
sebanyak 20, 100, 200 dan 400.

Parameter yang akan diuji adalah banyaknya iterasi k yang yang terjadi dan
jumlah evaluasi terhadap fungsi f(x) untuk gradien g(x) untuk masing-masing variabel
yang berbeda. Karena untuk setiap 'nilai ai pada satu arah pencarian nilai f[x) dan g(x)
dievaluasi secara serentak 4 kali atau 16 kali pada semua arah pencarian, maka pada
tahap ini, evaluasi terhadap f(x) dan g(x) dihitung hanya satu kali.
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Pada algoritma PQN diatas, pemilihan vektor x* yang meminimumkan f(x)
dilakukan pada tiap iterasi. Dalam pemrograman paralel hal tersebut akan
memperbesar titik temu antar prosesor sehingga akan memperbesar running line
program. Hal ini dapat diperkecil titik temu tidak dilakukan pada tiap iterasi, namun
sesudah n iterasi.

Untuk melihat efisiensi dari algoritma diatas, dihitung CPU time secara
sequensial untuk mensimulasikan komputasi paralel yang sebenarnya terhadap
algoritma. Misal T adalah total waktu serial terhadap algoritma dan T^k), T2

W, T^k)

dan T^k) adalah waktu line search dengan arah pencarian s[k) ,slk\slk) dan s^k) pada
iterasi ke k. Adapun rumusan CPU time tersebut adalah :

k=\

dimana N adalah jumlah iterasi.

PENUTUP

Hasil komputasi dari algoritma paralel Quasi Newton diatas tersebut
memperlihatkan seberapa besar efisiensi dan faktor kecepatan yang akan dicapai.
Dengan memparalelkan metode tersebut untuk menyelesaikan permasalahan skala besar
maka ukuran dan kompleksitas permasalahan yang semakin membesar tidak akan
menjadi kendala, terutama terhadap evaluasi fungsi obyektif, gradien dan CPU Time
pada tiap iterasi. Untuk percobaan selanjutnya jumlah prosesor dapat dikurangi dan
ditambah sehingga kinerjanya dapat saling dibandingkan.

Permasalahan diatas memiliki potensi yang cukup besar untuk diparalelkan.
Paralelisasi tidak hanya pada internal algoritma penyelesaian namun bisa juga dengan
menggabungkan beberapa metode sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dalam
percobaan ini metode yang digunakan sebanyak empat. Untuk percobaan selanjutnya
dapat ditambahkan beberapa metode lainnya. Demikian juga jenis permasalahan yang
akan diuji dapat diperbanyak, sehingga dapat diketahui seberapa besar peningkatan
kinerja yang akan terjadi.
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DISKUSI

SUPRIYONO

1. Apakah Anda pernah menem'ui kasus pada penentuan panjang langkah?
2. Untuk ukuran variabel yang besar, apakah ada problem dengan komputernya

dan bagaimana cara mengatasinya?

MUH. ARIF RAHMAN

1. Ya. Untuk mengatasi hal ini dapat digunakan langkah sebagaimana yang
digunakan oleh PHUA, dan bila tidak berhasil dapat digunakan langkah
menurut Dennis.

2. Ukuran variabel yang besar tidak menjadi masalah jika kita mampu membuat
struktur data yang benar dan memahami manajemen memori mesin yang
digunakan.
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ABSTRAK

KINERJA ALGORITMA EXCHANGE DAN LEAST SQUARE UNTUK APROKSIMASI
FUNGSI UNIVARIAT. Paper ini akan membahas kinerja algoritma Exchange dan Least Square untuk
aproksimasi minimax dan least square fungsi univariat. Evaluasi kinerja kedua algoritma tersebut
diarahkan pada parameter-parameter panjang interval, panjang busur, kelengkungan dan derajat
polinomial aproksimasi, sehingga diharapkan dapat diupayakan kinerja algoritma yang optimal. Kedua
algoritma tersebut diimplementasikan pada perangkat lunak MATLAB. Beberapa analisa statistik akan
digunakan untuk mengukur indikator-indikator kinerja tersebut di atas. Hasil-hasil numerik menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada lama proses kedua algoritma, sebaliknya tidak terdapat
perbedaan akurasi aproksimasi fungsi. Pada umumnya, parameter-parameter tersebut di atas berpengaruh
terhadap kinerja kedua algoritma.

PENDAHULUAN

Sampai sekarang, perkembangan algoritma untuk perhitungan aproksimasi
terbaik fungsi univariat pada interval domain [a,b] masih dirasa perlu. Maksud dari
aproksimasi tersebut adalah mendekati fungsi yang rumit dengan fungsi yang lebih
sederhana, sehingga operasi-operasi pada fungsi tersebut dapat diselesaikan lebih
mudah. Pada masalah aproksimasi, diberikan fungsi f sebagai fungsi yang akan
diaproksimasi yang terdefinisi pada & [a,b], dengan & [a,b] adalah himpunan fungsi
kontinu yang terdefinisi pada interval [a,b], dan diberikan himpunan fungsi
aproksimasi ^yai tu himpunan bagian & [a,b]. Sehingga yang dimaksud aproksimasi
terbaik p dari /4 untuk f adalah elemen dari >4 yang meminimumkan kesalahan
|| f - p|| untuk setiap pGst. Salah satu fungsi yang umum digunakan untuk
mengaproksimasi (p) adalah polinomial order <n, karena polinomial strukturnya
sederhana, hanya menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan dan perkalian [9],
dan cocok digunakan dalam aproksimasi fungsi kontinu pada interval tertentu

Aproksimasi yang sering digunakan adalah aproksimasi minimax dan least
square, dan algoritma yang akan digunakan untuk aproksimasi tersebut masing-
masing adalah algoritma exchange dan least square, yang diimplementasikan pada

Mhs. Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Staf Pengajar IK.IP Malang
" Staf Pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia
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perangkat lunak MATLAB. Evaluasi kinerja kedua algoritma tersebut diarahkan pada
parameter-parameter: panjang interval (*), panjang busur (s), kelengkungan (K) dan
derajat (n) polinomial aproksimasi, sehingga diharapkan dapat diupayakan kinerja
yang optimal. Kinerja yang dimaksud adalah waktu proses (running time "RT") dan
kesalahan (error) yang ditimbulkan oleh algoritma, untuk aproksimasi pn(x) order n
terhadap fungsi kontinu f(x) dengan x6[a,b], yang dipengaruhi oleh pemilihan
parameter-parameter kinerja tersebut di atas. Untuk mengukur indikator-indikator
kinerja, beberapa analisa statistik digunakan.

Jika himpunan /I adalah {/?„} himpunan semua polinomial tingkat n, maka

aproksimasi minimax terbaik p*n dari himpunan /I untuk suatu fungsi f e ^ [a,b],

adalah polinomial yang meminimumkan kesalahan maksimum ||f - /?„(!„.

Dalam hal ini p*n akan di cari dengan menggunakan algoritma exchange.
Jika diberikan suatu himpunan fungsi aproksimasi A, yaitu himpunan bagian

dari *[a,b], dan diberikan suatu fungsi bobot positif {w(x); a < x < b}, p' adalah
aprok-simasi least squre terbaik dari A untuk f, jika p* meminimumkan
ekspresi berikut:

J (f(x) - p(x))2 w(x) dx untuk setiap/jG^.

Untuk mencari aproksimasi least square terbaik dari ruang linear^, dipilih himpunan
fungsi {(j>j\ j=0, I, , n} orthogonal dan sebagai basis /I, sehingga aproksimasi

terbaik />*dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear dari basis {§j}-
Untuk membuat himpunan polinomial orthogonal, digunakan algoritma pembangkit
polinomial orthogonal secara rekursif. Pada tahun 1957, Forsythe telah
memperlihatkan bahwa polinomial-polinomial orthogonal lebih mudah dibuat dengan
cara rekursif [9].

ALGORITMA

Algoritma yang akan digunakan untuk meminimumkan besar kesalahan
aproksimasi (error) |jf(x) - p,,(x)\\> dengan f G ^ [a,b] dan pnG Pn adalah algoritma
exchange dan least square yang berturut-turut untuk aproksimasi minimax dan least
square. Sedangkan untuk membadingkan kesalahan yang ditimbulkan kedua

algoritma tersebut digunakan norm dua, yaitu: ||e(x)|| 2 = J (f(x) - p„(x)) dx- I
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Algoritma Exchange

Aproksimasi minimax terbaik dari himpunan /I untuk suatu fungsi i&6 [a,b]
adalah elemen ^ y a n g meminimumkan ||f - p„\\x = max | f(x) - pJx) | untuk setiap

p n GA Jika {pn} himpunan semua polinomial order n, maka harus dipilih salah satu

anggota himpunan tersebut, yaitu p*, sedemikian sehingga dipenuhi

| f - />X -minlf-/»,!,. (1)

Algoritma exchange adalah algoritma untuk mencari polinomial aproksimasi terbaik

pi yang memenuhi (1).

Langkah 1. Langkah awal algoritma exchange adalah menentukan himpunan acuan
awal {£,; i=0, ..., n+1} pada [a,b]. Sebagai acuan awal dipilih akar-akar chebyshev

(« + 1 - i)n
pada [a,b], yaitu {£,. = (a+b)/2 + (b-a)/2 cos ^— 7T~~]> i==0> •••> n + 1 }

Langkah 2. Jika dimisalkan {(j^.; j=0, ...,n} adalah basis untuk /?. dengan

P*,(x) = zLt^/^/W dimana xG[a,b], sehingga p*n dapat ditentukan dengan
./=o

menyelesaikan sistem persamaan:

tyl> &,) = (-!)' h dengan i=0,..., n+1 (2)

untukmendapatkan {h, \,\,...,\}, sehinggadiperoleh polinomial p n .

Langkah 3. Dari langkah 2 dibentuk e(x) = f(x) - p,,00 dan mencari x* sedemikian

sehingga | e(x*) | = ||e(x) | j w

Langkah 4. Jika x* e {^.; i=0,l ...,n+l}, maka ke langkah 5 dan p*n = p n . Jika tidak
demikian, ganti §,- y a n g terdekat dengan x dengan nilai x itu sendiri, misalkan
t,k = x\ sehingga akan diperoleh acuan baru {£0, ..., Z,k=x', t,k+x, ..., £„+1},
kemudian kembali ke langkah 2. Karena acuan terurut, maka langkah 4 digunakan
algoritma biner.

Langkah 5. Dengan f dan p* dihitung J (f(x) - p*(x))2 dx
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Algoritma Least Square

Andaikan himpunan fungsi aproksimasi ^ , ruang bagian linear dari ruang

hilbert g". maka p* e^ adalah aproksimasi terbaik untuk f, jika dan hanya jika fungsi

kesalahan aproksimasi e* = f - p orthogonal pada setiapp&s? [13], yaitu

<e\p> = 0. (3)

Untuk mencari suatii aproksimasi least square terbaik dari /i, dipilih suatu himpunan

fungsi {<)).} sebagai basis /i, sehingga aproksimasi terbaik p dapat diekspresikan

sebagai kombinasi linear dari elemen-elemen basis, yaitu:

c>,- (4)
./=o

Karena setiap elemen dari >4 adalah kombinasi linear dari elemen-elemen basis dan

dari (3), maka < cj),, f - ZJC*(J> ; > = 0 ; i = 0, 1, ..., n dipenuhi, dan bisa ditulis
./=o

sebagai

< (j)(., (j) . > c - = < § j , f > ; i = 0, 1, ..., n (5)

yang memberi sistem persamaan linear dengan n+] yang tidak diketahui, dan bisa

ditulis sebagai Ac = F dimana matrik A terdiri dari n+1 kolom dengan elemen a/7 ;

i, j = 0, 1, ..., n, sedangkan vektor c' dan F terdiri dari n+1 komponen.
Karena < f, g > = < g, f >, maka A matrik simetri. Jika dipilih {<j> } orthogonal maka

A adalah matrik diagonal, sehingga:

— dengan j=0, ..., n. (6)

adalah koefisien aproksimasi terbaik p* pada persamaan (4).
Jika dibuat himpunan polinomiai orthogonal {<j)̂ ; j=0, ..., n} sebagai basis 4

pada interval [a,b], maka (4) adalah fungsi polinomial aproksimasi terbaik.

Jadi masalahnya adalah mencari konstanta-konstanta c* dengan j=0, 1, ..., n dan n
adalah order polinomial aproksimasi, sehingga kriteria least square terpenuhi.
Algoritma least square diberikan sebagai berikut:

Langkah 1. Dibuat himpunan polinomial orthogonal {((> ; j = 0, ..., n} dengan

algoritma pembangkit (j); secara rekursif sebagai berikut:
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Andaikan (J>0 adalaJi fungsi konstan yang didefinisikan dengan (j)0(x)=l

untuk a < x < b. Untuk j > 0 didefinisikan , yaitu: = — - — ^

' 14
Ambil <j) j fungsi linear, yaitu <j), (x) = (x - 0) (j)0(x) dengan x e [a,b]

Ik/if
Untuk j> 1, didefinisikan P f, yaitu: p ;. = ^

Selanjutnya didefinisikan secara rekursif: <j) ̂ +1 (x) = (x - y) (f> • (x) - P .(^^[

Langkah 2. Tentukan koefisien-koefisien c*.

Langkah 3. Dibuat p - 2*ici§ / ya ng merupakan aproksimasi terbaik untuk f

pada [a,b].

Langkah 4. Dengan f dan p" dihitung J (f(x) - /?*(x))2 dx

HASIL NUMERIK DAN HASIL ANALISA

Hasil numerik diperoleh dengan mengimplementasikan algoritma exchange dan
least square di perangkat lunak MATLAB. Pengambilan test konvergensi pada

algoritma exchange adalah ( | h/+, - h,- | ) / | h, | < 10~6. Kinerja algoritma exchange
dan least square untuk data uji 40 fungsi f dengan interval domain [a,b] dapat dilihat
pada gambar I. Hasil numerik kedua algoritma menunjukkan bahwa waktu proses
bertambah lama seiring dengan membesar derajat (n) polinomial aproksimasi.
Sebaliknya aproksimasi fungsi akan semakin akurat seiring dengan membesamya
derajat (n) polinomial aproksimasi. Pada gambar 1 ditunjukkan bahwa setiap n
algoritma least square lebih akurat dari pada algoritma exchange, sedangkan waktu
proses (dalain satuan detik) algoritma least square lebih lama dari pada waktu proses
algoritma exchange. Hasil analisa variansi suatu n dengan taraf signifikan

5% (F5% = 4.10) pada gambar 2, pada umumnya menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan pada lama proses kedua algoritma, sebaliknya tidak
terdapat perbedaan akurasi aproksimasi. Hasil analisa regresi dengan prediktor n
menunjukkan bahwa parameter n' berpengaruh terhadap kinerja kedua algoritma
(F5% = 3.003). Hasil Frej; untuk kesalahan algoritma exchange, kesalahan algoritma
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least square, lama proses algoritma exchange dan lama proses algoritma least square
berturut-turut adalah:

6.656 6.763 149..224 48.898

Jika dilihat per derajat polinomial dengan prediktor I , hasil analisa regresi
menunjuikan bahwa parameter C tidak berpengaruh terhadap kinerja kedua algoritma.
Dari hasil tersebut, dilanjutkan dengan prediktor K dan s perderajat polinomial.

Dengan F5%= 3.25 hasil analisa regresi dapat dilihat pada gambar 3. Dari gambar 3
terlihat bahwa nilai F hitungan dipengaruhi juga oleh besarnya n, untuk itu ujicoba
dilanjutkan untuk menggabung parameter-parameter yang ada sebagai prediktor.
Hasil ¥ng, Rn,x, dan garis regre-si untuk kesalahan algoritma exchange (yl),

kesalahan algoritma least square (y2), lama proses algoritma exchange (y3) dan lama
proses algoritma least square (y4) berturut-turut adalah:

12.919 13.825 44.238 15.241
.3977 .4092 .6257 .4260

yl = -.416 n - .068*+ .331 K+ .106 s + 1.6194
y2 = -.227n- .012/+ .039 K+ .060 s+ .8724
y3= .292 n+ .173/!+ .190 K- .005 s + .6248
y4 = 11.78 n - 3.885 I- 22.039 K - .130 s + 16.529

Dengan Rs%- .129 dan F5%= 2-406, terlihat bahwa n, I, K dan s ada hubungan dan
berpengaruh terhadap kinerja kedua algoritma. Dari koefisien-koefisien garis-garis
regresi di atas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar adalah n, kecuali lama proses
algoritma least square, kontribusi terbesar adalah K. Hal ini bisa terjadi karena iterasi
pada perhitungan integral metode Newton Cotes 8 pada MATLAB, yang
menunjukkan bahwa semakin keci! kelenkungan kurva (K) waktu proses akan
semakin lama.

Untuk memperbaiki garis regresi sebagai ramalan kinerja kedua algoritma yang
dipengaruhi oleh parameter-parameter yang ada, dibuat model garis regresi eksponen-
sial Y=a&h"+ce+'iK+f\ persamaan berpangkat Y=a n ' ^ K ^ s 7 dan persamaan
kuadratik Y=a+b(nd<Ls) +c(n^Ks)2 , dengan a, b, c, d, f adalah konstanta-konstanta.
Hasil koefisien korelasi (R) selengkapnya pada tabel 1. Pada tabel tersebut terlihat
bahwa model eksponensial mempunyai koefisien korelasi (R) terbesar dibanding tiga
model yang Iain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi eksponensial
adalah model yang cukup baik untuk meramalkan kinerja kedua algoritma di atas.
Hasil garis regresi eksponential untuk kesalahan algoritma exchange (yl), kesalahan
algoritma least square (y2), lama proses algoritma exchange (y3) dan lama proses
algoritma least square (y4) berturut-turut adalah:



vi = 1 3158e-5 e-
3I886"+2-956I/+6-4632*+1317v

y 2 = 1 3409e-5 e-30S97»+2-6775/+5-7354^+135Sv

v3 = 1 1694 e
n24"+0577;+-0689A;--0016v

v4 = 0066 g-4532"--0634'

Tabel 1

Model

Linear
Exponensial
Pers. Berpangkat
Pers. Kuadratik

Akurasi Alg.
Exchange

.3977

.8508

.8360

.2314

Akurasi Alg.
Least Square

.4092

.8642

.8580

.2152

Lama Proses
Alg. Exchange

.6257

.7106

.6766

.2141

Lama Proses
Alg.Least Square

.4260

.8105

.7663

.7671

KESIMPULAN

Dari hasil numerik dan analisa statistik di atas menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan pada lama proses kedua algoritma, sebaliknya tidak
terdapat perbedaan akurasi aproksimasin fungsi. Pada umumnya, parameter-
parameter tersebut di atas berpengaruh terhadap kinerja kedua algoritma. Model garis
regresi eksponensial adalah model yang terbaik untuk meramalkan kinerja kedua
algoritma di atas.
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DISKUSI

AGAH D GARNADI

1, Mengapa dalam algoritma exchange dipilih akar-akar dari polinom Chebychev?
2. Bagaimana ekuivalensi aproksimasi yang digunakan?

SUSIK. ANDAINI

1. Karena akar-akar polinomial Chebychev menghasilkan deret monoton naik pada
[a,b], sehingga akan dicapai konvergensi.

2. Aproksimasi minimax dan aproksimasi Least Square menghasilkan aproksimasi
terbaik yang unik, dan keduanya tidak ekuivalen.

NEXT PAGE(S)
left BLANK

91



BACK PROPAGATION NEURAL NETWORK
DENGAN FUNGSIMATEMATIKA NON-SIGMOIDAL

Agus Fanar Syukri*

11111
ABSTRACT ID990000009

BACK PROPAGATION NEURAL NETWORK WITH NON-SIGMOIDAL FUNCTION .
One of the most famous methods that is used in Neural Network (NN) system is the Back Propagation
(BP) method, in which Sigmoid function is often used in the input output unit system. Theoritically,
hovewer, BP method does not require the use of Sigmoid function. This paper discusses BPNN with non-
Sigmoidal function, in which it is proved that Non-Sigmoidal BPNN obtains far better result than the
Sigmoidal one.

ABSTRAK

BACK PROPAGATION NEURAL NETWORK DENGAN FUNGSI MATEMATIKA
NON-SIGMOIDAL. Salah satu cara kerja "Neural Network" (NN) yang terkenal adalah metoda Back
Propagation (BP), di mana sering dipakai fungsi matematika Sigmoid sebagai fungsi input-output unit
pembentuk jaringannya. Tetapi, secara teori metoda BP tidak mengharuskan pemakaian fungsi
Sigmoidal. Makatah ini mengetengahkan tentang hasil penelitian BPNN dengan fungsi non-Sigmoidal
sebagai fungsi dalam input-output unit-unit jaringannya, yang mana terbukti bahwa BPNN non-
sigmoidal ini sangat lebih baik dari pada BPNN sigmoidal.

PENDAHULUAN

Sistem syaraf manusia terdiri dari syaraf sadar dan syaraf tidak sadar yang
membentuk satu kesatuan. Komputer generasi sekarang, bekerja seperti sistem syaraf
sadar manusia, menjalankan proses secara berurutan (serial). Sedangkan, sistem NN
yang dibuat berdasarkan ide dari sistem syaraf tidak sadar manusia, berproses secara
paralel antara unit yang satu dengan unit yang lain. Sistem NN ini, dapat belajar
maupun diajar sebagaimana sistem syaraf pada otak manusia.

Cara belajar pada NN adalah dengan mengubah beban pemberat (weight) unit
pembentuk jaringan. Salah satu metoda cara belajar NN yang terkenal dan sering
dipakai adalah metoda Back Propagation (BP), yaitu algoritma pendekatan nilai hasil
output NN kepada nilai pembanding (teacher pattern) yang diberikan dari luar sistem.
Di dalam metode BP, sering dipakai fungsi matematika Sigmoid sebagai fungsi input-
output unit pembentuk NN, karena fungsi ini mirip dengan fungsi matematika yang
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ada dalam neuron syaraf manusia. Tetapi, secara teori metoda BP ini tidak
mengharuskan pemakaian fungsi Sigmoidal.

Atas dasar itulah, maka dalam makalah ini dibahas tentang BPNN dengan
fungsi matematika yang lain, selain Sigmoidal, yang disebut dengan fungsi Non-
Sigmoidal, sebagai fungsi input-output unit NN. Dengan demikian, diharapkan bisa
meningkatkan kemampuan belajar maupun kerja NN.

NEURAL NETWORK (NN)

Sejarah Penelitian NN

Pada tahun 1936, Tuling menemukan mesin penghitung yang diberi nama
Tuling machine. Tuling machine ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian penghitung
{calculation) dan bagian penyimpan {storage). Dengan mesin ini, dapat ditemukan
bukti bahwa ada masalah yang dapat diselesaikan dengan algoritma tertentu dan
dalam jangka waktu yang terbatas, dan ada pula masalah yang tidak dapat
diselesaikan oleh penghitungan mesin. Setelah itu, sekitar tahun 1940, Von Neuman
memperbaiki mesin hitung Tuling dengan menambahkan program yang bisa
disimpan. Hal ini menjadi cikal bakal munculnya komputer, yang terus berkembang
pesat hingga saat ini. Tetapi proses komputer secara serial (data diproses secara
berurutan satu-persatu) ini tidak dapat mengerjakan dengan baik masalah-masalah
pengenalan pola {pattern recognition), pemikiran intuisi, ide, kreativitas manusia dan
Iain-lain, yang memerlukan fleksibelitas tinggi dalam proses datanya.

Oleh latar belakang itu, kemudian timbul ide untuk meniru cara kerja sistem
syaraf otak yang merupakan sistem proses paralel dengan fleksibelitas sangat tinggi.
Dalam otak manusia terdapat sekitar 14 milyar neuron, yang merupakan bagian
terkecil dari susunan jaringan syaraf. Secara garis besar, neuron ini terdiri dari soma,
dendrite, axon dan synapse, seperti ditunjukkan pada gambar 1.

Bagian soma memiliki beberapa cabang dendrite, yang berfungsi untuk
menangkap sinyal dari neuron lain. Apabila ada sinyal masuk lewat dendrite, akan
diproses di dalam soma, dan outputnya akan dibawa lewat axon ke neuron lain. Dan
untuk bisa sampai ke neuron Iain, sinyal output dari axon ditransmisikan lewat
synapse, yang merupakan ujung-ujung ranting neuron yang terhubung ke dendrite
neuron lainnya.

Dari fenomena tersebut, para peneliti berlomba untuk mencari cara dan model
baru, yang dapat memproses data secara paralel. Penelitian tentang model syaraf
manusia ini telah dimulai oleh W.S. McCulloch & W.H. Pits pada tahun 1943, dengan
mesin yang diberi nama Unit (gambar 2). Mesin ini dapat dipakai untuk perhitungan
logika (perhitungan matematika model digital, misalnya not, or, and, xor, dan
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sebagainya). Seperti ditunjukkan pada gambar 2, unit ini mempunyai sifat seperti
neuron, mempunyai beberapa input dan 1 output.

Seperti halnya pada synapse neuron yang sesungguhnya, sinyal pada unit
inipun hanya dipropagasikan (ditransmisikan) searah saja. Cara kerja unit ini adalah
sebagai berikut. Sebelum di/npufkan ke unit, suatu sinyal Xj dibebani (dikalikan)
dengan beban co;, sehingga menjadi a>; xh kemudian diambil jumlah semua sinyal
yang telah dibebani tersebut (datam dunia matematika dilambangkan dengan Z
(sigma), dan hasil penjumlahan dinyatakan dalam X). Dan sebagai output unit, X
dikalikan lagi dengan suatu fungsi / sebagai output akhirnya. Bila output itu
dinyatakan dengan y, maka dapat dituliskan dalam rumus sebagai berikut:

N

y=f(X) dan X=^a)ixi

Fungsi matematika/adalah penentu hasil output unit, atau disebut juga fungsi
ambang batas, di mana fungsi ini hanya mengeluarkan output atas nilai yang
besarnya melebihi nilai ambangnya. Apabila nilai output lebih kecil dari nilai
ambang, unit tidak mengeluarkan output apapun, yang berarti unit itu pasif. Fungsi
yang sering dipakai adalah fungsi sigmoid, karena fungsi ini sangat mirip dengan
fungsi matematika yang ada dalam neuron syaraf manusia. Rumus fungsi Sigmoid
dan bentuk grafiknya adalah sebagai berikut:

M=.
1+ expfex)

Tahun 1961 F. Rosenblatt membuat mesin yang diberi nama Perceptron. Mesin
ini mempunyai device pembeda, di mana nilai output akan ditentukan. Dan mesin ini
mampu 'belajar'. Tetapi unit yang dapat belajar hanyalah unit dalam lapisan output
saja. (Untuk lebih jelasnya tentang lapisan unit, lihat tentang model network.) Tetapi
unit dalam perceptron ini hanya mengenal 2 nilai saja, sehingga proses 'belajar'
sering tidak dapat berlangsung dengan baik. Keterbatasan mesin perceptron ini
dibuktikan oleh M. Minsky & S. Papert.

Oleh karena keterbatasan bidang hardware yang tidak dapat menunjang
simulasi proses paralel, untuk beberapa waktu lamanya penelitian di bidang NN ini
tidak banyak dilakukan. Hingga, pada tahung 1982 J.J. Hopfield membuat model
neural network yang dalam jaringan itu satu unit terhubung ke beberapa unit yang lain
secara timbal balik, yang disebut Hopfield Network. Dan tahun 1986, D.E. Rumelhart,
G.E. Hinton & R.J. Williams membuat model jaringan, di mana output unit pada
lapisan yang satu menjadi input bagi lapisan unit lainnya, dan pemakaian fungsi
matematika semi-linear pada input-output unit, sehingga seluruh unit pembentuk
jaringan dapat belajar. Metoda ini disebut metoda Back Propagation. Dengan
munculnya kedua metoda tersebut, dan juga oleh perkembangan hardware yang
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demikian cepat di sekitar tahun 1985-an, yang antara lain telah mampu menyediakan
fasilitas proses paralel, akhirnya pehelitian neural network marak kembali.

Model Network

Lazimnya, neuron dalam susunan syaraf otak manusia terhubung satu dengan
lainnya, tetapi bukan berarti semua neuron dalam tubuh manusia terhubung dalam
satu jaringan. Ada satu neuron yang terhubung dengan 10.000-an neuron lainnya, ada
pula neuron yang membentuk lapisan {layer) dari tingkat rendah ke tingkat tinggi
dalam penyampaian sinyal yang dibawanya. Berdasarkan susunan jaringan syaraf
otak seperti ini, dalam dunia neural network pun diwujudkan dalam 2 bentuk model,
yaitu model jaringan dengan hubungan timbal balik (gam bar 4(a)) dan model
jaringan dengan hubungan bertingkat (gambar 4(b)).

Dalam model jaringan dengan hubungan timbal balik, output suatu unit dapat
kembali lagi {feedback) ke unit itu sendiri (menjadi input) meialui jaringan unit yang
lain. Dapat dibayangkan, bagaimana kompleksnya sistem jaringan ini.

Sedangkan dalam model jaringan dengan hubungan bertingkat, unit-unit
dikelompokkan menjadi beberapa lapisan, biasanya dikelompokkan menjadi 3 bagian,
yaitu lapisan input {input layer), lapisan tengah {hidden layer) dan lapisan output
(output layer). Lapisan tengah dapat juga dibagi menjadi beberapa lapisan lagi. Input
sinyal yang dimasukkan ke lapisan input akan di-propagasi-kan lagi ke unit-unit pada
lapisan-lapisan berikutnya.

Metode Back Propagation

Metode BP adalah algoritma pembelajaran pada model jaringan dengan
hubungan bertingkat yang dirumuskan oleh D.E. Rumelhart dkk pada tahun 1986.
Dengan metode ini, pengenalan huruf, pengenalan suara dan beberapa masalah
pengenalan pola {pattern recognition) oleh komputer dapat diatasi. Atas penemuan
metode BP ini pula, bidang penelitian neural network semarak kembali.

Secara garis besar, metode.BP ini bekerja sebagai berikut. Pertama, input
pattern dan teacher pattern {pola yang diinginkan, atau disebut juga pola tujuan)
dimasukkan ke lapisan input. Kemudian input pattern ini akan berubah bersamaan
dengan pen-transmisi-an {propagation) pattern tersebut ke lapisan-lapisan {layers)
berikutnya, hingga akhirnya menghasilkan output pattern pada lapisan output. Hasil
keluaran NN ini, yaitu output pattern, akan dibandingkan dengan teacher pattern.
Apabila dari perbandingan ini dihasilkan nilai yang sama, proses 'belajar' tidak akan
terjadi. Tetapi bila hasilnya berlainan, maka agar nilai output pattern dari NN dapat
lebih mendekati nilai teacher pattern, maka beban pemberat yang ada pada hubungan
antar unit diubah. Proses pengubahan beban pemberat adalah dengan
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mempropagasikan kembali nilai output NN dari arah lapisan output ke arah lapisan
input {back propagation). Kemudian dari lapisan input, pattern akan diproses lagi
untuk mengubah nilai weight, hingga akhirnya menghasilkan output pattern baru.
Demikian seterusnya proses back propagation ini diulang-ulang, hingga dicapai nilai
yang sama atau relatif sama dalam rasio perbandingan nilai antara ouput pattern NN
dengan teacher pattern, atau dengan kata lain sampai terjadi rasio kesalahan
perbandingan sekecil mungkin. Proses perubahan weight inilah yang disebut proses
belajar'.

BACK PROPAGATION NEURAL NETWORK NON-SIGMONIAL (BPNN
NON-SIGMOIDAL)

Fungsi yang Biasa Dipakai pada Back Propagation Neural Network (BPNN)

Dalam metode Back Propagation (BP), fungsi pada input-onput unit haruslah
berbentuk fungsi yang dapat didifferensialkan, karena pada proses propagasi (baik
forward propagation maupun back propagation) penghitungan nilai didasarkan atas
fungsi yang dipakai. Pada forward propagation, fungsi yang dipakai adalah fungsi
apa adanya, dan pada back propagation, fungsi yang dipakai adalah fungsi
diferensialnya. Fungsi linear yang digunakan pada perceptron tidak dapat dipakai
pada metode BP, karena berbentuk diskrit. Selain itu fungsi linear akan menjadikan

Japi.san tengah (hidden layer) pada BPNN menjadi kehilangan fungsi. Demikian pula
dengan fungsi-fungsi lain yang biasa dipakai dalam Neural Network, seperti fungsi
Step dan fungsi Linear Bagian tidak dapat dipakai dalam metoda BP, karena tidak
terdiferensialkan. Oleh sebab itu, pada BPNN sering dipakai fungsi sigmoid, yang
merupakan fungsi yang mendekati fungsi linear, dan tidak diskrit dan dapat
didiferensialkan. Fungsi sigmoid ini mirip sekali dengan fungsi yang ada pada sistem
jaringan syaraf makhluk hidup.

Fungsi-fungsi yang sering dipakai dalam NN adalah sebagai berikut.
• Fungsi Sigmoid (gambar 3)
• Fungsi Step (gambar 5a)
• Fungsi Linear (gambar 5 b)
• Fungsi Linear Bagian (gambar5c)

Fungsi-fungsi yang Dipakai dalam BPNN Non-Sigmoidal dan Grafiknya

Fungsi-fungsi matematika non-Sigmoidal (fungsi Sigmoid dilambangkan
dengan S(x)) yang diuji dalam penelitian ini adalah :
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1. Integral pertama dari fungsi Sigmoid (jS(x), Gambar 6a)
2. Turunan pertama dari fungsi Sigmoid (S'(x), Gambar 6b)
3. Turunan kedua dari fungsi Sigmoid(.S"Y*A Gambar 6c)
4. Turunan ketiga dari fungsi Sigmoid (S'"(x), Gambar 6d)
5. Persamaanx (Gambar 6e)
6. Persamaan x3 (Gambar 6J)
7. Fungsi sinus (Gambar 6g), dan
8. Fungsi cosinus (Gambar 6h).

Bentuk grafik masing-masing fungsi ditunjukkan dalam gambar 6a~6h. Dalam
percobaan, fungsi matematika ini dipakai dalam lapisan unit tengah NN. Sebagai
fungsi input-output dalam unit output NN dipakai fungsi matematika linear (f(x)-x).
Dan bagan neural network yang dipakai dalam penelitian ditunjukkan pada gambar 7.
NN ini memetakan dari 2 dimensi ke 1 dimensi, yang dalam rumus matematikanya
dilambangkan sebagai f:R2 -*• R. Sedangkan untuk menghitung perubahan nilai
beban weight pada hubungan antar unit dipakai metode BP. Secara keseluruhan,
sistem ini disebut Back Propsgstion Neural Network BPNNnon-Sigmoidal.

Percobaan dan Hasilnya

Untuk mengetahui perbedaan kemampuan masing-masing fungsi matematika
dalam BPNN diadakan 3 percobaan. Sebagai tolok ukur kemampuan masing-masing
fungsi non-Sigmoidal, semua hasil percobaan BPNN non-Sigmoidal dibandingkan
dengan hasil BPNN yang memakai fungsi matematika Sigmoidal. Program simuiasi
percobaan ditulis dalam bahasa C, disimulasikan pada komputer Work Station Sun
bersistem UNIX, dan grafik hasil percobaan dibuat dengan gnuplot.

Percobaan I (Kecepatan Belajar)

Percobaan I adalah tentang kecepatan menyelesaikan proses belajar atas obyek
masalah yang diberikan. Sebagai obyek masalah pada percobaan I ini adalah masalah
XOR, dan pada masing-masing BPNN diiakukan 10 kali simuiasi dengan inisialisasi
beban pemberat antarunit CO/ yang berbeda-beda. Jumlah unit tengah adalah 2 unit,
dan proses belajarnya (penyesuaian beban co,) dibatasi maksimal 1000 kali, dan rasio
kesalahan (perbedaan nilai output pattern NN dengan teacher pattern) adalah 0,001.
Hasil percobaan I ditunjukkan pada gambar 8. Dari 10 kali inisialisasi weight masing-
masing BPNN, jumlah keberhasilan belajar ditunjukkan pada gambar 9.

98



Percobaan II (Kemampuan Ekspresi Nilai)

Percobaan II tentang kemampuan masing-masing BPNN dalam
mengekpresikan titik pola (pattern) yang belum diajarkan, setelah proses belajar
terhadap titik-titik/>atfer« yang diberikan selesai.

Mula-mula titik-titik input pattern dan teachernya diinputkan ke masing-
masing NN, dan dilakukan proses belajar. Setelah proses belajar masing-masing NN
atas pattern selesai, masing-masing NN 'disuruh memberikan' (mengekspresikan)
nilai titik-titik yang belum diajarkan, titik-titik itu berada antara titik yang pernah
diajarkan sebelumnya. Pola yang diajarkan adalah 15 titik (gambar 9), dan yang
belum diajarkan adalah 840-an titik. Hasil percobaan ditunjukkan pada gambar 10.

Percobaan III (Kemampuan Pendekatan Pola)

Percobaan III bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan masing-masing
BPNN dengan fungsi matematika yang dipakainya, dalam hal pengekpresian kembali
pattern yang diberikan. Obyek pattern adalah gambar grafik dari fungsi f(x,y) =exp{-
3(x2 +y2)}sin(2x)cos(5y) (gambar 12). Dalam simulasi diambil fungsi sampel 840 titik,
dan titik-titik tersebut diajarkan ke masing-masing NN. Setelah proses belajar selesai,
masing-masing NN diminta mengekspresikan kembali pola yang telah diajarkan.
Hasil simulasi percobaan III ditunjukkan pada gambar 13.

KESIMPULAN

Dari hasil percobaan terbukti bahwa:
l.BPNN dengan fungsi-fungsi non-Sigmoidal mempunyai kemampuan kecepatan

belajar lebih baik dari pada BPNN dengan fungsi Sigmoidal.
2.Dalam hal kemampuan peng-ekspresian-an pattern yang belum diajarkan, BPNN

dengan fungsi matematika turunan dari fungsi Sigmoid, mempunyai kemampuan
yang lebih baik dari pada fungsi-fungsi matemetika yang lain.

3.Begitu pula dalam hal kemampuan mendekatan pola yang diberikan, BPNN dengan
fungsi matematika turunan dari fungsi Sigmoid mempunyai kemampuan yang jauh
lebih baik dari pada BPNN dengan fungsi-fungsi matemetika lainnya.

Sebagai kesimpulan akhir, BPNN dengan fungsi matematika turunan dari
fungsi Sigmoid mempunyai kemampuan kerja & kemampuan belajar yang lebih baik
dari pada BPNN yang memakai fungsi Sigmoidal.
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APLIKASI METODA DILUSI SIPNAPSIS PADA OPTIMASIPENGENALAN
POLA JARINGAN NEURAL MODEL HOPFIELD

Dwi'Satya Wicaksana *

ABSTRACT ID990000010

APPLICATION OF SYNAPSES DILUTION METHOD FOR PATTERN
RECOGNITION OPTIMATION USING HOPFIELD MODEL NEURAL NETWORK. Human's
neural network consist of thousands of neurons, each of which has only one input, and more than one
output. These neurons are linked together through junctions called synapses, which have different
strength from one to another, to configure specific information pattern. Using their functions and
capabilities, we are able to improve the performance of Neuman-type computers in the future. This is
because of the capabilities to paralelly process information, especially for voice and image pattern
recognitions, instead of serial process as in Neuman-type computers. This paper explains how to simplify
Hopfield model neural network by using synapse dilution without reducing the capability of its pattern
recognition. The dilution is done by using two ways : sequence, and random. Both ways are followed by
either intact or distorted pattern recognitions.

ABSTRAK

APLIKASI METODA DILUSI SIPNAPSIS PADA OPTIMASI PENGENALAN POLA
JARINGAN NEUTRAL MODEL HOPFIELD. Jaringan otak manusia merupakan rangkaian dari
ribuan neuron, sebuah neuron mempunyai hanya satu masukan tetapi mempunyai lebih dari satu
keluaran. Neuron-neuron ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya melalui junction yang disebut
sinapsis dengan nilai kekuatan (strength) yang berbeda satu sama lainnya membentuk suatu pola
informasi tersendiri. Dengan menerapkan fungsi dan kemampuan jaringan neuron, di masa mendatang
kita dapat memperbaiki kelemahan komputer tipe Neumann yang bekerja secara serial dengan proses
informasi yang dijalankan secara paralel seperti yang terjadi pada jaringan neuron. Terutama untuk
proses pengenalan pola (suara, gambar) dapat dilakukan lebih cepat karena proses yang dilakukan secara
paralel. Makalah ini mencoba membahas bagaimana menyederhanakan jaringan neural model Hopfield
dengan mereduksi sebagian besar sinapsisnya (synapse dilution) tanpa mengurangi kemampuannya
dalam pengenalan suatu pola. Reduksi dilakukan dengan dua cara yaitu acak dan teratur, kemudian
setelahnya dilakukan pengenalan pola utuh maupun pola terdistorsi.

PENDAHULUAN

Jaringan neural model Hopfield merupakan salah satu bentuk permodelan yang
dikenal dalam jaringan neural (Neural Network) selain jaringan dengan model lapis
(layer). Perbedaannya keduanya terletak pada lapisan masukan dan lapisan keluaran
yang hanya dimiliki oleh jaringan model lapis. Sinapsis pada jaringan model lapis
tnenghubungkan neuron neuron dari lapisan yang berbeda dalam satu arah tetapi tidak

' Laboratorium Aero Gasdinamika - BPP Teknologi

107



pada neuron yang terletak pada lapisan yang sama, sebaliknya neuron-neuron pada
jaringan mode] Hopfield terhubungkan satu sama lain oleh sinapsis dalam 2 arah
bahkan ada sinapsis yang menghubungkan neuron dengan dirinya sendiri. Sehingga
untuk jaringan dengan jumlah neuron yang sama, pada model Hopfield akan terbentuk
sinapsis dengan jumlah yang lebih banyak daripada jaringan model lapis. Untuk
jaringan model Hopfield dengan jumlah neuron sebanyak 10 x 10 unit maka akan
terbentuk sebanyak 100 sinapsis sehingga proses perhitungan akan lebih rumit.
Namun jaringan model hopfield ini lebih mendekati sistem kerja jaringan otak
manusia dibandingkan dengan model lapis. Bentuk Jaringan model lapis dan model
Hopfield dapat dilihat pada Gambar 1. Makalah ini menekankan pada pembahasan
tentang jaringan model Hopfield dan aspeknya.

PENGENALAN POLA

Pada jaringan model Hopfield, nilai masukan net yang berasal dari unit j
sebesar Cj pada suatu unit / adalah

coy adalah sinapsis yang menghubungkan unity dan unit i (informasi bergerak dari
unity ke unit i dan tidak sebaliknya), kemudian unit / akan menghasilkan keluaran Q
(perubahan nilai setelah pertambahan waktu /) sebesar

/(O-eO (2)

sgn(jc) adalah fungsi Sign yang didefinisikan sebagai

f+1 if x = 0
•sgn(x)= , ,, . (3)

[-1 otherwise

Untuk memudahkan perhitungan, batas minimal stimulus yang dapat diterima
(threshold term) oleh setiap unit neuron 0/ pada persamaan sebelumnya di set
sehingga 9/ = 0 sehingga persamaan (2) menjadi

(4)
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Melalui persamaan (3) dapat diketahui bahwa nilai unit i selalu +1 bila dalam
keadaan on dan -1 bila dalam keadaan off. Proses pengenalan pola oleh jaringan
sebetulnya merupakan proses pembaruan {Updating Proces) nilai setiap unit sejalan
dengan pertambahan waktu t sampai tahap dimana nilai tersebut berhenti berubah,
dimana pada saat demikian disebut.bahwa jaringan telah selesai mengenali pola yang
diberikan. Proses pembaruan dapat dilakukan dalam dua macam proses, yang pertama
secara bersamaan {Synchronous updating) dimana seluruh unit melakukan pembaruan
nilai secara bersamaan pada setiap pertambahan waktu / dan yang kedua adalah
proses pembaruan nilai unit dimana pada setiap pertambahan waktu / hanya satu unit
yang melakukan pembaruan nilai {Asynchronous updating). Sedangkan yang dibahas
dalam makalah ini adalah proses Pembaruan nilai jenis kedua pada jaringan jenis
Hopfield.

Sebuah jaringan jenis Hopfield yang terbentuk dari N unit neuron ditanamkan
pola yang berbeda sebanyak a macam, untuk setiap ragam pola nilai masing-masing

unit dinotasikan sebagai ^,M dimana / adalah nomor unit (/ =1,2, ,N) dan JJ.
adalah nomor ragam pola (jo. =1,2, , a). Apabila ke dalam jaringan tersebut diberi
masukan satu pola yang tertentu (tiap-tiap unit / diset menjadi memiliki nilai sesuai
dengan pola masukan), Jarak Humming {Humming Distance) yang terjadi antara pola

masukan Cii dengan polatertanam \? adalah

semakin kecil jarak Humming, maka akan semakin stabil pola masukan tersebut
(semakin kecil jarak Humming berarti pola masukan semakin mirip dengan salah satu
pola yang sudah tertanam dalam jaringan), proses ini disebut sebagai Associative
memory. Bila pola yang ditanamkan dalam jaringan hanya satu pola, dari
persamaan (4) dapat ditarik persamaan seperti dibawah,

= $; (6)

karena (^ )2 = maka xsij dapat didefinisikan sebagai,

Menambahkan konstanta 1/N (N = jumlah total unit dalam jaringan), dari
persamaan (7) diperoleh,

VN$&j (8)
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Sedangkan untuk jaringan dengan pola tertanam lebih dari satu, tinggal melakukan
sumasi dari persamaan (8) sesuai dengan jumlah pola tertanam sehingga akan
diperoleh,

_ fVj (9)

Persamaan (9) disebut sebagai Hebb rule.

Kapasitas Pola

Diketahui bahwa jaringan yang menggunakan persamaan (9), mempunyai
kemampuan penanaman pola sebesar,

a<0,138iV (10)

Untuk melihat apakah pola yang dimasukan mempunyai kemiripan dengan pola yang
tertanam dapat dihitung dengan metoda overlap yang didefinisikan sebagai,

do

Berbeda dengan Jarak Humming, semakin mirip pola yang tertanam dengan pola
masukan maka nilai overlapnya akan mendekati 1. Dengan metoda overlap ini
jaringan akan menghitung pola masukan yang paling mendekati nilai overlap 1
dengan salah satu pola tertanam.

Metoda Dilusi

Pada jaringan model Hopfleld, setiap unit dihubungkan dengan sinapsis
dengan seluruh unit yang lain tanpa kecuali, sehingga sinapsis yang terbentuk
sebanyak pangkat dua dari jumlah total unit. Bayangkan sebuah jaringan sederhana
yang terbentuk dari 10x10 unit neuron, akan mempunyai 100 atau 10.000 sinapsis.
Proses pengenalan pola yang dibahas dalam makalah ini adalah proses asynchronous,
dimana pada satu waktu hanya satu unit yang melakukan pembaruan nilai
berdasarkan masukan dari seluruh 99 unit yang lain plus 1 masukan dari dirinya
sendiri. Setelah semua unit melakukan pembaruan nilai dikatakan 1 putaran atau biasa
disebut dengan 1 epoch. Untuk mencapai keadaan stabil (tidak ada lagi unit yang
melakukan pembaruan nilai) atau sampai proses pengenalan polanya selesai,
diperlukan beberap epoch tergantung dari tingkat distorsi pola masukan. Dengan
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jumlah sinapsis sebanyak ini bisa dibayangkan lambatnya proses pengenalan pola
yang berlangsung.

Dalam jaringan terdapat sinapsis yang bila direduksi tidak mempengaruhi
kemampuan proses pengenalan pola, dengan mereduksi sinapsis yang demikian
secara bertahap kita dapat membentuk suatu jaringan yang lebih sederhana dengan
kecepatan proses pengenalan yang lebih dapat diandalkan. Pengurangan jumlah
sinapsis ini yang disebut dilusi sinapsis.

Simulasi

Simulasi mengunakan jaringan neural model Hopfield 7 x 7 (49 unit). Dari
persamaan (10) diketahui jumlah pola yang dapat ditanam kedalam jaringan adalah
a < 6,762 pola. Dipilih 4 pola yang akan ditanamkan kedalam jaringan hump alphabet
yang overlapnya kecil (Gambar 3.). Overlap yang terjadi antara pola pola tersebut
dapat dilihat dari tabel dibawah, (Tabel 1) Dari ke 4 pola diatas sinapsis yang terjadi
dalam jaringan menurut Hebb rule adalah,
1. 0 (38,65%)
2. 0,081632 (10,54%)
3. -0,081632 (3,33%)
4. 0,.040816 (28,07%)
5. -0,040816 (19,41 %)

Pola yang dimasukan adalah salah satu dari ke 4 pola alphabet diatas berupa
pola utuh (mM = 1) dan pola tidak utuh (mM = 0,92 dan mM = 0,67) dari simulasi ini
dapat diketahui kemampuan jaringan dalam mengenali pola-pola yang terdistorsi.
Reduksi sinapsis dilakukan secara teratur dan trial & error. Baik untuk pola mM = 1
maupun pola mH = 0,92 dan mn = 0,67. Mereduksi secara bersamaan sinapsis
0,081632 dan -0,040816 (total 29,95% dart keseluruhan sinapsis) mempengaruhi
kemampuan pengenalan pola karena terbukti untuk pola yang utuh apalagi pola yang
terdistorsi tidak dapat segera dikenali walaupun dalam puluhan epoch. Tetapi Iain
hasilnya pada saat dilusi dari sinapsis yang berkekuatan 0,081632, -0,081632,
0,040816, maupun ± 0,081632 karena pola yang terdistorsi sekalipun dapat segera
dikenali dalam beberapa epoch saja. Hasil lengkap proses dilusi dapat dilihat pada
Tabel 2. dibawah,

Keterangan,
O : Pola masukan dapat dikenali utuh
*O, DO: Pola masukan dapat dikenali walaupun sedikit terdistorsi

pada bagian tertentu
D : Pola masukan agak kurang dapat dikenali
X : Pola masukan tidak dapat dikenali
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Tetapi ada juga kecenderungan penurunan kemampuan pengenalan pola yang
spesifik saja (tidak semua po!a) misalnya bila reduksi dilakukan pada sinapsis dengan
kekuatan 0,081632 dan 0,040816 secara bersamaan yaitu penurunan kemampuan
pengenalan pola A dan T tetapi jaringan tetap dapat mengenali pola H dan O.

KESIMPULAN

Dari simulasi ini jelas terlihat bahwa ada beberapa sinapsis yang dapat
direduksi tanpa mengganggu kemampuan pengenalan pola, memang dari simulasi
yang dilakukan tidak terlihat perbedaan yang nyata antara waktu proses sebelum dan
sesudah dilusi tetapi dengan meningkatnya jumlah unit yang membentuk jaringan,
metoda dilusi sinapsis ini dapat diharapkan membantu mempersingkat waktu proses
pengenalan pola. (Misalnya untuk dapat menanamkan pola alphabet sebanyak
26 huruf, diperlukan jaringan yang terbentuk atas lebih dari 14x14 unit, dengan
jumlah sinapsis lebih dari 38.416 buah).

Dari karakterisitik yang timbul, yaitu penurunan kemampuan pengenalan pola
yang spesifik dapat diaplikasikan kepada misalnya membuat jaringan hanya dapat
mengenali pola-pola tertentu pada suatu waktu, dan hanya dapat mengenali pola-pola
yang lain pada saat yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Dari simulasi ini pu!a
diketahui adanya sinapsis yang tidak boleh dilakukan dilusi walaupun
prosentasenya kecil.
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Tabel 1. Kekuatan sinapsis yang terbentuk pada simulasi

Pola
A
H
O
T

A
1.000000
0.142857
0.020408
-0.102041

H
0.142857
1.000000
0.061224
-0.061224

O
0.020408
0.061224
1.000000
0.142857

T
-0.102041
-0.061224
0.142857
1.000000

Tabel 2. Hasil akhir setelah reduksi sinapsis

Dilusi

Tanpa
0.081632
-0.081632
0.040816
-0.040816

+/-0.081632
+/-0.040816

0.081632
0.040816
-0.081632
-0.040816
0.081632
-0.040816
-0.081632
0.040816

Pola masukan
A

Overlap
1.00

o
o
o
o
o
o
o
X

o
X

o

0.92
O
O

o
o
o
o
o
X

o
X

o

0.67

o
o
o
o
*0

o
o
X

*0

X

o

H
Overlap

100

o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o

0.92

o
o
o
o
o
o

• o
• 0

o
*0

o

0.67
O
0

o
o

DO
O
O
O

DO

X

o

o
Overlap

1.00

o
o
o
o
o
o
o
o

o
X

o

0.92

o
o
o
o
o
o
0

o

o
X

o

0.67
0
0
O
O
O
O

o
*o
*0

X

o

T
Overlap

1.00

o
0

o
o
o
o
o
X

o
D

O

0.92
O

o
o
o

DO
O
O
X

DO

D

O
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O
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X
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DISKUSI

M. SYAMSA A.

1. Bagaimana pengaruh hidden multilayer terhadap kecepatan belajar?
2. Kriteria apa yang digunakan sebagai successful! criteria"?

AGUS FANAR SYUKRI

1. Semakin banyak jumlah unit pada hidden layer (atau semakin banyak layer pada
hidden layer), maka kecepatan belajar akan menurun.

2. Kriteria sukses proses belajar adalah apabila neural network dapat menghasilkan
keluaran (output) yang sesuai atau sama dengan pattern tujuan.

M. ARIF RAHMAN

1. Jika neural network diberi pola X, kemudian diberi pola lain yang berbeda secara
berurutan, kemudian diberi pola X kembali, apakah masih dapat mengenali pola
tersebut?

2. Apakah nilai weight -nya berubah?

AGUS FANAR SYUKRI

1. Neural network tetap dapat mengenali pola yang pernah diajarkan.
2. Selama tidak ada proses belajar, nilai weight tidak berubah.
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PENGHEVDARAN BENDA OLEH ROBOT
DENGAN MENGGUNAKAN NEURAL NETWORK

Dwi Wiratno Prasetijo

ABSTRACT ID990000011

AVOIDING OBJECT BY ROBOT USING NEURAL NETWORK. A Self Controlling robot
is necessary in the robot application in which operator control is difficult. Serial method such as process
on the computer of Van Newman is difficult to be applied for self controlling robot. In this research,
Neural Network system for robotic control system was developed by performance expanding at the
SCARA. In this research, it was shown that SCARA with application at Neural Network system can
avoid blocking objects without influence by number and density of the blocking objects, also departure
and destination paint. Robot developed by this study also can control its moving by self.

ABSTRAK

PENGHINDARAN BENDA OLEH ROBOT DENGAN MENGGUNAKAN NEURAL
NETWORK. Robot yang mampu mengontrol geraknya sendiri, diperlukan untuk aplikasi robot di mana
kontrol manusia tidak tnemungkinkan. Cara kerja serial seperti umumnya komputer jenis Von Newman,
sangat sulit untuk metoda kontrol ini. Dalam penelitian ini dikembangkan sistem Neural Network pada
sistem kontrol robot, dengan meningkatkan kemampuan robot jenis SCARA. Dari penelitian ini
diketahui bahwa robot jenis SCARA dengan sistem Neural Networknya mampu menghindari
penghalang, tanpa dipengaruhi oleh jumlah dan kerapatan penghalang, serta titik awal dan titik tujuan
gerak robot. Dengan demikian robot tersebut mampu mengontrol geraknya sendiri

PENDAHULUAN

Untuk aplikasi robot pada ruang dengan tingkat radiasi tinggi, di mana kontol
manusia tidak memungkinkan, maka robot yang mampu mengontrol geraknya sediri
menjadi diperlukan. Pengontrolan gerak robot oleh robot itu sendiri, jika hanya
menggunakan cara kerja serial seperti umumnya komputer berproses (komputer jenis
Von Neuman) ternyata mengalami kesulitan yakni terlambatnya proses transfer
data[7]. Dalam penelitian ini dicoba digunakan sistem Neural Network (selanjutnya
disingkat dengan NN) pada sistem kontrol robot. Sistem NN ini adalah sistem yang
meniru cara kerja sistem saraf manusia, di mana sistem ini berproses secara paralel
antara unit satu dengan unit lainnya, dan dapat belajar atau diajar sebagaimana saraf
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manusia. Dan juga masalah pengenalan pola {pattern recognition) yang tidak dapat
diselesaikan dengan baik oleh komputer sistem seri dapat diselesaikan dengan baik
oleh sistem NN ini[7].

Tujuan penelitian ini adalah mempelajari penggunaan NN untuk merancang
robot yang mampu mengontrol geraknya sendiri. Dalam makalah ini dibahas
kemampuan robot jenis SCARA {Selective Compliance Assembly Robot Arm) dalam
mengontrol geraknya sediri untuk menghindari benda-benda penghalang dalam
berbagai tipe bidang kerja.

TATA KERJA

Bagan sistem
Bagan sistem yang dipakai pada penelitian ini adalah seperti Gambar 1. Model

Network dari NN ini terdiri dari input layer, output layer dan beberapa lapisan
penghubung. Masing- masing unit arah hubungannya searah dari input layer ke output
layer. Pada layer yang sama tidak ada hubungan[6]. Model network yang dipakai
pada penelitian ini terdiri dari 3 layer yaitu input layer, sebuah lapisan penghubung
dan output layer. Dalam proses pelatihannya digunakan metoda Back Propagation.
Metoda Back Propagation adalah suatu metoda Algoritma untuk proses belajar pada
model jaringan dengan hubungan bertingkat. Pada metoda ini output pattern dari NN
dan output dari pola yang diinginkan {teacherpattern) akan diperbandingkan[6].

Robot yang digunakan pada penelitian ini, adalah robot jenis SCARA{Selective
Compliance Assembly Robot Arm) yang hanya bisa bergerak pada bidang datar saja.
Pada ujung robot lengan ini dipasang CCD kamera dan pada bidang kerjanya
diletakkan beberapa benda penghalang yang sudah diketahui tempat kedudukan dan
bentuknya.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini ditetapkan beberapa ketentuan sebagai
berikut.
• Pada ujung robot lengan dipasang kamera, di mana dari kamera ini didapat

informasi gambar di dekat robot lengan tersebut.
• Pada kedudukan arm robot tersebut didapat informasi tentang arah gerak robot

dan jarak gerak robot adalah sama.
• Pada bidang kerja bentuk benda penghalang semuanya berbentuk cembung dan

tingginyapun sama.
• Benda penghalang dalam keadaan tidak bergerak.
• Titik awal dan titik tujuan diketahui.
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Setelah titik kedudukan awal robot dan arah awalnya ditentukan sebelumnya,
sebagai input NN adalah informasi gambar dari kamera, titik tujuan robot, titik
kedudukan dan arahnya yang diubah terlebih dahulu dalam bentuk potensial. Adapun
cara pengubahan dari informasi gambar menjadi potensial adalah sebagai berikut.
Dari kamera yang dipasang pada arm robot didapat informasi gambar seluas Ix x /
Informasi image P(i,j) dari piksel (J,j) ini ditetapkan, jika terdapat benda 1, dan jika
tidak terdapat benda 0.

Kemudian dari informasi gambar ini, jika titik tujuan dan titik kedudukan robot
saat itu dibuat garis lurus akan didapatkan titik arah robot (rx,ry).

Jika informasi jarak D{i,j),

maka Potensial (/,_/) dari titik arah adalah

( 1 :D(i,j

a/D(iJ) :D(iJ)>a

Dalam hal ini batasannya adalah [-1.0,1.0].

Jadi potensial adalah jika ada benda menjadi perbesaran kearah negatif dan
jika tidak ada benda menjadi perbesaran kearah positif, di mana kearah titik arah
perbesarannya meninggi sebagai arah gerak robot seperti pada gambar berikut ini.

Kemudian untuk output NN adalah memberi arah gerak pada arm robot. Dalam
penelitian ini digunakan beberapa output dan nilai yang digunakan tiap outputnya
adalah dalam bentuk analog. Dengan cara ini diharapkan pelatihan NN akan lebih
optimum dan nilai perbedaan pada Back Propagation akan dicapai nilai perbedaan
yang terkecil. Kemudian Robot bergerak. Setelah Robot berhenti, kamera akan
mengambil informasi baru untuk menentukan arah gerak berikutnya. Demikian
seterusnya proses ini akan berlangsung hingga mencapai titik tujuan.
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Arah yang diajarkan pada robot

Untuk arah yang diajarkan pada robot, sebagai acuan benda penghalang adalah
benda berbentuk segitiga. Dibandingkan dengan benda penghalang yang berbentuk
lain ternyata dengan menggunakan benda penghalang berbentuk segitiga lebih mudah
pengoperasiannya. Seperti pada gambar 4 arah yang diajarkan pada arah gerak ini
diberi ketentuan-ketentuan sebagai berikut

1. Jika pada arah yang dituju oleh robot tidak terdapat benda penghalang, maka arah
gerak yang diajarkan pada robot adalah arah ketujuan <p .

2. Jika pada arah yang dituju oleh robot terdapat benda penghalang, maka seperti
pada gambar 4 jika sudut tabrak 9;, 0^ .
• Seperti pada gambar 4 (a), sudut hindar adalah cp jika 9; + cp < <p atau

<p < 9^ -cp maka arah (ft adalah arah yang diajarkan.
• Seperti pada gambar 4 (b), jika 92 -<p < (p <9/ + (p diantara sudut 9; + (p dan

sudut Q2 -cp, harga mutlak yang terkecil yang dijadikan arah yang diajarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 5 ~ gambar 8 adalah hasil-hasil percobaan dengan menggunakan robot
jenis SCARA, penghindaran benda penghalang dengan menggunakan sistem NN.
Bidang kerja tipe 1 adalah jumlah- benda-benda penghalang 5 buah dan jarak antar
benda penghalang ± 4 cm, dan bidang kerja tipe 2 adalah jumlah benda penghalang 12
buah dan jarak antar benda penghalang 2 cm ~ 3 cm.

Pada gambar 5 dan gambar 6 robot bergerak pada titik awal yang sama dan
menuju pada titik tujuan yang sama. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa robot
berhasil sampai di tujuan setelah melalui bidang kerja baik dengan jumlah benda
penghalang sedikit dan renggang maupun dengan jumlah benda penghalang banyak
dan lebih rapat. Dengan demikian, robot yang dikembangkan pada penelitian ini
mampu menghindari penghalang tanpa dipengaruhi oleh jumlah dan kerapatan
penghalang.

Gambar 7 dan gambar 8 memperlihatkan lintasan robot pada 2 buah titik awal
dan titik tujuan. Pada percobaan ini robot melintasi bidang kerja tipe 3 dengan jumlah
penghalang 8 buah dan jarak antar benda penghalang bervariasi rapat dan
renggangnya. Dari gambar 7 dan gambar 8 diketahui bahwa robot berhasil sampai di
tujuan dengan menghindari benda penghalang meskipun titik awal dan titik tujuannya
divariasikan. Dengan demikian, robot yang dikembangkan penilitian ini dapat
menghindari penghalang yang ada di hadapannya tanpa di pengaruhi oleh titik awal
dan titik akhir.
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KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:
1.Robot jenis SCARA dengan menggunakan sistem NN memperlihatkan kemampuan

pengontrolan terhadap geraknya sendiri.
2.Robot jenis SCARA mampu menghindari penghalang tanpa dipengaruhi oleh

jumlah dan kerapatan penghalang serta titik awal dan titik akhir gerak robot.
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Gambar 5. Lintasan Robot Pada Bidang Kerja Tipe 1 Dengan 5 Penghalang

Gambar 6. Lintasan Robot Pada Bidang Kerja Tipe 2 Dengan 12 Penghalang
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Gambar 7. Lintasan Robot Pada Bidang Kerja Tipe 3 (a)

Gambar 8. Lintasan Robot Pada Bidang Kerja Tipe 3 (b)
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DISKUSI

M. SYAMSA A.

1. Berapa derajat kebebasan dari robot tipe SCARA?
2. Bagaimana mengoptimalkan trajectory robot?

DWIWIRATNO PRASETIJO

1. Derajat kebebasan robot SCARA adalah 180.
2. Hasil percobaan ini sudah optimal, tapi karena percobaan ini merupakan awal dari

penggunaan NN, maka banyak sekali kemungkinan yang dapat dikembangkan.

T. BASARUDIN

Bagaimana cara menentukan besar sudut hindaran vy ?

DWI WIRATNO PRASETIJO

Selain sebagai input NN, informasi gambar digunakan untuk teacher pattern. Sebagai
teacher pattern, sudut hindaran v|/ adalah konstan.
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KLASIFIKASI CITRA MULTISPEKTRAL MENGGUNAKAN
TEORI JARINGAN SYARAF

M. Syamsa Ardisasmita*, M. Iyos R Subki**

ABSTRACT ID990000012

MULTISPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION USING THE THEORIES OF NEURAL
NETWORKS. Image classification is the one of the most important part of digital image analysis. The
objective of image classification is to identify and regroup the features occurring in an image into one or
several classes in terms of the object. Basic to the understanding of multispectral classification is the
concept of the spectral response of an object as a function of the electromagnetic radiation and the
wavelength of the spectrum. New approaches to classification has been developed to improve the result
of analysis, these state-of-the-art classifiers are based upon the theories of neural networks. Neural
network classifiers are algoritlims which mimic the computational abilities of the human brain.
Artificial neurons are simple emulation's of biological neurons; they take in information from sensors or
other artificial neurons, perform very simple operations on this data, and pass the result to other
artificial neurons. This neural network classification approacli use training stage to train the computer to
recognize the spectral signature of each image pixel. Neural network image classification has been
divided into supervised and unsupervised training procedures. In the supervised approach, examples of
each cover type can be located and the computer can compute spectral signatures to categorize all pixels
in a digital image into several land cover classes. In unsupervised classification, spectral signatures are
generated by mathematically grouping and it does not require analyst-specified training data. Thus, in
the supervised approach we define useful information categories and then examine (heir spectral
reparability; in the unsupervised approach the computer determines spectrally separable classes and
then we define their information value.

ABSTRAK

KLASIFIKASI CITRA MULTISPEKTRAL MENGGUNAKAN TEORI JARINGAN
SYARAF. Pengklasifikasian citra merupakan salah satu bagian terpenting pada analisis citra digital.
Tujuan dari klasifikasi citra adalah untuk mengidentifikasi dan kenrudian mengelompokkan pola ciri
citra dalam satu atau sejumlah kelas atau kategori obvek. Pengertian dasar dari klasifikasi multispektral
adalah konsep tanggap spektral obyek sebagai Auigsi spektrum panjang gelombang dan radiasi
elektromagnetik. Telah dikembangkan pendekalan barn klasifikasi yaitu untuk menyempurnakan hasil
analisis, dimana litik tolak pengklasifikasian tersebut didasarkan pada teori jaringan syaraf.
Pengklasifikasian jaringan syaraf adalah suatu algoritma yang meniru kemampuan komputasi dari otak
manusia. Neuron buatan adalah emulasi sederhana dari neuron biologi; dimana mereka mengambil
informasi dari sensor atau neuron buatan yang lain, melaksanakan operasi sederhana pada data tcrsebut,
dan menemskan hasilnya ke neuron buatan yang lain. Pendekatan klasifikasi jaringan syaraf ini
menggunakan tahap pelatihan yaitu untuk melatih komputer mengenal tanda spektral dari seliap piksel

Pusat Pengembangan Informatika BATAN
' Deputi Batan Bidang PSTN
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citra. Klasifikasi citra dengan jaringan syaraf dibagi dalam prosedur pelatihan terselia dan lak terselia.
Pada pendekatan terselia, contoh setiap jenis lutupan lahan diidentifikasi dan kompular kenindian dapat
menghitung tanda-tanda spektral untuk mengkategorikan seluruh pixel citra digital kedalani sejumlah
kelas penutup lahan. Jadi pada pendekatan terselia kita menentukan kategori informasi yang berguna
dan menguji tingkat daya pisah spektralnya, sedang pada pendekatan tak terselia komputer menentukan
kelas yang dapat dipisahkan secara spektral dan kemudian bam kita menentukan manfaat infonnasinya.
Kita akan membahas dua bentxik jaringan syaraf: multilayer feedforward {backpropagation) dan
Kohonen self-organizing network.

PENDAHULUAN

Penginderaan jauh adalah ilmu untuk memperoieh informasi tentang suatu obyek.
daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat sensor
yang dewasa ini diiakukan dari wahana udara maupun dari antariksa. Sensor ini
niemperoleh data tentang kenampakan di muka bumi melalui energi elektromagnetik
yang dipancarkan atau dipantulkan. Sensor dapat menilai jenis dan kondisi obyek
melalui tanggap dan pola spektral. Pola spektral dapat dibedakan tetapi tidak unik
sehingga variabilitas dari pola spektral ini menimbulkan masalah serius dalam analisis
untuk mengidentifikasi berbagai kenampakan di bumi. Dengan teknik penyiaman
multispektral (MSS) yaitu menggunakan sistem kamera lebih dari satu saluran yang
penginderaannya diiakukan pada saat yang sama, akan dihasilkan citra obyek pada
beberapa saluran spektrum.

5
at

I i I I
1.6 2,0 2. A1,2

Panjang gelombang (jam)

Gambar.l - Kurva pantulan spektral untuk tiga obyek pada 5 saluran spektrum.

Keunggulan penginderaan multispektral terletak pada kemampuannya untuk
memberikan lebih banyak informasi pola tanggap spektral yang merupakan ciri obyek.
Misalnya seperti pada gambar 1, obyek A dan B pada saluran 1,2,3 dan 5 mempunyai
nilai pantulan spektral yang tidak banyak berbeda, tetapi pada saluran 4 dan 6 nilainya
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terpisah cukup besar, Citra pemetaan tematik (thematie mapper) dari sate! it Landsat-D
memiliki tujuh buah saluran spektral yang dirancang untuk mengoptimalkan
kemampuan analisis vegetasi untuk terapan bidang pertanian. Kemampuan sensor
dewasa ini beroperasi memperoleh data jauh lebih besar dari pada kemampuan
menangani data tersebut. Pengolahan data sensor hingga menjadi bentuk yang dapat
diinterpretasi merupakan suatu usaha yang memerlukan banyak pemikiran,
instrumentasi, waktu, pengalaman dan rujukan. Data spektral yang besar umumnya
dianalisis secara numerik dengan bantuan komputer. Penggunaan komputer
memungkinkan pengolahan otomatis dan pengkajian data secara lebih lengkap yaitu
dengan metoda pengenalan pola spektral. Pola-pola spektral khusus untuk suatu jenis
kenampakan, pola tersebut dapat dijadikan kunci dasar bagi prosedur pcngenalan
spektral dan kemudian menginterpretasikannya secara otomatik.

Prosedur klasifikasi adalah usaha untuk untuk mengidentifikasi dan kemudian
mengelompokkan seluruh elemen citra digital (pixel) dalam satu atau sejumlah klas
atau kategori obyek. Klasifikasi citra secara otomatis umumnya dibagi atas klasifikasi
dengan pelatihan terselia (supervised) dan pelatihan tak terselia (unsupervised). Pada
klasifikasi terselia harus diambil sejumlah pola data sebagai acuan atau target.
Pemetaan dilakukan dengan proses pelatihan dengan sejumlah sampel pola tertentu
sebagai kunci pengenalan untuk menghasilkan sejumlah atribut kelas.

Pada klasifikasi tak terselia tidak menggunakan spektral kunci sebagai data
latihan. Prosedur klasifikasi tak terselia menggunakan algoritma yang mengkaji
sejumlah besar pixel yang tidak dikenal dan membaginya ke dalam sejiimlah kelas
berdasarkan pengelompokan nilai citra yang ada. Anggapan dasarnya adalah bahwa
nilai di dalam suatu jenis tutupan sehamsnya saling berdekatan pada mang
pengukuran, sedang data pada kelas yang berbeda harus dapat dipisahkan dengan baik
secara komparatif. Kelas yang dihasilkan pada klasifikasi ini adalah kelas spektral,
karena didasarkan pada pengelompokan natural nilai spektral citra. Analisis harus
membandingkan data hasil klasifikasi terhadap beberapa bentuk data rujukan untuk
menentukan identitas dan nilai informasi kelas spektral tersebut. Kelas yang dihasilkan
oleh klasifikasi dengan pelatihan tak terselia adalah kelas spektral sedangkan pada
pelatihan terselia sudah ditentukan kategori informasi yang berguna dan kemudian
menguji tingkat daya pisah spektralnya.

TEORI JARINGAN SYARAF

Neural network atau jaringan syaraf buatan diilhami dari cara kerja syaraf
manusia sebagaimana layaknya anatomi otak. Ciri dari jaringan syaraf adalah
kemampuan untuk belajar (learning process) yaitu memodifikasi tingkah laku sesuai
dengan umpan balik dari lingkungannya. Sebuah jaringan syaraf disini dilatih dengan
memasukkan vektor masukan secara berurutan sehingga diperoleh serangkaian keluaran
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tertentu yang konsisten dengan mengatur penimbang jaringan sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan. Misalnya kemampuan untuk membedakan informasi dengan
derau dan distorsi, atau merekonstruksi informasi yang tidak lengkap agar mampu
menangkap pola yang sebenarnya, merupakan hal yang sangat penting dalam
pengenalan pola. Pada jaringan syaraf tinian pola spektral citra diklasifikasikan
berdasarkan kemiripan atau keserupaan dimana dalam analisisnya, memperkirakan
derajat keserupaan adalah merupakan prosedur numerik yang deterministik berbasis
komputer.

Jaringan syaraf tersusun dari unit-unit yang melakukan kegiatan seperti fungsi
neuron biologis yang paling elementer. Setiap unit neuron buatan dihubungkan dengan
serangkaian masukkan yang akan menghasilkan keluaran yang berhubungan dengan
tingkat aktivasi dari neuron tersebut. Tingkat aktivasi suatu neuron adalah hasil
perkalian antara masukan dengan suatu faktor penimbang tertentu yang analog dengan
tegangan sinapsis pada neuron syaraf manusia, dan kemudian semua masukan
tertimbang itu dijumlahkan. Secara matematis masukan-masukan dengan nania Xi, x2,
x3, ..., xn di dikalikan dengan suatu penimbang yang digambarkan dengan suatu vektor
X :

X = + X2W2 + X3YV3 + ... + XnWn =

Masukan

Keluaran

= f(X)

Gambar. 2 - Satuan neuron tiruan.

Vektor masukkan ke satuan neuron merupakan hasil penjumlahan beberapa
masukan dikalikan dengan faktor penimbang sedangkan sinyal keluarannya akan
diproses lebih lanjut dengan suatu fungsi matematika : y = f(X). Fungsi f adalah
penentu hasil keluaran satuan neuron atau disebut juga fungsi ambang batas, dapat
merupakan fungsi linear atau fungsi-fungsi lain yang lebih kompleks. Fungsi yang
umum dipakai adalah fungsi sigmoid (berbentuk huruf S), karena fungsi matcmatika ini
ini sangat mirip menggambarkan flingsi kerja neuron syaraf manusia, yang rumus
umumnya digambarkan dengan fungsi Sigmoid.

Fungsi Sigmoid diatas hanya menghasilkan keluaran pada daerah ambang
dengan koefisien tanggap lebih besar dari nol. Sekitar daerah transisi terjadi
pengingkatan tanggap fungsi terhadap masukan secara linear dan mencapai titik jenuh
pada daerah batas akhirnya. Fungsi aktivasi lain yang umum digunakan adalah fungsi
tangen hiperbolik. Bentuk fungsi ini mirip dengan fungsi Sigmoid dan sering dipakai
oleh para ahli biologi sebagai model matematika aktivasi sel syaraf. Bedanya dengan
fungsi Sigmoid, fungsi tangen hiperbolik memiliki dwikutub untuk keluarannya.
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f (X) =

Gambar. 3 - Fungsi Sigmoid

Suatu jaringan syaraf kemudian dilatih sehingga menghasilkan scrangkaian
keluaran tertentu dari sejumlah masukan menurut prosedur yang telah ditentukan.
Selama pelatihan, nilai penimbang jaringan diubah-ubah sehingga diperolch vektor
masukan yang menghasilkan vektor keluaran yang diinginkan. Pelatihan scperti ini
disebut pelatihan obyektif {objective training). Selain itu dikenal pula pelatihan terselia
{supervised training) dimana setiap vektor masukan dihitung dan dibandingkan dengan
vektor target tertentu. Selisihnya {error) diumpanbalikkan melalui jaringan dan
penimbang diubah menurut suatu algoritma yang meminimalkan selisih tadi. Vektor-
vektor pelatihan tersebut dibangkitkan secara berurutan, selisihnya dihitung dan
penimbang diatur untuk setiap vektor, sampai kesalahan untuk seluruh rangkaian
pelatihan mencapai tingkat yang dapat diterima.

Kohonen (1984) mengembangkan pelatihan tak terselia (unsupervisecf training).
yang disebut self-organizing netM>orks. Pelatihan ini tidak membutuhkan vektor target
untuk keluarannya, dan karena itu, tidak ada perbandingan yang dilakukan tcrhadap
tanggap ideal yang ditetapkan sebelumnya. Rangkaian pelatihan hanya berisi vektor
masukan. saja. Algoritma pelatihan memodifikasi penimbang jaringan untuk
menghasilkan vektor keluaran yang konsisten. Artinya, penerapan salah satu vektor
pelatihan atau suatu vektor yang serupa, akan menghasilkan pola keluaran yang sama.
Hebb (1961) mengusulkan sebuah model pelatihan tak terselia yang penimbangnya
dinaikkan jika jaringan sumber dan jaringan tujuan keduanya teraktivasi, yang secara
matematis dinyatakan dengan :

dengan : Wy(n) = nilai penimbang dari neuron i ke neuron j sebelum penyesuaian,
Wy(n+1) = nilai penimbang dari neuron i ke neuron j setelah penyesuaian.
a = koefisien kecepatan belajar,
yi = keluaran neuron i dan masukan ke neuron j
yj = keluaran neuron j .
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PENGENALAN POLA SPEKTRAL DENGAN PELATIHAN TERSELIA

Kita awali dengan serangkaian data citra digital yang direkam masing-masing
pada saluran hijau, biru, merah, inframerah pantulan dan inframerah tennal. Lima buah
keluaran ini merupakan hasil pola tanggap spektral dari berbagai kenampakan medan
disepanjang jalur siaman yang direpresentasikan dalam bentuk matriks nilai pixel yang
disebut raster. Setia pixel berisi serangkaian nilai yang terdiri atas lima nilai digital,
masing-masing untuk tiap saluran spektral. Rangkaian data citra dapat dipandang
sebagai suatu matriks berdimensi n dengan satu lapis nilai digital yang diukur atas tiap
pixel di dalam tiap saluran spektral.
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Gambar. 4 - Proses pengenalan pola spektral.

Klasifikasi

Proses pengenalan pola spektral merupakan proses pelatihan terselia yang terdiri
atas tiga tahap yaitu tahap pelatihan (training), tahap klasifikasi dan tahap presentasi
keluaran. Pada tahap pelatihan dikumpulkan data numerik dari daerah pelatihan yang
akan dianalisis kategori-kategorinya melalui pola tanggap spektral dari tutupan lahan.
Disini bentuk khusus pola spektral yang berhubungan dengan suatu kenampakan
dikembangkan menjadi "kunci interpretasi" dalam menentukan kategori tutupan lahan.
Hal ini biasanya dilakukan dengan memeriksa situs contoh jenis tutupan yang telah
diketahui dan yang mewakili, yang disebut daerah pelatihan. Tahap kedua adalah tahap
klasifikasi dimana tiap pixel pada serangkaian data citra dibandingkan tcrhadap tiap
kategori pada kunci interpretasi. Perbandingan dilakukan secara numcrik dengan
menggunakan pengukuran derajat keserupaan yaitu menentukan nilai pixel yang tidak
dikenal terhadap kategori yang : paling mendekati. Setelah seluruh data dapat
dikelompokkan hasilnya disajikan pada tahap keluaran yang biasanya dalam bentuk
peta.

Jaringan umpan-maju (Feedforward) seperti Backpropagation banyak
digunakan untuk klasifikasi pola dengan pelatihan terselia. Jaringan ini diperkenalkan
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oleh Rumelhart, Hinton dan Williams (1986) dimana terdiri dari sejumlah simpul dalam
lapisan-lapisan (layer) yang bertingkat. Keluaran simpul dalam satu lapisan diteruskan
ke simpul datam lapisan lain melalui penghubung yang memperbesar keluaran melalui
faktor penimbang. Pola masukan dan pola kunci di masukkan ke lapisan masukan. Pola
masukan diumpankan ke simpul-simpul dimana setiap simpul melakukan pelatihan
dengan sejumlah nilai penimbang dan fungsi aktivasi, dimana keluaran dihitung secara
umpan-maju.

Lapisan
Masukan

Lapisan
Tersembunyi

Lapisan
Keluaran

Pola masukan

Pola kunci

Pola keluaran

VM

Gambar. 5 - Jaringan umpan-maju Backpropagation.

'Keluaran dari jaringan lapisan tersembunyi (hidden layer) ke-j dinyatakan
dengan:

Keluaran dari simpul j adalah :

(l + e-(Xj+©j)/©0

dimana f merupakan fungsi aktivasi- sigmoid, 0O adalah parameter bentuk sigmoid, dan
©j penggeser flingsi aktivasi. Fungsi aktivasi yang dipakai dalam jaringan adalah fungsi
Sigmoid, karena fungsi ini mendekati fungsi linear dan dapat dideferensialkan dalam
mencari fungsi turunan pertamanya untuk mencari harga minimal (gradient descent).

Pola keluaran pada lapisan keluaran yk kemudian dibandingkan dengan pola
kunci dk, dimana hasilnya memberikan penyimpangan (error):
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Jika keluaran yang dihasilkan masih menyimpang dari yang diharapkan (error) maka
nilai koefisien penimbang dalam semua penghubung simpul diatur kembali. Proses
perhitungan koefisien penimbang yang bam adalah dengan menjalarkan kembali pola
keluaran padajaringan dari lapisan keluaran ke arah lapisan masukan. Proses iterasi
dapat dinyatakan dengan :

Wj(n+1) = Wj(n) + a (-gradw(e(W))

Proses pengaturan nilai penimbang ini yang disebut dengan pelatihan dan pehitungan
nilai penimbang baru dengan penjalaran balik disebut back propagation. Proses
penjalaran balik ini dilakukan berulang-ulang (iterasi) sampai diperoleh penyimpangan
antara nilai pola keluaran dibandingkan dengan nilai pola kunci menjadi minimal.

KLASIFIKASI SPEKTRAL DENGAN PELATIHAN TIDAK TERSEL1A

Karena kita memandang pola sebagai titik-titik dalam ruang feature bcrdimensi
N, maka kita dapat mengharapkan bahvva pola-pola itu serupa berdasarkan
keanggotaan kelas. atau nilai atribut lainnya. Misalnya semua pola yang merupakan
anggota kelas k) dapat terhimpun lebih dekat ke satu pola dibandingkan dengan pola
lain yang menjadi anggota kelas k2. Teknik pengelompokkan ini disebut dengan
clustering. Dalam pelatihan tidak terselia, proses pengelompokan dapat dilakukan
dengan cara pengukuran jarak. Suatu pixel yang tidak dikenal identitasnya dapat
dikelaskan dengan cara menghitung jarak antara nilai pixel tersebut terhadap vektor
penimbang.

Sebelum dilatih, nilai vektor penimbang diinisialisasi dengan nilai rang acak.
Kemudian setiap vektor masukan dinormalisasi dalam ruang penimbang yaitu dengan
cara membagi setiap nilai penimbang acak dengan akar kuadrat penjumlahan kuadrat
komponen-komponen vektor penimbang tersebut. Semua vektor masukan dalam
rangkaian pelatihan diatur agar ternomalisasi dan neuron unit jaringan yang mempunyai
vektor penimbang yang paling dekat terhadap vektor masukan sinyatakan sebagai
anggota kelas.

Ada empat tahap dalam pelatihan tak terselia dengan pemetaan self-organizing
Kohonen yaitu :
1. Inisialisasi nilai seluruh vektor penimbang wy dengan nilai acak.
2. Perkenalkan vektor masukan X padajaringan.
3. Hitung jarak vektor penimbang terhadap vektor masukan pada jaringan. Dalam

ruang Euklidian jarak ini dapat dihitung
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4. Menentukan nilai vektor penimbang yang paling dekat ke vektor masukan, yaitu
jarak Euklidian minimum.

5. Mengatur kembali nilai vektor penimbang dengan persamaan :

Wj(n+1) = Wj(n) + a exp(Dj2) D,

dengan : a adalah skala langkah dan e koefisien dengan nilai tetap.
6. Lakukan langkah 2 sampai 5 untuk setiap vektor masukan secara siklis.

Nilai D berangsur-angsur akan berkurang selama pelatihan pada jaringan. Nilai
D dimulai dari jarak terbesar antara vektor penimbang dan akan berakhir pada nilai
yang cukup kecil dengan hanya satu neuron yang dilatih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Algoritma klasifikasi dengan metoda jaringan syaraf tiruan, baik dengan
pelatihan terselia maupun pelatihan tidak terselia, diuji coba pada citra multispektral
(MSS) penginderaan peta tematik {thematic mapper/TM) dari satelit Landsat D yang
memiliki 7 buah saluran spektral. Landsat-D TM menerapkan teknik pengenalan pola
spektral untuk memaksiniumkan kcmampuan analisis penutup lahan tcrutama
penerapannya pada bidang pertanian. Empat dari tujuh saluran spektral yang digunakan
dalam uji coba ini adalah :
1. Saluran satu (0,45 - 0,52 um/biru) dirancang untuk membuahkan peningkatan

penetrasi ke dalam tubuh air, dan juga untuk mendukung analisis sifat khas
penggunaan lahan, tanah dan vegetasi.

2. Saluran dua (0,52 - 0,60 u.m/hijau), terutama dirancang untuk penginderaan
puncak pantulan vegetasi pada spektrum hijau yang terletak diantara dua saluran
spektral serapan klorofil.

3. Saluran tiga (0,63 - 0,69 um/merah), merupakan saluran terpcnting untuk
memisahkan kontras antara penampakan vegetasi dan bukan vegetasi.

4. Saluran empat (0,76 - 0,90 urn/inframerah pantulan), terutama dirancang untuk
memperkuat perbedaan kontras antara tanaman-tanah dan lahan air.

Pada pelatihan terselia, sebelum dilakukan klasifikasi pola tanggap spcktral bagi
tiap kategori tutupan lahan, dilakukan kategorisasi dengan menggunakan data citra itu
sendiri. Prosedur ini dilakukan dengan berpedoman pada data sumber rujukan seperti
peta topografi, foto udara dan pengamatan lapangan. Setelah diidentiflkasikan, daerah
latihan diletakkan pada rangkaian data citra yang disimpan di dalam arsip pada media
penyimpan komputer sebagai bahan acuan. Setelah daerah latihan diberi batas,
komputer merujuk daerah batas tersebut dan menghubungkannya dengan arsip data
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citra dan membaca nilai digital untuk pixel yang terdapat didalam tiap batas daerah
latihan. Nilai pixel tersebut digunakan untuk menetapkan pola tanggap spektral
berbagai kategori penutup lahan. Pada contoh kita menggunakan 4 saluran untuk setiap
pixel yang diamati atau berarti tiap pixel mengandung informasi 32 bit.

Hasil sistem klasifikasi penggunaan lahan dan penutup lahan dengan klasifikasi
terselia ditunjukkan pada gambar 6.e sedangkan hasil klasifikasi tak terselia
ditunjukkan pada gambar 6.f. Klasifikasi terselia dilakukan dengan 5 kategori tingkat
yaitu : lahan hutan, lahan pertanian, sungai atau air, lahan gundul dan daerah pcrkotaan
(urban) atau lahan bangunan, sedangkan klasifikasi tak terselia mencrapkan 5
kelompok untuk analis cluster. Hasil yang disajikan pada klasifikasi tak terselia adalah
beberapa klas spektral yang dapat diidentifikasikan terhadap setiap kategori informasi
yang diinginkan oleh pengguna. Dalam praktek dapat diperoleh beberapa kelas spektral
berkaitan dengan lebih dari satu jenis kategori informasi. Setiap kelas spektral dapat
berhubungan secara khas dengan satu jenis kenampakan di permukaan bumi, ini hanya
akan terjadi bila kenampakan pada citra mempunyai sifat khas spektra! yang sangat
berbeda.

KESIMPULAN

Pada makalah ini telah diperlihatkan aplikasi teori jaringan syaraf untuk
klasifikasi citra multispektral (MSS), baik klasifikasi dengan pelatihan tersclia maupun
pelatihan tak terselia. Dalam pelatihan terselia, terdapat pemandu yang menghadirkan
pola masukan pada jarin'gan serta membandingkan keluaran yang dihasilkan dengan
yang diinginkan, dan kemudian menyesuaikan penimbang jaringan agar selisih dapat
dikurangi. Pada pelatihan tak terselia, tidak ada pemandu pola masukan. Jaringan akan
mengatur dirinya sendiri dengan cara menyesuaikan dan mengatur pcnimbangnya
menurut algoritma yang telah ditetapkan. Jadi pada pelatihan terselia kita dapat
menentukan kategori informasi yang berguna dan menguji tingkat daya pisah
spektralnya, sedangkan pada pendekatan tak terselia kita tentukan kelas yang dapat
dipisahkan secara spektral dan kemudian baru menentukan manfaat informasinya.

Model sederhana neuron buatan ini mengabaikan banyak sekali karakteristik
biologis neuron sebenarnya. Misalnya model ini tidak memperhitungkan waktu tunda
(delay time) yang mempengaruhi dinamika sistem, sebagai contoh suatu masukan
segera menghasilkan keluaran. Lebih jauh lagi, mode! ini tidak melibatkan fungsi
modulasi frekuensi yang oleh para peneliti dianggap penting. Meskipun jaringan syaraf
tiruan ini memiliki banyak keterbatasan, namun telah memberikan hasil yang cukup
baik dalam banyak hal.
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Gambar. 6 - Citra Landsat TM (a) saluran satu, (b) saluran dua, (c) saluran tiga,
(d) saluran empat, (e) Klasifikasi terselia, (f) Klasifikasi tak tersclia.
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DISKUSI

AMIR RUSLI

Penggunaan fuzzy (kekaburan) paling baik untuk kondisi alamiah. Bagaimana kalau
diterapkan dalam hal-hal yang memerlukan ketelitian sangat tinggi?

M. SYAMSA A.

Logika fuzzy justru meningkatkan ketelitian logika biner (0,1), yaitu dengan
memperkenalkan bilangan pecahanpada interval 0 sampai 1, sebagai nilai dari fungsi
keanggotaan.

AGUS FANAR SYUKRI

1. Dari 3 metode yang dipresentasikan yaitu metode statistik, jaringan syaraf, dan
logikafuzzy, metode manakah yang paling baik untuk klasifikasi pola citra?

2. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing metode?

M. SYAMSA A.

1. Karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, maka yang terbaik
adalah kombinasi dari ketiga metode tersebut.

2. Metode statistika baik untuk analisis global, sedang untuk analisis individu lebih
baik dengan logika fuzzy, yaitu antara antara probabilistik dengan posibilistik.

INO SURYANA

1. Apakah penginderaan jarak jauh sudah terbebas dari keadaan alam (misalnya
kabut, awan dll)?

2. Bila sudah terbebas dari keadaan alam, digunakan di mana dan bila belum,
konversi apa yang dilakukan?
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M. SYAMSA A.

1. Pada penggunaan wahana penginderaan jauh konvensional yaitu penggunaan
kamera cahaya tampak dan infra merah, kondisi atmosferik seperti kabut dan awan
sangat mengganggu. Tapi dengan teknologi radar (ERS/1) masalah tersebut dapat
diatasi, karena gelombang radar dapat menembus awan / kabut.

2. Penggunaannya adalah untuk memantau penutupan lahan (land covery) di bumi,
misalnya laut, daerah urban, hutan, areal pertanian, dll.
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ESTIMASI RATA-RATA PADA UJI UMUR
MEMAKAI METODE STAIRCASE DENGAN SEDIKIT SAMPEL

Juhartono, B.Eng M.Eng*

mi mil! ii ii i,
ABSTRAK ID990000013

ESTIMASI RATA-RATA PADA UJI UMUR MEMAKAI METODE STAIRCASE
DENGAN SEDIKIT SAMPEL. Pengujian umur sebuah sanipel sering memakan waktu yang lama,
karena untuk mendapatkan hasil yang akurat dibutuhkan sampel dengan jumlah banyak. Waktu
pengujian Metode Staircase lebih singkat dibandingkan dengan waktu pengujian Metode Weibull.
Metode mi merupakan salah satu metode pengujian umur yang bersifat statistik dan cukup akurat untuk
mengestimasi umur rata-rata dari sampel yang akan diuji. Keuntungan metode ini, lama pengujian
dapat dihitung.

Studi ini dilakukan untuk mencari jumlah sampel minimum yang diperlukan pada uji umur
dengan metode Staircase untuk mengestimasi umur rata-rata dari sampel, tanpa mempengaruhi
keakuratan data yang didapat. Sehingga dengan memakai jumlah sampel minimum, data yang didapat
akurat dan mempersingkat waktu pengujian yang tentunya dapat membuat pengujian menjadi lebih
ekonomis.

ABSTRACT

ESTIMATION OF TESTING LIFEAGE AVERAGE USING STAIRCASE METHOD
FOR A SMALL SAMPLE. Testing lifeage of a sample often takes longer time because samples with
large amount are needed to get accurate result. Staircase method can shorten testing time compared
with Weibull method. This method is one of the lifeage testing method using statistics and accurate
enough to estimate the average lifeage of tested samples. The advantage of this method is that the length
of testing can be calculated.

This study is canducted to find the minimum amount of samples needed in life testing using
Staircase method to estimate the average lifeage of samples, whitout affecting the accuracy of the data
obtained. Thus, using minimum amount of samples, data obtained is accurate and the length of lifeage
testing can be shorten which makes testing more economical.

PENDAHULUAN

Dalam pengujian umur dikenal metode Weibull. Metode ini sering digunakan
untuk menghitung/mencari umur suatu bahan atau sampel, misalkan pada pengujian
umur bearing. Dengan metode ini sejumlah sampel diuji pada beban tertentu sampai
terjadi kerusakan pada sampel tersebut. Waktu pengujian satu sampel dengan sampel
lainnya sangat bervariasi, dapat berlangsung dengan cepat ataupun membutuhkan

*PuslitbangKIM-LIPI
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waktu yang lama. Selain itu, untuk mendapatkan nilai gradien yang akurat dibutuhkan
jumlah sampel yang cukup banyak, sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk
pengujian menjadi lama dan tidak dapat diperkirakan.

Bila metode Staircase dapat diterapkan untuk menguji umur suatu sampel, maka
lama waktu pengujian dapat diperkirakan. Pada metode ini sampel diuji sampai batas
waktu tertentu yang digantikan dengan sampel berikutnya bila rusak sebelum waktu
yang ditentukan ataupun tidak rusak sampai batas waktu yang ditentukan, sehingga
dengan menghitung jumlah sampel yang akan diuji dapat diperkirakan total waktu
pengujian. Menurut Dixon and Mood pada makalahnya dengan jumlah sampel antara
40 dan 50 buah, mungkin akan didapat hasil dengan ketelitian tinggi. Sedangkan
Ramson dan Mehl memakai lebih dari 50 sampel untuk pengujian dengan metode
Staicase ini.

METODE STAIRCASE

Pada metode ini sampel pertama dites pada beban awal Yo. Bila sebelum waktu
yang ditentukan sampel telah rusak, maka sampel berikutnya dites dengan beban Yo - d
(d adalah interval beban). Akan tetapi bila sampai waktu yang ditentukan sampel tidak
rusak, sampel berikutnya dites pada beban Yo + d. Sekarang misalkan sampel pertama
tidak rusak dan sampel kedua tidak rusak maka sampel ketiga di tes pada beban
Yo + 2d. Demikian seterusnya sampel berikutnya dites pada beban yang tergantung
dari hasil pengujian sebelumnya, yaitu beban ditambah interval beban bila sampel tidak
rusak, sebaliknya bila sampel rusak beban dikurangi interval beban.

yo-d

yo - 2d

Gambar 1. Prosedur pada metode Staircase
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Setelah pengujian semua sampel telah selesai dilakukan perhitungan estimasi
rata-rata umur sampel tersebut dengan menggunakan rumus berikut ini.

/y. : Estimasi rata-rata.
Yo : Beban awal pengujian.
d : Interval antara beban.
i : Level beban
nj : Jumlah sampel yang digunakan untuk perhitungan pada tiap level beban.
+'/2 bila perhitungan didasarkan sampel yang tidak rusak.
-'/2 bila perhitungan didasarkan oleh sampel yang rusak.

METODE PERHITUNGAN

Sampel yang akan diuji mengikuti distribusi normal seperti diperlihatkan
gambar 2. Sampel pertama diuji pada beban yang nilainya sama dengan rata-rata dari
distribusi normal. Beban uji disimulasikan menjadi beberapa level beban antara u. - 3a
sampai u. + 3a tergantung dari besarnya nilai interval beban (u. adalah rata-rata
sesungguhnya dan a adalah deviasi standarnya). Besar beban d adalah 0,5 ~ 2 a. Pada
tiap-tiap level beban dapat diketahui nilai kemungkinan tidak rusak /?, dan nilai
kemungkinan rusak q yang dihitung dengan menggunakan rumus di bawah. Semua
kemungkinan bentuk tes yang terjadi besar nilai rata-rata dihitung dengan menggunakan
rumus pada bab sebelumnya, kemudian dihitung besar kemungkinan keluarnya nilai
tersebut. Dari hasil perhitungan ini dicari besar nilai estimasi rata-rata dan variannya.
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Distribusi Normal Probabilitas

qo q. q2

qo qi PJ

qo Pi qo

Po q-i qo

qo Pi Po

Po q-i Po

Po P-i q.2

Po P-i P-J

Gambar 2. Prosedur pada metode Staircase

Gambar 2 di atas memperlihatkan sampel yang berbentuk distribusi normal dan
semua kemungkinan bentuk hasil pengetesan menggunakan metode Staircase dengan 3
buah sampel. Pada gambar 2, qoqiq2 adalah nilai kemungkinan dari sampel pertama
tidak rusak, sampel kedua tidak rusak dan sampel ketiga tidak rusak. qoqiP2 adalah nilai
kemungkinan dari sampel pertama tidak rusak, sampel kedua tidak rusak dan sampel
ketiga rusak. qopiqo adalah nilai kemungkinan dari sampel pertama tidak rusak, sampel
kedua rusak dan sampel ketiga tidak rusak. Demikian seterusnya untuk nilai
kemungkinan bentuk-bentuk hasil pengujian lainnya.

Dengan cara yang sama dilakukan pula bila jumlah sampel dinaikan menjadi
n = 8, n = 12, n = 16 dan n = 20.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari perhitungan di atas dapat diketahui hubungan antara nilai estimasi rata-rata,
beban awal, interval beban dan kenaikan jumlah sampel. Hasil perhitungan estimasi
rata-rata dan variannya dengan jumlah sampel yang dipakai n = 8, n = 12, n =16 dan
n = 20 diperlihatkan oleh gambar 3 sampai dengan gambar 10.
Pada jumlah sampel 8 buah, dari gambar 3 dan gambar 4 terlihat bila interval beban
d = 0,5 a, maka nilai estimasi rata-rata dapat mencapai p. + 0,6 a pada beban awal
Yo > p. + 3 a. Sedangkan variannya di atas 0,3 a2 pada beban awal Yo > u. + a.

Untuk jumlah sampel n = 12 atau lebih seperti pada gambar 5 sampai dengan
gambar 10 nilai estimasi rata-rata di bawah p. + 0,3 a dan nilai variannya dibawah 0,3
a2, kecuali pada n = 12 dengan interval beban d = 0,5 a dan beban awal
Yo > \i + 2,8 a. Dari gambar-gambar tersebut diketahui bahwa besar perubahan nilai
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estimasi rata-rata dan variannya semakin kecil bila jumlah sampel ditambah terus. Dari
gambar 10 diketahui pada jumlah sampel n = 20 perbedaan besar interval beban yang
diambil tidak mempengaruhi nilai varian dari estimasi rata-rata. Dengan kata lain
tingkat akurasi estimasi rata-rata dengan jumlah sampel 20 buah menggunakan metode
Staircase tidak dipengaruhi oleh besar interval beban yang dipilih antara 0,5 a sampai
dengan 2 a. Dan bila interval beban d > cr, maka diperoleh estimasi rata-rata mendekati
rata-rata sesunguhnya.
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Gambar 11 dan 12 berikut ini memperlihatkan hubungan antara hubungan antara
varian dari rata-rata, interval beban dan jumlah sampel bila beban awal Yo mengikuti
juga distribusi normal.

Dari gambar 11 diketahui semakin banyak jumlah sampel yang digunakan dalam
pengetesan, nilai varian dari estimasi rata-rata semakin mengecil. Hal ini menunjukan
bahwa estimasi rata-rata semakin terfokus mendekati nilai rata-rata sesungguhnya dari
distribusi sampel. Pada gambar ini pula diketahui besar perubahan nilai varian dari
estimasi rata-rata semakin mengecil dengan bertambahnya jumlah sampel.

Gambar 12 menunjukan pengaruh jumlah sampel terhadap nilai varian dari
estimasi rata-rata. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa bila jumlah sampel
dinaikan menjadi lebih besar dari 20 buah, besar nilai varian dari estimasi tersebut
hampir tidak mengalami perubahan. Atau dengan kata lain menaikan jumlah sampel
menjadi lebih dari 20 buah pada pengetesan dengan menggunakan metode Staircase
hasilnya tidak mempengaruhi keakuratan data yang diperoleh.
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Gambar 12. Akibat dari jumlah penelitian terhadap estimasi rata-rata

KESIMPULAN

Dari hasil diatas dapat disimpulkan:
1. Pada sampel yang mengikuti distribusi normal, pengujian 20 buah sampel dengan

metode Staircase didapat nilai estimasi rata-rata yang cukup akurat.
2. Pengaruh penambahan jumlah sampel hingga melebihi dari 20 buah terhadap

keakuratan estimasi rata-rata sangat kecil.
3. Jumlah sampel 20 buah yang disarankan pada tulisan ini bila dibandingkan dengan

jumlah sampel menurut Dixon and Mood adalah separuhnya atau kurang dari
separuhnya.
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PERBANDINGAN ALGORITMA METODE MECD DAN METODE
RUNGE-KUTTA UNTUK MENYELESAIKAN PERSAMAAN DIFERENSIAL

BERDERAJAT DUA YANG BERSISTEM BESAR

Supriyono dan Tetsuhiko Miyoshi

ABSTRACT ID990000014

COMPOSITION BETWEEN MECD AND RUNGE-KUTTA ALGORITHM METHODE
FOR LARGE SYSTEM OF SECOND ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS. MECD Method
and Runge-Kutta Method for Large System of Second Order Ordinary Differential Equations in
comparing algorithm. The paper introduce'a extrapolation method used for solving the large system of
second Order Ordinary differential equation. We call this method the Modified Extrapolated Central
Difference (MECD) method. For the accuracy and efficiency MECD method, we compare the method
with 4-th order Runge-Kutta method.

The comparison results show that, this method has almost the same accuracy as the 4-th order
Runge-Kutta method, but the computation time is about half of Runge-Kutta. The MECD was declared
by the author and Tetsuhiko Miyoshi of the Dept. Applied Science Yamaguchi University Japan.

ABSTRAK

PERBANDINGAN ALGORITMA METODE MECD DAN METODE RUNGE-KUTTA
UNTUK MENYELESAIKAN PERSAMAAN DIFERENSIAL BERDERAJAT DUA YANG
BERSISTEM BESAR. Metode MECD dan Metode Runge-Kutta untuk menyelesaikan persamaan
diferensial berderajat dua yang bersistem besar dalam perbandingan algoritma. Dalam makalah ini kami
ingin memperkenalkan suatu metode ekstrapolasi yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan
diferensial berderajat dua yang bersistem besar. Metode ini kami namakan Metode Modified
Extrapolated Central Difference (MECD). Untuk menguji keakuratan dan efisiensi kami bandingkan
metode ini dengan metode Runge-Kutta yang berderajat empat.

Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat akurasi metode ini sama dengan
tingkat akurasi metode Runge-Kutta, tetapi waktu komputasinya dapat mendekati setengahnya. Metode
MECD ini adalah hasil penemuan penulis dengan Tetsuhiko Miyoshi (.Dept. Applied Science
Yamaguchi University Japan)

PENDAHULUAN

Persamaan deferensial berderajat dua yang bersistem besar

My" + Cy' + Ky = f(t) (1)

Pendidikan Ahli Teknik Nuklir (PATN) - BATAN Yogyakarta
Dept. Applied Science Yamaguchi University Japan
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dengan M,C,K dan f (t) masing-masing adalah matriks massa, matriks peredam,
matriks kekakuan dan vektor beban simpul merupakan suatu persamaan gerak yang
dihasilkan oleh suatu struktur yang bergerak secara dinamis. Reaktor nuklir di dalam
pembuatan rancang bangunnya pasti memperhatikan analisa struktur dinamisnya.
Oleh karena itu perlu dicari suatu metode yang akurat dan efisien guna menyelesaikan
persamaan gerak dinamis di atas.

Dalam perkembangannya banyak metode numerik yang sering digunakan oleh
para praktisi maupun para peneliti. Metode ini misalnya Metode Newmark [4] atau
metode Runge-Kutta [5].

Guna menambah kontribusi metode penyelesaian persamaan deferensial
berderajat dua yang bersistem besar di atas, kami ingin memperkenalkan suatu
metode hasil penelitian kami yang kami namakan metode Modified Extrapolated
Central Difference (MECD) [7], [8].

Untuk menguji keakuratan dan efisiensi metode MECD ini, dalam makalah ini
kami membandingkannya dengan metode standar, yaitu metode Runge-Kutta
berderajat 4. Dalam hal ini kami akan membandingkan algoritma dan hasil
perhitungan.

Metode MECD

Gagasan dari proses esktrapolasi, secara sederhana telah ditulis pada [1] dan [3]
serta secara lengkap telah kami uraikan di [6]. Misalkan suatu metode satu langkah
untuk menyelesaikan masalah harga awal. Ambil At sebagai besaran ukuran langkah,
maka pendekatan ekstrapolasinya dapat ditulis menjadi

2> (2)

Karena dalam makalah ini pada persamaan (1.1) unsur peredam kami abaikan, maka
persamaan (1.1) menjadi

My" + Ky = f(t) (3)

Dengan mengasumsikan sisi kanan dari persamaan (3) adalah nol dan A = - M"1 K ,
maka (3) dapat ditulis menjadi

y" = Ay (4)
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Berbekal persamaan (2) dan metode Newmark atau metode Central Difference (CD)
berikut

fv.=

(5)

sebagai penyelesaian dari (4) dimana ZO = y'(0), maka hasilnya adalah metode
extrapolated Central Difference (ECD) berikut:

+ X AtAp2)

(6)

Jika A adalah suatu matriks dengan ukuran yang besar, maka pada (6) akan muncul
persoalan perkalian matriks dan vektor pada Ay0) Ap0, Api dan Ap2. Oleh karena itu
untuk mendapatkan efisiensinya, kami memodifikasi algoritma (6) menjadi
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Po =

p, =yo+XAt2Ay0+KAtzo

q, =

P2 =P,+XAt2Ap,

q0 =zo+KAtAyo+KAtAy,

q2 = q, + X AtAp, + X AtAy,

(7)

Pada algoritma (7), perkalian matriks dan vektor hanya muncul pada Api dan Ayb

sebab Ayo masih tersimpan di memori komputer pada langkah sebelumnya.
Sedangkan Ap0 dan Ap2 kami ganti dengan Ay|. Karena nilai dari p0 dan p2

mendekati nilai yi. Algoritma (7) di atas kami namakan Metode Modified
Extrapolated Control Difference (MECD).

Proses CD menjadi ECD dan ECD menjadi MECD secara detail telah kami
uraikan pada [8]. Dalam [8] telah kami buktikan pula tingkat keakuratan dan stabilitas
dari metode MECD. Stabilitas metode MECD merupakan pengembangan dari
stabilitas CD seperti pada [2]. Secara umum metode MECD dapat ditulis sebagai

+/mAt5Ai

Metode Runge-Kutta

Metode Runge-Kutta sebagai metode pembanding untuk menyelesaikan persamaan
(4) mempunyai algoritma sebagai berikut :
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Ksj UtAy0J

+v V ysu (8)

Dari algoritma (8) nampak ada 4 buah perkalian matriks dan vektor, yaitu Ayi, Ar0,
Arj dan Ar2.

GALAT PEMOTONGAN DARI METODE MECD dan METODE
RUNGE-KUTTA

Dalam makalah kami [8], telah kami buktikan teori galat pemotongan lokal (local
truncation error) dari metode MECD, yaitu :

y, = y(At)

z, =y ' (At)+O(At 5

Metode Runge-Kutta pun mempunyai galat pemotongan lokal seperti (9) di atas.

(9)
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CONTOH PERHITUNGAN

Untuk membentuk persamaan (3) menjadi suatu persamaan diferensial berderajat dua
yang bersistim besar, kami membuat suatu simulasi elemen hingga pada suatu
material yang terbuat dari suatu bidang datar dengan konfigurasi dan idealisasi
elemen hingga seperti gambar 1.

Bidang datar ini kami tetapkan konstanta
mekanik sebagai berikut:
- Modulus Young's [GPa] = 206
- Rasio Poisson = 0,3
- Density [kg/m3] = 7,85 x 103
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Gambar 1. Idealisasi elemen hingga

K dan M pada persamaan (3) kami peroleh dengan menggunakan prosedur metode
elemen hingga pada material gambar 1. Sedangkan f(t) pada sisi kanan (3) yang
merupakan gaya eksternal adalah hasil pembalikan dari persamaan (3) dengan nilai y
(y—>, yT) kami asumsikan sebagai berikut:

[y_ = 0,0005Y(l + xXsinO.lt + 0,1 sin t

[yt =0,0005Y(4-X)(sin0,lt + 0,lsint)

(X, Y) adalah koordinat dari masing-masing simpul material gambar 1. Sehingga
kebalikan dari persamaan (3) adalah :

f (t) = M y" (y"~K y"t) + K y (y->, yt) (11)

Dengan mengeleminasi hasil perhitungan f(t) persamaan (11) ke dalam persamaan
(3), maka dihasilkan nilai pendekatan y baik hasil perhitungan dengan metode MECD
maupun metode Runge-Kutta.
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Dari hasil perhitungan secara numeris nilai pendekatan y dan nilai asusmsi y
persamaan (10) maka dapat dihasilkan besarnya galat mutlak dengan rumus

error =
max y pendekatan - yasumsi

max y asumsi

Dengan menentukan nilai error pada titik P—>, maka dapat ditampilkan nilai error dari
metode MECD dan metode Runge-Kutta pada Tabel 1.

Tabel 1. Error pada titik P—>

MECD
Runge-Kutta

Error
4,59x10-4
4,60x10-4

Sebagai catatan, pada prosedur metode elemen hingga semua titik simpul material
gambar 1. pada posisi terbawah adalah tetap. Proses komputasi numerik
menggunakan komputer EWS Sun Sparc II dengan bahasa Fortran dobel presisi dan
banyaknya langkah adalah 600 langkah. Menurut perhitungan besarnya waktu
komputasi seperti Tabel 2.

Tabel 2. Waktu komputasi

MECD
Runge-Kutta

Waktu Eksekusi
139,20 detik
271,89 detik

KESIMPULAN dan PENUTUP

1. Dengan melihat galat pemotongan lokal, maka wajar sekaii jika hasil perhitungan
numeris seperti yang tertera pada Tabel 1. menunjukkan bahwa keakuratan metode
MECD sama dengan metode Runge-Kutta.

2. Dari proses komputasi ini, porsi yang terbesar dalam pemakaian waktu komputasi
adalah proses perkalian matriks dan vektor, sehingga cocok sekaii antara analisa
algoritma (7) dan analisa algorkma (8) dengan hasil perhitungan numeris seperti
Tabel 2. Sebab pada (7) dalam 1 langkah terjadi 2 x proses perkalian matriks dan
vektor, yaitu Ap, dan Ay,, sedangkan pada (8) terjadi 4 x , yaitu Ay0, Ar,, Ar2 dan
Ar3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode MECD lebih efisien jika
dibanding dengan metode standard Runge-Kutta
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Dalam teori analisa numeris, metode dianggap layak dipakai jika memenuhi 3 syarat,
yaitu akurat, efisien dan algoritmanya mudah. Karena metode MECD sudah
memenuhi ketiga syarat di atas, maka metode MECD layak dipakai untuk
menyelesaikan persoalan persamaan gerak pada suatu struktur yang dinamis. Dalam
pengembangannya contoh material pada gambar 1. dapat dikembangkan pada
perencanaan reaktor nuklir.
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DISKUSI

ASEP JUARNA

1. Komparasi MECD dengan ERK orde-4 nampaknya tidak seimbang. Bagaimana
komparasi MECD dengan IRK dengan orde yang sama?

2. Sehubungan dengan stabilitas ERK yang lebih baik dari pada MECD, apakah ada
pembenaran matematisnya?

SUPRIYONO

1. Belum dilakukan komparasi antara MECD dengan IRK.
2. Local truncation Error (LTE)dari MECD adalah: y, = y (to + At) + O (At5)

z, = y' (to + At) + O (At5)

memberikan hasil yang sama dengan LTE pada metode Runge-Kutta.

AMIR RUSLI

Disebutkan bahwa komputasi MECD sama dengan setengah dari Runge-Kutta.
Bahasa apa yang digunakan dan apakah sudah bebas dari semua error?

SUPRIYONO

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Fortran dengan Workstation SPARC II.
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PENANDAAN SIMULASI DERET WAKTU TAKBERATURAN DENGAN
MENGGUNAKAN STRUKTUR FRAKTAL

Djen Djen Djainal* mmm

ID990000015
ABSTRACT

AN INTEGRAL TIME SERIES ON SIMULATED LABELING USING FRACTAL
STRUCTURE. This research deals with the detection of time series of vertical two-phase flow, in
attempt to developed an objective indicator of time series flow patterns. One of new method is Fractal
analysis which can complement conventional methods in the description of highly irregular
fluctuations. In the present work, Fractal analysis applied to analyze simulated boiling coolant signal.
This simulated signals built by'sum random elements in small subchannels of the coolant channel. Two
modes are defined and both modes are characterized by their void fractions. In the case of unimodal-
PDF signals, the defference betwen these modes is relative small. On other hand, bimodal-PDF signals
have relative large range. In this research, Fractal dimension can indicate the characters of that signals
simulation.

ABSTRAK

PENANDAAN SIMULASI DERET WAKTU TAKBERATURAN DENGAN
MENGGUNAKAN STRUKTUR FRAKTAL. Penelitian ini membahas tentang penandaan deret
waktu dari aliran vertikal dua fase, dalam rangka mengembangankan suatu obyek penandaan pola aliran
deret waktu. Suatu metode baru adalah analisis Fraktal yang mampu melengkapi metode konvensional
dalam menjelaskan fluktuasi ketakteraturan tingkat tinggi. Dalam penelitian disini, digunakan analisis
Fraktal dalam menganalisis simulasi sinyal dari pendingin mendidih. Simulasi sinyal ini dibangun dari
penjumlahan uhsur-unsur random dalam subkanal suatu kanal pendingin. Dua mode ditentukan, dan
kedua mode ini mensifatkan fraksi uap. Pada kasus sinyal dengan FDT-unimodal, perbedaan kedua
mode ini relatif kecil. Dilain pihak untuk sinyal PDF-bimodal mempunyai jangkau yang relatif lebar.
Dalam penelitian ini dimensi Fraktal mampu menandai sifat-sifat simulasi sinyal tersebut.

PENDAHULUAN

Untuk mengintepretasikan secara benar suatu hasil percobaan yang melibatkan
data yang banyak, maka pilihan metode statistik yang tepat merupakan suatu hal yang
penting. Sampai saat ini power spectrum analisis merupakan metode konvensional yang
bermanfaat dan efisien untuk menganalisis deret waktu tak beraturan. Terutama jika

power spectrum tersebut mengikuti hukum daya (power law), P(/) oc f , dimana
pangkat a adalah indek yang menunjukan ketakteraturan dari pada deret waktu. Untuk
mendapatkan indek hukum daya yang tetap (stabil), biasanya deret waktu yang dihitung
harus merupakan rata-rata ensembel (cuplik) dari suatu jangkau dimana fluktuasinya

Pusat Penelitian Teknologi Keselamatan Reaktor - BAT AN
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dapat diasumsikan stationer secara statistik. Dengan demikian untuk karakter statistik
fluktuasi yang kerap berubah pada suatu jangkau waktu yang pendek, maka
penggunaan power spectrum akan kurang tepat dalam mewakili seluruh interval deret
waktu.

Dengan demikian dalam penelitian yang melibatkan data dengan sifat kekacauan
(chaos) tingkat tinggi, diharapkan ada metode yang mampu mengintepretasikan
karakternya secara kuantitatif. Dewasa ini berbagai studi telah dilakukan, dan salah
satu obyek studi tersebut adalah teknik dimensi Fraktal. Dimensi Fraktal telah dapat
menunjukan teknik matematika yang cocok untuk menerangkan proses dinamis non-
linear. Awalnya diperkenalkan oleh Mandelbrot dalam mempelajari fluktuasi seperti
harga-harga komoditi dan derau transmisi pada kabel telepon. Selanjutnya hal tersebut
menjadi lebih penting sejak dia mampu menghitung data percobaan dengan jangkau
yang sangat lebar.

Geometri Fraktal adalah suatu sarana perhitungan matematika yang telah dapat
dipakai untuk pemecahan suatu sistem yang komplek, yang tidak mempunyai karakter
skala panjang. Untuk contoh yang terkenal adalah bentuk lekukan garis pantai, apabila
kita melihat bentuk garis pantai dalam skala yang berbeda, misalnya 1 cm, dengan 10
km. Di alam, sistem-sistem komplek tersebut menunjukan adanya kesamaan terhadap
dirinya sendiri (self-similar), maka akan sulit untuk membedakannya skala yang mana
yang mewakili gambar, keduanya kelihatan sama. Hal ini menunjukan bahwa garis
pantai memiliki skala yang invariant atau equivalent. Sebagai contoh lain adalah
bentuk alami sungai, retakan, gunung, dan awan.

TEORI

Metode perhitungan dimensi Fraktal

Sebagai contoh misalkan ada sebuah himpunan terhingga dari suatu deret waktu
pada suatu jangkau tertentu sebagai berikut:

X(l), X(2),X(3),...,X(N) (1)

Dari deret waktu tersebut, kemudian di buat deret waktu baru, Xkm, dengan aturan
berikut:

Xkm; X(m), X(m+k), X(m+2k),..., X(m+[ (N-m)/k]. k) (2)

dimana;

m = 1, 2,..., k
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[ ] menunjukan notasi Gauss, dan nilai k dan m adalah integer, m menunjukan waktu
awal dan k menunjukan waktu interval. Untuk suatu interval waktu sama dengan k,
maka diset lagi k baru untuk membentuk deret waktu yang baru.

Setelah diperoleh deret waktu yang baru lalu didefinisikan panjang kurvanya,
Xkm, dengan rumus berikut;

[(N-m)/k] M

S |JJ (3)
Termin N-l/[(N-m)/k].k adalah faktor normalisasi untuk panjang kurva dari sub-
himpunan deret waktu. Disini nilai interval waktu, k, mengikuti aturan berikut ;
k= 1, 2, 3, 4 dan; k =[2 0-W4], untuk k lebih besar dari 4, dimana j= 11, 12, 13, ..., dst.
Panjang kurva untuk suatu interval waktu k, < L(k) > , adalah nilai rata-rata sepanjang
himpunan k dari Lm(k). Kemudian jika < L(k) > diplot terhadap nilai-nilai k dalam
skala ganda logaritma, maka data akan merupakan suatu garis lurus yang mempunyai,
kemiringan -D. Dalam kefraktalan, suatu kurva memiliki karakter kesamaan terhadap
diri sendiri, self-similar secara statistik, jika nilai dimensi D mengikuti rumus ;

< L(k) > oc k "D (4)

Analisis data

Simulasi sinyal 2 aiiran dua fase
Pengidentifikasian dan pertgkarakterisasi model aliran dua fase dengan

menganalisis sifat-sifat statistiknya dari sinyal berbagai pengukuran telah dipelajari
oleh banyak peneliti, dalam literatur beberapa percobaan memperlihatkan
keberhasilan seperti dengan menggunakan teknik transmisi sinar gama atau sinar X
ada juga yang memakai sensor pengukuran tekanan, kemudian beberapa metode
analisis telah baku dipakai untuk memperoleh informasi tentang rezim aliran dua fase,
seperti dengan menggunakan PDF (Probability Density Function), Moments PDF dan
Iain-lain.

Menurut teori dalam pustaka[4], pada aliran vertikal dua fase dapat
dikelompokkan atas dasar rezim alirannya sebagai berikut; aliran bubbly, aliran slug,
aliran churn dan aliran annular. Menurut Vince dan Lahey [4], secara visual adalah
mudah membedakan antara rezim aliran bubbly dan slug. Umumnya dijumpai pada
rezim aliran bubbly dan annular mempunyai sifat unimodal, sedangkan rezim aliran
slug disifatkan sebagai bimodal dimana PDF-nya memiliki dua puncak. Dalam studi
ini perancangan sinyal simulasi akan merupakan data analisis, diarahkan pada rezim
aliran slug, churn dan bubbly.
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Desain dasar pembuatan model aliran dua fase ini dari penjumlahan parameter
unsur random atas dasar suatu variabel Bernoulli. Dimisalkan nilai yang akan
dimunculkan a dan b, maka angka probabilitasnya P(a) = p dan P(b) = q = 1-p,
dimana variasi nilai p dari 0 sampai dengan 1. Dengan menganggap N variabel
independent Bernoulli, maka kemungkinan nilai jumlah variabel N adalah
0, a, 2a, ..., N. Untuk mentukan probabilitas, suatu nilai a, x kali sukses dipakai
rumusan

P ( x a ) = f A ' l p ' < q * - * ; k = 1 , 2 , . . . , N ( 5 )

dengan nilai mean
^ B = N a P (6)

nilai standar deviasi

dalam subkolom dari suatu kolom pemisalan kanal pendingin reaktor. Dua mode
parameter ditentukan untuk mensimulasikan kuantitas sifat fraksi uap, masing-masing
disebut alpha 1 dan alpha 2. Pada kasus sinyal PDF yang unimodal, jangkau
perbedaan nilai alpha 1 dan alpha 2 adalah relatif kecil, sedangkan untuk rezim aliran
slug atau churn yang mempunyai sinyal PDF bimodal perbedaan alpha ini memiliki
jangkau yang besar. Parameter penting yang lain adalah frekuensi fraksi uap,
ditetapkan dengan faktor random dan jangkau skala.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Simulasi sinyal yang merupakan deret waktu aliran dua fase telah dibangun
dengan memanfaatkan unsur random. Untuk menentukan pengelompokan rezim
aliran bubbly, churn dan slug, yaitu dengan memanipulasi jangkau antara parameter
alphal dan alpha 2, serta parameter frekuensi kehadirannya dalam alir unsur-unsur
nilai random. Khusus untuk rezim aliran slug, maka ditentukan pula parameter
kapasitas/volume slug. Parameter untuk pengelompokan rezim aliran tersebut dapat
dilihat pada Tabel 1.

Untuk maksud visualisasi pada analisis Fraktal maka dalam makalah ini hanya
akan dibahas rezim aliran slug. Simulasi sinyal rezim alir slug, yang dibangun dengan
menggunakan bahasa Matlab ditampilkan pada Gambar la, dan lb. Pada gambar
tersebut terlihat pengaruh nilai frekuensi uap yang 1:1, memunculkan derau uap yang
tetap untuk waktu berjalan. Demikian pula kapasitasnya tidak berubah, sesuai dengan
nilai yang ditetapkan 5%. Sedang jangkau parameter alpha 1 dan alpha 2, ditunjukan
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dengan pemisahan puncak derau (uap) PDF, dimana jika jangkau parameter tersebut
semakin lebar, pemisahan puncak bimodal PDF-pun semakin jauh (Gambar 2a
dan 2b).

Analisis Fraktal dari sinyal simulasi yang merupakan aliran vertikal dua fase
telah dilakukan dengan memplot <L(k)> terhadap (k) dalam skala ganda logaritma,
disamping pula dianalisis nilai slope -D nya. Analisis ini dapat menandai, bahwa dua
tipe skala cacah deret waktu dapat di bedakan dengan perbedaan dispersi dan nilai
variatif kemiringan

Fraktal dimensi, struktur Fraktal dimensi dalam penelitian ini ditampilkan pada
Gambar 3a, 3b dan 3c. Dispersi secara nyata dapat dibedakan, untuk jangkau alpha 1
dan alpha 2 yang lebar, struktur fraktalnya berfluktuasi lebar dibandingkan dengan
dispersi struktur Fraktal dengan jangkau alpha 1 dan alpha 2 yang lebih kecil.

Untuk nilai slope -D, pada jangkau k yang tinggi relatif konstan, 2 di berbagai
jenis sinyal simulasi. Dilain pihak, nilai dimensi Fraktal bervariasi untuk rezim alir
slug, pada nilai k rendah, nilai Fraktal ini membesar untuk jangkau alphal dan alpha
2 mengecil.

KESIMPULAN

1. Dispersi dari kurva fraktal pada berbagai skala waktu dapat dipakai untuk
membedakan jenis rezim aliran, dispersi dimensi fraktal adalah besar untuk kasus
aliran rezim dengan tingkat derau yang tinggi.

2. Dispersi kurva fraktal pada skala waktu yang besar merupakan indikator yang
peka dalam mendeteksi perubahan rezim aliran.

3. Numerik sinyal simulasi dapat membantu dalam mengintepretasikan data sinyal
dari suatu percobaan dengan mengubah-ubah parameternya.
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Tabel 1 : Parameter rezim alir simulasi sinyal

Parameter
alpha 1
alpha2

frekuensi uap
kapasitas uap

bubbly
0.44
0.52

random
-

churn
0.32
0.52

random
random

slug kecil
0.30
0.52
1:1
5%

slug sedang
0.20
0.52
1:1
5%

slug besar
0.10
0.52
1:1
5%

Tabel 2. Perbandingan nilai dimensi Fraktal -D dari simulasi sinyal rezim alir

Perhitungan
jangkau k

3-17
3-16

20-37

simulasi sinyal
bubbly

2.00 ± 0.01
1.99 ± 0.01
2.00+ 0.01

churn
2.00 ± 0.01
2.00 ± 0.01
2.00 ± 0.01

slug
1.92± 0.18
1.86 ± 0.03
2.09 ± 0.16

Tabel 3. Perbandingan nilai dimensi Fraktal -D dari simulasi sinyal rezim alir slug

Perhitungan jangkau k
3-17

slug kecil
1.91 ± 0.17

slug sedang
1.87 ± 0.21

slug besar
1.79 ± 0.31
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Gambar 2. PDF Dari Rezim Alir Slug Sedang (kiri) dan Dari Rezim Alir Slug (kanan)
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PENIPISAN BATAS SUATU OBYEK PADA CITRA DIGITAL
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ABSTRACT

THINNING AN OBJECT BOUNDARY ON DIGITAL IMAGE USING PIPELINED
ALGORITHM In digital image processing, the thinning process to an object boundary is required to
analyze the image structure with a measurement of parameter such as area, circumference of the image
object. The process needs a sufficient large memory and time consuming if all the image pixels stored in
the memory and the following process is done after all the pixels has ben transformed. Pipelined
algorithm can reduce the time used in the process. This algorithm uses buffer memory where its size can
be adjusted. The next thinning process doesn't need to wait all the transformation of pixels. This paper
described pipelined algorithm with some result on the use of the algoritm to digital image.

ABSTRAK

PENIPISAN BATAS SUATU OBYEK PADA CITRA DIGITAL MENGGUNAKAN
ALGORITMA PIPELINED. Dalam pengolahan citra digital, proses penipisan batas suatu obyek sangat
diperlukan untuk menganalis struktur citra melalui pengukuran parameter seperti luas, keliling dari citra
obyek. Penipisan batas ini memerlukan memori dan waktu yang cukup besar bila seluruh citra
dimasukkan dalam memori dan proses penipisan berikutnya dilakukan setelah seluruh pixel mengalami
transformasi. Algoritma pipelined dapat mengurangi pemakaian memori dan waktu yang digunakan
dalam proses, algoritma ini menggunakan buffer memori yang besarnya bisa diatur. Proses penipisan
berikutnya tidak perlu menunggu sampai seluruh pixel mengalami transformasi. Pada makalah ini akan
dijelaskan mengenai pipelined algoritma dan hasi! yang diperoleh dari penggunaan algoritma ini pada
suatu citra digital.

PENDAHULUAN

Penipisan adalah suatu proses untuk membuat batas suatu obyek ( object
boundary ) mempunyai tebal sebesar satu pixel sehingga dapat diperoieh rangka atau
skeleton dari obyek tersebut. Proses penipisan sangat diperlukan dalam menganalisa
struktur citra digital agar parameter metrik dari obyek seperti luas, keliling, panjang
dan Iain-lain dari obyek dapat diukur. Pada proses penipisan ini citra digital
mengalami transformasi dimana setiap pixel mengalami suatu operasi tertentu yang

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi - BATAN

169



menyebabkan batas obyek dengan tebal beberapa pixel menjadi satu pixel. Proses
untuk mendapatkan batas suatu obyek dengan tebal 1 pixel ini memerlukan lebih dari
satu kali transformasi pada seluruh pixel karena itu proses perlu diulang beberapa kali
untuk mendapatkan rangka dari obyek dengan ketebalan 1 pixel. Hal ini
menyebabkan memori dan waktu yang diperlukan cukup besar bila citra seluruhnya
dimasukkan dalam memori dan proses penipisan berikutnya berlangsung setelah
transformasi pada seluruh pixel telah dilaksanakan. Untuk mengurangi pemakaian
memori dilakukan dengan cara menggunakan raster buffer yang besarnya dapat diatur
dan citra yang akan diproses disimpan dalam file yang akan dipanggil baris demi
baris untuk diproses dalam buffer. Proses penipisan dalam buffer menggunakan
algoritma pipelined dimana proses transformasi pada pixel segera dilakukan bila hasil
transformasi pada pixel sebelumnya sudah diperoleh , jadi tidak perlu menunggu citra
pada file seluruhnya selesai diproses.

PROSES PENIPISAN

Penipisan (thinning) adalah suatu proses untuk mengubah obyek biner dengan
ketebalan lebih dari 1 pixel menjadi hanya 1 pixel tanpa mengubah konektivitasnya
artinya bila sebuah pixel dihilangkan, hal ini tidak membuat obyek menjadi terpisah,
timbul lubang atau lubang menjadi hilang.
Sebuah pixel pada suatu citra obyek dapat dihilangkan bila bilangan konektivitasnya
Nc mempunyai harga sebesar 1 dimana bilangan konektivitas Nc untuk pixel Xo
dengan nilai biner 1 dapat dihitung menurut rumus berikut ini.

Nc = ]T (Xk - (1 - Xk)(l -Xk

* eS

- Xk + 2))

Dengan S = {l,3>5,7}danX9 = XI.Rumus diatas digunakan untuk koneksi 8 dan
nilai dari NC dapat berharga dari 0 sampai 4 serta Xo sampai X9 dapat digambarkan
sebagai berikut:

X4
X5
X6

X3
XO
X7

X2
XI
X8
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ALGORITMA PIPELINED

Algoritma pipelined dapat diuraikan menurut gambar 1 dimana citra melalui
beberapa proses sebelum mencapai keluaran, hanya dalam penipisan ini proses 3, 2,

, n merupakan proses transformasi yang sama. Dari segi waktu dapat diketahui
lebih singkat karena proses kedua berjalan tanpa menunggu proses pertama selesai
dahulu demikian pula untuk proses selanjutnya.

Untuk menggunakan algoritma pipelined ini diperlukan memori untuk
menyimpan sebagian citra 2 dimensi yang berukuran ( K+2 ) x ( L + 2 ) dimana L
adalah panjang citra dalam arah sumbu X yang merupakan banyaknya pixel dalam
satu baris, sedangkan K adalah jumlah baris dalam raster buffer yang besarnya dapat
ditetapkan dengan bebas. Citra digital yang akan diproses disimpan dalam file dan
akan dipanggil baris demi baris dan dimasukkan dalam buffer pada baris bl
( gambar 2 ) .

HASIL APLIKASI PADA CITRA DIGITAL

Algoritma pipelined ini telah dibuat programnya dengan menggunakan bahasa
pemrograman C ( Turbo C ) dan citra input yang digunakan sudah berupa citra biner
dimana citra dengan tingkat keabuan sebanyak 256 mengalami penapisan ( filtering )
memakai Sobel filter dan dilanjutkan dengan binarisasi sebelum proses penipisan
dilakukan. Citra asal berasal dari pasfoto yang diambil dengan HP Scan dan bitmap
file yang diperoleh diubah menjadi file yang berisi intensitas dari setiap pixel dalam
citra. Hasil yang diperoleh dari penapisan, binarisasi, dan penipisan serta citra asal
bisa dilihat pada gambar 3.

KESIMPULAN

Proses penipisan merupakan proses yang berulang dan waktu yang diperlukan
tergantung pada algoritma yang digunakan serta keadaan citra yang diproses.
Algoritma pipelined dapat mempersingkat waktu pemrosesan dan akan mendapatkan
hasil yang lebih baik bila digunakan pipelined processor sehingga output dapat
diperoleh secara real time. Dalam analisa struktur citra seperti pengukuran luas,
keliling ataupun pengenalan pola pemakaian pipelined processor ini sangat
disarankan.
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Gambar 1. Bagan dari algoritma pipelined dan waktu prosesnya.
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Gambar 2. Proses transformasi dalam buffer memori.
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Gambar 3a. Citra asal. Gambar 3b. Sobel filter pada citra asal.

Gambar 3c. Binarisasi gambar 3b. Gambar 3d. Penipisan gambar 3c.
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DISKUSI

M. BUNJAMIN

Metode pipelined yang Anda presentasikan analog dengan metode iterasi dalam
penyelesaian sistem persamaan linier dengan Gauss-Seidel, dengan maksud untuk
mempercepat konvergensi, bukan untuk menghemat memori. Penghematan memori
hanyalah byproduct.

SATRIO DEWANTO

Komentar Anda benar. Metode algoritma pipelined tidak dapat menghemat memori
jika buffer yang dipergunakan sebanyak / sebesar ukuran file citra. Tapi kalau jumlah
baris pada buffer diperkecil, misalnya di bawah 10 baris, hal ini merupakan
penghematan memori yang cukup besar. Ada benarnya juga kalau dikatakan by
product karena algiritma pipelined merupakan salah satu cara mempercepat proses
selain dengan pengolahan paralel.

M. SYAMSA A.

1. Bagaimana penerapan algoritma pipelined dalam lingkungan prosesor tunggal?
2. Dalam penipisan objek harus dipertahankan similaritas dan konektivitas objek

tersebut. Bagaimana cara mengatasi terputusnya garis penghubung objek akibat
penipisan tersebut?

SATRIO DEWANTO

1. Seperti diuraikan dalam makalah, untuk prosesor tunggal algoritma pipelined
dilakukan dengan membagi-bagi waktu untuk setiap proses.

2. Terputusnya garis penghubung objek akibat penipisan dapat diatasi dengan Hough
Transform, tapi tentunya memerlukan waktu untuk proses.
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RAKHMAT SALEH

1. Mengapa pada proses filterisasi masih terjadi penebalan garis? ,
2. Apakah metode pipelined merupakan satu-satunya metode yang paling efektif

untuk proses penipisan?

SATRIO DEWANTO

1. Karena dalam pengambilan gambar yang dilakukan dengan sampling secara
digital, pada batas antara terang dan geiap terjadi perubahan intensitas yang bukan
merupakan fungsi step tapi berupa fungsi ramp. Diferensiasi fungsi ramp dengan
operator Sobel menghasilkan fs konstan yang lebarnya berhubungan dengan tebal
garis.

2. Tidak. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk penipisan objek, sedang
untuk mempercepat proses penipisan dapat dilakukan dengan parallel processing
selain metode pipelined.
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ABSTRACT

CLUSTERING ANALYSIS. Cluster analysis is the name of a group of multivariate techniques
whose principal purpose is to distinguish similar entities from the characteristics they process. To study
this analysis, there are several algorithms that can be used. Therefore, this topic focuses to discuss the
algorithms, such as, similarity measures, and hierarchical clustering which includes single linkage,
complete linkage, and average linkage methods. Also, non-hierarchical clustering method, which is
popular name "K-mean method", will be discussed. Finally, this paper will be described the advantages
and disadvantages of every methods.

ABSTRAK

Analisa pengelompokan adalah salah satu bagian dari teknik multivariat, yang tujuan utamanya
adalah menentukan variabel-variabel yang mempunyai sifat-sifat similar untuk pemrosesan. Untuk
mempelajarinya, ada beberapa algoritma yang digunakan. Untuk itu, tulisan ini memfokuskan pada
algoritma yang digunakan, seperti pengukuran similar, dan pengelompokan yang hirarki yang meliputi
hubungan tunggal, hubungan komplet, dan hubungan rata-rata. Pengelompokan yang tidak hirarki
dengan nama yang popular metoda "K-mean" juga diuraikan di tulisan ini. Akhirnya, didiskusikan
beberapa kelebihan dan kekurangan pada setiap metoda untuk penggunaannya.

INTRODUCTION

The name of a group of multivariate techniques whose principal objective is to
identify similar entities from the characteristics they process, called cluster analysis.
They identify and classify objects or variables so that each object is very similar to
the others in the cluster which features some resolved acceptance criterion
(Aldenderfer and Blashfield, 1984; Everitt, 1980; Hartigan, 1975; Johnson and
Wichern, 1992; Manly, 1986).

This is a helpful tool for data analysis in many dissimilar situations (Johnson
and Wichern, 1992). For example, a researcher who has composed data by means of a
questionnaire may be faced with a large number of observations that are
incomprehensible unless classified into manageable groups. Cluster analysis can be

' UPT-LAGG, BPP Teknologi
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used to achieve this data reduction objectively by reducing information from the
entire population or set of information about specific smaller subgroups (Arabie,
Carroll and DeSarbo, 1987).

Cluster analysis is also useful when a researcher wishes to develop hypotheses
concerning the nature of the data or to examine previously stated hypotheses
(Anzai, 1992). For example, a researcher may believe that attitudes toward the
consumption of diet versus regular coca cola could be used to separate coca cola
consumers into logical segments or groups. Cluster analysis can be used to classify
coca cola consumers by their attitudes about diet versus regular coca cola, and the
resulting clusters, if any, can be profiled for demographic similarities or differences
(Sinsich, 1993; Weimer, 1993). •

Cluster analysis as defined by several authors is the generic name for a wide
variety of procedures that can be used to create a classification.

In addition to this, many proposed definitions contain statements such as a
cluster is a set of entities that are alike, and entities from different clusters are not
alike (Kodratoff, 1988). Others suggest that entities within a cluster are more similar
to each other than the entities from other clusters.

Also, the terms of cluster, type, group, class, etc., have been used in an intuitive
sense without attempting any formal definition. However, several attempts have been
made to define these terms: for instance in their Dictionary of Statistical Terms,
Kendell and Buckland define the term cluster as follows :

Cluster - a group of contiguous elements of a statistical population; for
example, a group of people living in a single house, a consecutive run
of observations in an ordered series, or a set of adjacent plots in one part
of a field.

A description of cluster that most closely agrees with our intuitive
understanding of the term is given by considering entities as points in a p-dimensional
space, with each of the p variables being represented by one of the axis of this space.
For variable values for each entity now define a p-dimensional coordinate in this
space. Clusters may now be descrihed as continuous regions of this space containing a
relatively low density of points. Clusters described in this way are sometimes referred
to as natural clusters. This description matches the way we detect clusters visually in
two or three dimensions (Arabie, Carroll and DeSarbo, 1987; Jain, 1991).

To study this topic, four principal goals need addressing as follows: (1)
development of a typology or classification, (2) investigation of useful conceptual
schemes for grouping entities that are used for this topic, (3) hypothesis generation
through data exploration, and (4) hypothesis testing, or the attempt to determine if
types defined through other procedure are infect present in a data set (Lauriere, 1990;
Manly, 1986).
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ALGORITHMS THAT CAN BE USED

The technique of clustering produces the classification from unclassified data.
It is difficult to analyse if the data are multi variable and multi purpose. So, when the
data is classified, it is easy to measure or to analyse.

Similarity Measures

The following equations are used in this methods:
The similarity distance between points x and y denoted by d(x, y) is defined as

d (x ,y ) = (a + b) /N (1)

where : a is the number of matches in term of 1-1
b is the number of matches in term of 0-0
N is the number of entities.

The Euclidean distance can be used which has a specific rule in regards to
binary variable:

(2)(Xjj - xk j ) = 0, if Xy = xkj = 1 or Xy = xkj = 0

= 1, elsewhere;

where : xy is the score (0 or 1) of the j ' binary variable on the i' item,
x is the score (0 or 1) of the j t h binary variable on the j l item.

j = 1,2,3,... p.

The algorithm of this method is as follows :
1. Compute the distance for every variable of the data set with using

Euclidean equation (equation 1).
2. Find the maximum distance.
3. Compute the similarity distance ( equation 2).
4. Alternate steps 1 to 3 until no data points.

Example :
ind-1
ind-2
ind-3
ind-4
ind-5

1
0
0
1-

0
1
1
0
1

0
1
0
1
1

1
0
1
0
0

1
1
1
1
0

1
0
0
0
0
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1. Find the similarity distances using equation 1.:

ind-1
ind-2

0
1

0
1

0
1

1
0

1
1

1
0

d(ind-l , ind-2) = (l+0)/6 = 1/6
Similarly, we calculate the others.

ind-1
ind-2
ind-3
ind-4
ind-5

ind-1
0

1/6
4/6
3/6
0

ind-2

0
3/6
4/6

(5/6)

ind-3

0
3/6
2/6

ind-4

0
3/6

ind-5

0

2. Find maximum distance
d(ind-5 , ind-2) is the maximum distance.

3. Find similarity value using equation 2. :

ind-2
ind-5

ind-2-5

1
1
0

1
1

0

1
1
0

0
0
0

1
0
1

0
0
0

4. In a similar way, we conclude: .

ind-1
ind-3
ind-4

ind-2-5

ind-1
0

4/6
3/6
4/6

ind-3

0
3/6
4/6

ind-4

0
(5/6)

ind-2-5

0

ind-1
ind-3

ind-2-5-4

• ind-1
0

(4/6)
2/6

ind-3

0
2/6

ind-2-5-4

0

ind-1-3
ind-2-5-4

ind-1-3
0

(3/6)

ind-2-5-4

0
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5. Result:

The most similar measure
The most similar measure
The most similar measure
The most similar measure

0.83333
0.83333
0.66667
0.50000

(ind-2, ind-5)
(ind-2, ind-5) ind-4

(ind-1 , ind-3)
(ind-1, ind-3) (ind-2, ind-5, ind-4)

Hierarchical Clustering Methods

To study this technique, there are three methods that can be used :
1. Single Linkage or The Nearest Neighbour Method
2. Complete Linkage or The Furthest Neighbour Method
3. Average Linkage Method.

Single Linkage Method

The equation used in this method is the distance between the two groups d u w

and dvw denoted by d(uV)W is defined as :

d(uv)w = min{duw, dvw }

where : d is the distance between two points u and w.
uw r

d is the distance between two points v and w.

The algorithm of this method is as follows :
1. Find the minimum distance.
2. Compute the distance (equation 3).
3. Alternate steps 1 to 2 until no data points.

Example:

(3)

1
2
3
4
5

1
0
9
3
6
11

2

0
7
5
10

3

0
9

(2)

4

0
8

5

0
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1. Find minimum distance.

d(3 , 5) is the minimum distance.

2. Calculate the distance using equation 3:

d(35)l =min{d(31),d(51)}
= 3

3. In a similar way, we can calculate the others.

1
2
4
35

2
4

351

24
351

1
0
9
6

(3)

2

0
5
7

4

0
8

35

0

2
0

(5)
7

4

' 0
6

24
0

(6)

351

0

351

0

4. Result
Minimum distance
Minimum distance
Minimum distance
Minimum distance

2
3
5
6

(3 5)
(3 5) 1

(2 4)
(2 4) (3 5 1)

Complete Linkage Method

The equation used in this method is the distance between the two groups d u w

and d v w denoted by d(UV)W is defined as:

d(UV)w = max{duw, d vw } (4)

where: duw is the distance between two points u and w.
dvw is the distance between two points v and w.
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The algorithm of this method is as follows:

1. Find the minimum distance
2. Compute the distance ( equation 4)
3. Alternate steps 1 to 2 until no data points

Example:

1
2
3
4
5

1
0
9
3
6
11

2

0
7.
5
10

3

0
9
(2)

4

0
8

5

0

1. Find minimum distance.

d(3 , 5) is the minimum distance.

2. Calculate the distance using equation 4:

d(35)l =max{d(31),d(51)}
= 11

3. In a similar way, we can calculate the others.

1
2
4
35

1
0
9
6
11

2

0
(5)
10

4

0
9

35

0

1
24
35

1
0
(9)
11

• 24

0
10

35

0

241
35

241
0

(11)

35

0
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4. Result
Maximum distance
Maximum distance
Maximum distance
Maximum distance

2
5
9
11

(3 5)
(2 4)

(2 4)1
(2 4 1) (3 5)

Average Linkage Method

The equation used in this method is the distance between the two groups d

and dvw denoted by d(uv)W is defined as:

{m)w N N
J V («v) i v w

(5)

where: d is the distance between object i in the cluster (UV) and k in the

cluster W.
N is the number of items in the cluster (UV).

N is the number of items in the cluster W.

The algorithm of this method is:
1. Find the minimum distance.
2. Compute the distance ( equation 5).
3. Alternate steps 1 to 2 until no data points.

Example:

1
2
3
4
5

1
0
9
3
6
11

2

0
7
5
10

3

0
9

(2)

4

0
8

5

0

1. Find minimum distance.
d(3 , 5) is the minimum distance.

2. Calculate the distance using equation 5
d(35)l =

= 7
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3. In a similar way, we can calculate the others.

4. Result

1
2
4
35

1
0
9
6
7

2

0
(5)
8.5

4

0
8.5

35

0

1
24
35

1
0

7.5

(7)

24

0
8.5

35

0

24
351

24
0

(8.16667)

351

0

Average
distance

Average
distance

Average
distance

Average
distance

2.00
000

5.00
000

7.00
000

8.16
667

(3 5)

(2 4)

(3 5)1

(2 4) (3
5 1)

Non-Hierarchical Clustering Methods

The most popular method, which is proposed by Mac Queen, is also called
"K-means methods". The procedure or algorithm of this method is as follows:

1. Begin with an initial partition of the data set into some specified
number of clusters.

2. Compute the distance for every variable of the data set using Euclidean
equation.

3. Find the minimum distance.
4. Compute the centroids of clusters.
5. Allocate each data point to the cluster that has the nearest centroid.
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6. Compute the new centroids of the clusters; clusters are not updated
until there has been a complete pass through the data.

7. Alternate steps 3 to 6 until no data points.

Example:
Program

A
B
C
D
E

CPU time
2
3
1
4
5

Disk I/O
4
5
6
3
2

1. Find distance using Euclidean formula :

d(x,y) = 'V(x]-y1)
2 +(x2 - y / +.

where : x is the value nth variable for the x entity
n J

y is the value nth variable for the y entity

.-Kxn-yn)2

d(A , B) = i (2 - 3)2 + (4 - 5 f

In a similar way, we can calculate the others.

A
B
C
D
E

A
0

(V2)

V13

B

0
V5
V5
Vl3

C

0
A/18

V32

D

0
(V2)

E

0

2. Find the minimum distance
d(A , B) and d(D , E) are the minimum distances

3. Calculate centroid in regard of minimum distance
Centroid AB = ((2 + 3) : 2 , (4 + 5) : 2 )

= (2.5 , 4.5)
Centroid DE = ((4 + 5): 2 , (3 + 2) : 2 )

= (4.5 , 2.5)
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4. In a similar way, we conclude :

AB
C

DE

ABC
DE

AB
0

V8 .

C

0
V24.5

DE

0

ABC
0

0/12.5)

DE

0

5. Result
Minimum
Minimum
Minimum
Minimum

distance
distance
distance
distance

V2
V2
V4.5
A/12.5

= 1.414214
= 1.414214
= 2.121320
= 3.535534 (A

(AB)
(DE)

(AB)C
BC)(D E)

DISCUSSION

Hierarchical clustering techniques were more popular. Hierarchical procedures
do have the advantage of being fast and therefore taking less computer time. But they
can be misleading because undesirable early combinations may persist throughout the
analysis and lead to artifial results. Of specific concern is the substantial impact of
outliers on hierarchical methods, especially with the complete linkage method.
To reduce this possibility, the analyst may wish to cluster - analyse the data several
times, each time deleting problem observations or outliers.

Non-hierarchical methods have gained increased acceptability and are found in
an increasing number of applications. Their use, however, is dependent on the ability
of the researcher to select the seed points based on some practical, objective, and
theoretical basis. In these instances, non-hierarchical methods have several
advantages over hierarchical techniques. The results are less susceptible to outliers in
the data, the distance measure used, and the inclusion of irrelevant or inappropriate
variables. These benefits are only realised, however, with the use of non-random
(e.g. specified) seed points, and the use of non-hierarchical technique with random
seed points is markedly inferior to the hierarchical techniques.

Another approach is to use both methods to gain the benefits of each. First, a
hierarchical technique can be used to establish the number of cluster, profile the
cluster centers, and identify any obvious outliers. After autliers are eliminated, the
remaining observations are then clustered with a non-hierarchical method, using the
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cluster centers from the hierarchical results as the initial seed points. In this way, the
advantages of the hierarchical methods are complemented by the ability of the non-
hierarchical methods to "fine-tune" the results by allowing the switching of cluster
membership.

CONCLUSION

Cluster analysis can be a very useful data reduction technique. But since its
application is more an art than a science, it can be easily be used (misapplied) by the
analyst. Different interject measures and different algorithms can and do affect the
results. The analyst needs to consider these problems and, if possible, replicate the
analysis under varying conditions. If the analyst is cautious, cluster analysis can be
very helpful in identifying latent patterns suggesting useful groupings (clusters)
of objects.
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DISKUSI

M. SYAMSA A.

1. Aplikasi apa yang dapat dilakukan pada clustering analysis dengan
pengelompokan hirarki ini?

2. Mengapa tidak dijelaskan peranan metode K-mean dalam pengelompokan non-
hirarki?

ROMLI

1. Aplikasi yang sudah dan sedang dilakukan adalah Command di UNIX dan optimasi
Novell Netware. Aplikasi yang lain dapat dilakukan apabila sudah diketahui
variabel-variabelnya.

2. Pada prinsipnya pengelompokan non-hirarki sama dengan metode K-mean. Pada
waktu yang akan datang akan dicoba metode tersebut, dibandingkan dengan
metode pada expert system, kemudian baru akan dibahas peranannya.

KARSONO

Apakah metode ini dapat diaplikasikan pada data tidak bulat (bukan binary system)?

ROMLI

Metode hirarki dapat diaplikasikan pada data tidak bulat asal diketahui jaraknya, dan
metode non-hirarki merupakan alternatif yang baik. Walaupun dalam makalah ini
diberikan contoh bilangan bulat, tapi dapat diterapkan untuk bilangan riil. Sudah
dilakukan untuk command pada Unix System. Metode ini tidak dapat diterapkan untuk
similary measures, dan untuk keperluan ini disarankan untuk menggunakan Fuzzy
logic.
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KOMBINASI BAND 431-LANDSAT TM DALAM PROSES ANALISIS
CLUSTERING UNTUK PENGENALAN POLA TATA GUNA TANAH

DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAKIDRISI 4.2

Wiweka*, Hanizah Arief, Izzawati", Arum Tjahyaningsih*

ABSTRACT ID990000018

LANDSAT TM BAND 431 COMBINE ON CLUSTERING ANALYSIS FOR PATTERN
RECOGNITION LANDUSE USING IDRISI 4.2 SOFTWARE The recognition of earth objects
pattern which is recorded on remote sensing digital image can do by classification process based on the
group of spectral pixel value. The spectral assestment on a spasial which represent the object
characteristic can be helped through supervised or unsupervised. On certain case, there no media, such
as maps, airborne, photo, the capability of field observation and the knowledge of object's location.
Classification process can be done by clustering. The group of pixel based on the wide of the whole
value interval of spectral image, then the class group based on the desired accuracy. The clustering
method in Idris 4.2 software equipments are sequential method, statistic, isodata, and RGB. The
clustering existance can help pre-process pattern recognition.

ABSTRAK

KOMBINASI BAND 431-LANDSAT TM DALAM PROSES ANALISIS CLUSTERING
UNTUK PENGENALAN POLA TATA GUNA TANAH DENGAN MENGGUNAKAN
PERANGKAT LUNAK IDRISI 4.2. Pengenalan pola objek bumi yang terekam di citra digital
penginderaan jauh dapat dilakukan melalui proses klasifikasi, berdasarkan pengelompokan nilai
spektral pixel. Kajian spektral atas suatu spasial yang mewakili karakteristik objek dapat dibantu
melalui mode terawasi atau tidak terawasi. Pada kasus tertentu, tidak tersedianya alat bantu seperti
peta, foto udara, kemampuan peninjauan lapangan dan pengetahuan lokasi objek, proses klasifikasi
dapat dilaksanakan melalui clustering. Pengelompokan pixel didasarkan lebar selang nilai keseluruhan
citra, kemudian pembagian kelas didasarkan ketelitian yang diinginkan. Metoda clustering yang tersedia
di dalam perangkat lunak Idrisi 4.2, yaitu metoda sequential, statistik, isodata, dan RGB. keberadaan
clustering dapat membantu pra-proses pengenalan pola yang lebih dalam.

PENDAHULUAN

Bumi beserta seluruh isinya yaitu matra darat, matra lingkungan dan matra laut
merupakan objek pemetaan. Metoda yang dapat digunakan adalah penginderaan jauh,
komponen-komponen meliputi satelit, sensor, atmosfir, sumber gelombang

' Lembaga Penelitian Antariksa Nasional - Jakarta
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elektromagnetik, dan pusat pengolahan citra digital. Karakteristik yang dapat
dimunculkan atas komponen penginderaan jauh itu berupa multimisi, multi waktu,
multispektral, dan multispasial.

Hasil pengolahan data penginderaan jauh dapat disajikan dalam bentuk data
•':4_ analog (citra satelit) dan data digital (database), nilai tambah terhadap data muncul bila

proses lanjutan dikerjakan yaitu interprestasi digital dan analog. Kegiatan interprestasi
bertujuan agar dapat mengenal objek atau pola dan masuk kelompok yang sesuai
dengan tematik/simbolisasi objek.

Umumnya, pengelompokan pola dapat menggunakan konsep klasifikasi teraWasi
dan tidak terawasi. Perbedaan prinsip klasifikasi tersebut terletak pada penggunaan
referensi/acuan dalam melaksanakan pengelompokan kelas. Ketersediaan data referensi
untuk semua lokasi umum tidak merata, bila data referensi tidak tersedia yang terpilih
adalah proses klasifikasi tidak terawasi.

Kombinasi n-spektrum bermanfaat untuk memunculkan objek yang tersembunyi.
Yang menjadi pokok kajian makalah ini adalah bagaimana dapat memberi korelasi
kombinasi spektrum 431 dalam mengidentifikasi tata guna tanah dengan menggunakan
proses klasifikasi tidak terawasi-clustering.

Gelombang Elektromagnetik Landsat TM

Spektrum elektromagnetik terletak pada selang gelombang gamma hingga
gelombang radio, lihat tabel 1. Komponen gelombang elektromagnetik panjang
gelombang X, frekuensi f, dan kecepatan cahaya. Hubungan ketiga komponen tersebut
bila dirumuskan menjadi energi (Ei), lihat rumus 1.

Tabel 1. Klasifikasi Spektru Gelombang Elektromagnetik

Keias
Ultraviolet

Sinar Tampak
Infra Merah

Gelombang Radio

Panjang Gelombang
100A~0,4 urn
0,4-0,7 urn
0,7-1 mm

0,1-100 Km

Frekuensi
750-3000 THz
430-750 THz
430-22 THz
0,3-30 KHz

E, = h f (1)

dimana : h = konstanta Plank's
Spektrum gelombang elektromagnetik yang digunakan pada penginderaan jauh

terletak pada selang 0,4um ~ lm. Interaksi antara objek-objek bumi dengan radiasi
elektromagnetik, hasilnya berupa energi (E2), lihat rumus 2.

E2 = h c/X (2)
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Perbedaan antara E2 dengan Ei adalah nilai energi yang terserap oleh benda,
sebagian lagi energi dipantulkan kembali. Energi pantulan/radiasi ini akan ditangkap
oleh sensor yang ditempatkan di satelit.

Satelit Landsat dengan sensor Tematik Mapper (TM), memiliki karakteristik
sensor dengan jumlah 7 (tujuh) buah. Istilah sensor memiliki arti sama dengan istilah
band, sensor adalah alat yang peka menangkap gelombang elektromagnetik, sedang
band adalah himpunan nilai data untuk suatu selang spektrum elektromagnetik yang
spesifik. Untuk jelasnya lihat tabel 2.

Tabel 2. Spektrum Elektromagnetik dan Band Landsat TM

Senso
r

TM

Selang Spektrum
Elektromagnetik

0,45-0,52
0,52-0,60
0,63-0,69
0,76-0,90
1,55-1,75

10,40-12,50
2,08-2,35

Warna

Biru
Hijau
Merah

Infra Merah Dekat
Infra Merah Intermediate

Infra Merah Panas
Infra Merah Mid

Band

1
2
3
4
5
6
7

Fungsionalisasi dari setiap band dalam proses interaksinya dapat dinyatakan sebagai
berikut:
Band 1, dapat digunakan untuk melaksanakan pemetaan pantai, dan dapat

membedakan tanah, vegetasi dan hutan.
Band 2, dapat mendeteksi derajat kesehatan tumbuhan.
Band 3, mendeskriminasi batas tanah dan geologi.
Band 4, selalu dihubungkan menuju responsif biomassa vegetasi, mengidentifikasi dan

menekankan kontras, air dan pertanian.
Band 5, sensitif terhadap plant air, mendeteksi awan, kesehatan tanaman.
Band 6, berguna untuk mendeteksi tanaman pertanian, intensitas panas, pemanfaatan

insektisida, polusi udara dan mengamati lokasi geothermal.
Band 7, penting untuk mendiskriminasi formasi geologi dan batas tanah serta isi

kelembaban tanah.

Landasan Teori Klasifikasi Tidak Terawasi-CIustering

Clustering adalah pengelompokan data dengan karakter sejenis, metoda
clustering dapat dibagi menjadi berjenjang (hirarki) dan clustering tidak berjenjang
(non-hirarki).
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Clustering berjenjang, mengelompokkan dengan sejenis evaluasi didasarkan atas
jarak yang terukur. Jarak minimum antara cluster akan digabungkan menjadi suatu
cluster setelah prosedur diulangi beberapa kali dari awal suatu piksel hingga jumlah
cluster optimum.

0 Metoda evaluasi kesamaan dapat digunakan sejumlah rumusan jarak yaitu:
0 Metoda tetangga terdekat (nearest neighbour)
0 Metoda tetangga jauh (futhest neighbour)
0 Metoda terpusat (centroid)
0 Metoda rata-rata grup
0 Metoda ward
Diagram alir prosedur clustering berjenjang, lihat gambar 1.

Memilih Jarak

§4enentukan Jumlah Cluster

Menghitung Jar ak
Antar Cluster

Menemukan Pasarigan Cluster
Yang Memiliki Jarak Minimum

Menggabungkan Pasangan

B

Menghitung Jarak Baru
Berdasar Ciu$ter Gabungan

Jumlah Ouster Optimum

Berhenti

Gambar 1. Giagram Alir Clustering Berjenjang
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Clustering bukan berjenjang pada tahap awal ditentukan secara bebas jumlah
cluster. Anggota pola untuk setiap cluster diteliti untuk dihitung parameter atau jarak
dan direlokasi masuk sesuai dengan cluster dengan pemisahan yang sangat tinggi.
Umumnya metoda yang digunakan Isodata dan K-rata-rata.
Diagram alir proses clustering bukan berjenjang, lihat gambar 2.

Memilih, Parameter

MenghitUHgPusat
Cluster Awal

Menghitung Jarak
Antar Cluster

Merelokasi Anggota Piksel

Koreksi Pusat Dari
Setiap Cluster

D

Memindahkan Kembali
Cluster Minimum dan
Mengisolasi Anggota

Clustering Sempurna Menghitung Statistik
Cluster

Gabungan Pembagian Stop

Gambar 2. Diagram Alir Clustering Bukan Berjenjang
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Hasil Pengolahan Data

Realisasi pengolahan data pada penelitian ini menggunakan clustering bukan
berjenjang, langkah yang dilakukan:
a. Mengakusisi data landsat TM 3 (tiga) band yaitu band 4, band 3, dan band 1, Jokasi

penelitian kotamadya semarang. Nama file KSMG-4, KSMG-3, dan KSMG-1.

b. Melakukan proses komposit (lihat lampiran 1 modul operasional Idrisi 4.2-
pengolahan Citra Digital), yaitu menggabungkan ketiga band tersebut menjadi citra
tunggal, nama file KOMSMG-1, lihat gambar 3.

c. Melaksanakan proses clustering, yaitu pada iterasi pertama menentukan jumlah
cluster sebanyak 15 buah, hasil hitungan berupa rata-rata cluster dan histogram,
nama file KOMSMG-2, lihat tabel 3 dan gambar 4.

d. Melaksanakan proses clustering, yaitu pada iterasi kedua menentukan jumlah cluster
sebanyak 9 buah, hasil hitungan berupa rata-rata cluster dan histogram, nama file
KOMSMG-3, lihat tabel 4 dan gambar 5.

e. Melaksanakan proses clustering, yaitu pada iterasi ketiga menentukan jumlah cluster
sebanyak 9 buah, hasil hitungan berupa rata-rata cluster, histogram, dan matriks
konfuse, nama file KOMSMG-4, lihat tabel 5, gambar 6 dan tabel 6.

Tabel 6. Matriks Konfuse Iterasi Ketiga

1
2
3
4
5
6

Total

1
62562
0
0
0
0
0

62562

2
0

60395
0
0
0
0

60395

3
0
0

28677
0
0
0

28677

4
0
0

20334
0
0

20334

5
0
0
0
0

18212
0

18212

6
0
0
0
0
0

14620
14620

Total
62562
60395
28677
20334
18212
14620
204800
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Gambar 3. Citra Komposit Kotamadya Semarang

CLUSTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JI
12
13
14
15

KOMSACM
25,5
29,3
52,3
27,5
56,7
53,8
58,2
74,5
44,7
23,5
51,4
32,4
50,1
57,2
63,1

label 3. Rata-rata Cluster Pada Iterasi Peratama
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Gambar 4. Histogram Distribusi Frekuensi Spektral Iterasi Pertama

PENGELOMPOKAN CITRA SEMARANG PADA ITERASI PERTAMA
Cluster

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Cluster S

Cluster B

Cluster 7

Cluster 8

Cluster 9

Cluster 10

Cluster 11

Cluster 12

Cluster 13

Cluster 14

Cluster IS

c

L.

Lj

m,
m
m

Gambar 5. Citra Kotamadya Semarang Hasil Clustering Iterasi Pertama
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CLUSTER

1
2
3
4
5
6
7
8
9

KOMSMG-1

29,3
35,6
48,2
58,2
48,6
52,1
25,4
32,9
64,6

Tabel 4. Rata-rata Cluster Iterasi kedua

50 -

40 _

30 -

20 -

10 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nilai Intensitas

Gambar 6. Histogram Distribusi Frekuensi Spektral Iterasi kedua
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JKTERASI KE D CLUSTER

Ctottrl

Clutter 2

Cluster 6

Cluster?

Cluster 8

CIuiter9

Gambar 7. Citra Kotamadya Semarang Hasil Clustering-Iterasi Kedua

CLUSTER'" -
1
2
3
4
5
6

29,8
32,5
49,6
57,4
48,6
46,6

Tabel 5. Rata-Rata Cluster Pada Iterasi Ketiga
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Gambar 8. Histogram Distribusi Frekuensi Spektra! Iterasi Ketiga

ITERASI KE TIOA CUUSTTER

Gambar 9. Citra Kotamadya Semarang Hasil Clustering-Iterasi Ketiga
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f. Hasil asosiasi clustering untuk kategori objek, dilakukan uji statistik-hipotesis, lihat
tabel 7, dilaksanakan melalui proses yaitu pernyataan hipotesis, pernyataan taraf ini
yang dipilih, pengkajian perhitungan, penyataan ditolak/diterima dan kesimpulan.

Tabel 7. Uji Hipotesis

CLUSTER
1
2
3
4
5
6

HASIL UJI HIPOTESIS
1,89
0,30
1,39
2,45
0,7
0,11

KETERANGAN
DITERIMA
DITERIMA
DITERIMA
DITOLAK
DITERIMA
DITERIMA

g. Memberi makna simbolisasi atau semantik terhadap setiap cluster berdasar nilai
spektral dan karakteristik bentuk objek. Dari 6 (enam) cluster yang terbentuk maka
terdapat 6 (enam) kelas yaitu : vegetasi, pemukiman tidak diketahui, pertanian, dan
lahan terbuka.

KESIMPULAN

Pendayagunaan clustering ini bermanfaat bila tidak adanya data penunjang yang
cukup, diperlukan kemampuan menginterpretasikan serta menggabungkan membaca
grafik reflektansi.

Kemampuan menentukan jumlah cluster pertama adalah tahap awal yang
bersyarat agar proses clustering ini dapat diselesaikan secara cepat dan menuju
organisasi data yang baik, yaitu menuju mean cluster sampai tidak berubah lagi.

Uji hipotesis perlu dilakukan untuk menindaklanjuti apakah data tersebut dapat
diklasifikasikan atau tidak, seperti pada kelas 4 tidak dikenal objeknya. Juga dapat
dikatakan kombinasi 431 akan dapat memberikan informasi tata guna lahan yang
cukup.
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MONTE CARLO METHODS IN PHYSICS

Budi Santoso*

ID990000019

ABSTRACT

MONTE CARLO METHODS IN PHYSICS. Method of Monte Carlo integration is reviewed
briefly and some of its applications in physics are explained. A numerical experiment on random
generators used in the Monte Carlo technique is carried out to show the behavior of the randomness of
various methods in generating them. To account for the weight function involved in the Monte Carlo,
the metropolis method is used. From the results of the experiment, one can see that there is no regular
patterns of the numbers generated, showing that the program generators are reasonably good, while the
experimental results, shows a statistical distribution obeying statistical distribution law. Further some
applications of The Monte Carlo Method in physics are given. The choice of physical problems are such
that the models have available solutions either in exact or approximated values, in which comparisons
can be made with the calculations using the Monte Carlo method. Comparisons show that for the models
to be considered, good agreement have been obtained.

ABSTRAK

METODA MONTE CARLO DI BIDANG FISIKA. Metoda Monte Carlo disajikan dengan
penjelasan aplikasinya di bidang fisika. Suatu eksperimen dengan generator acak yang digunakan dalam
Metoda Monte Carlo dilakukan untuk menunjukkan kelakuan keacakan berbagai metoda dalam
membangkitkan mereka. Untuk dapat ikut memperhitungkan fungsi bobot yang terlibat dalam metoda
Monte Carlo, metoda metropolis digunakan. Dari hasil eksperimen terlihat bahwa tidak adanya pola
reguler dari angka-angka terbangkitkan, menunjukkan bahwa program generator cukup baik. Hasil-hasil
eksperimen menunjukkan adanya distribusi statistik yang mengikuti aturan distribusi statistik.
Selanjutnya beberapa aplikasi dari Monte Carlo dalam fisika diberikan. Pemilihan problema fisika
adalah sedemikian, model-model yang diselesaikan mempunyai solusi eksak atau solusi pendekatan,
dengan demikian perbandingan hasil kalkulasi dapat dilakukan dengan metoda Monte Carlo.
Perbandingan hasil menunjukkan bahwa untuk model-model yang disajikan, hasil-hasil perhitungan
sangat berdekatan.

INTRODUCTION

Monte Carlo is a place in Monaco where people come to gamble for money.
Gambling is always associated with random numbers.Randomness in this paper is
limited to numbers that are generated by deterministic arithmatical process. Monte

' Pusat Pengkajian Teknologi Nuklir - BAT AN

203



Carlo melhod solves a certain type of problems through the use of random numbers.
There are various methods of generating these numbers eg 'random numbers'
(chapter 7, numerical recipes, the art of scientific computing, by William H,
Press et.al). Simple example of generating random numbers typically given by

xn+l = rxn mod(N) (1)
where an arbitrary number xn is multiplied by a large constant number r, each product
being reduced by modulo N. The sequence xQ,xx ,x2 is distributed fairly evenly over
(0,N), if N is large enough. Figure 1 demonstrates the value of random (xn) as function
ofn.

a. b.

Figure 1. Values of random (xn) as
function ofn, using various
programmes of random generators:
a) RAND, b) ran, c) rani, d) ran2, and
e) ran3. The programmes in fortran
language are available from the author.
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From the numerical experimental results (figure 2) we can see the behavior of random
values generated by different programs. Although they behave differently, the average
of their probability in occupying a certain interval are similar in their pattern. This
probability should become the same as the number of experiment in increased.

2a. 2b.

Figure 2. Distribution of Pn : the probability of n times of ran3(xn) falls between
un and un+1. un is 0, 0.1, ..., 0.9. Fig 2a is for N=100 generated numbers and fig
2b is for N= 1000

Monte Carlo method solves the following integration

f(x)dx.= f{x,) (2)

by making an average over N of f (x ; ) where x s are selected at random in (a,b). For
simple integration such as in single integration, Monte Carlo method is inferior to the
trapezoidal and other standard integration procedure. However as the dimensions of
integration become larger, the standard procedure becomes more and more impractical
if not impossible. Errors introduced in the standard procedure are dependent on the
number of numerical operations. The error propagation is becoming bigger as the
number of operation is increased. On the other hand, accuracy of the procedure is
increased with the increasing number of step length within the same interval,
optimization is necessary to get the best result. Monte Carlo method on the other hand
introduces errors that follow statistical behavior in nature.
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METROPOLIS METHOD

Integration such as in (2) should account for the weight function involved. On a
very general way, to produce random variables with a given probability distribution of
arbitrary form is known as the Metropolis, Rosenbulth, Teller and Teller algorithm.

The method of Metropolis et al can be implemented in a variety of ways. One
simple realization is as follows. Suppose that we want to generate a set of points in
space of variables x distributed with probability density w (x). The Metropolis
algorithm generates a sequence of points xo,x1}x2 such that the next point is
connected to previous point approximating closely the desired distribution. If the
walker - is presently at xn then x w l is generated by random number generator. xn+l is
accepted or rejected according to the ratio

If r is larger than one, then xn+1 is accepted while if r is less than one, the step is
accepted with probability r. This is accomplished by comparing r with a random
number r] uniformly distributed in the interval (0,1). If r\ < r then x„+] is also
accepted. If x^, is rejected then xn+1 is put equal to xn. Any arbitrary point x0 can be
used as a the starting point for random walk.

APPLICATION IN PHYSICS

Simple models

In order to be able to verify the validity of the method, it is necessary to apply the
Monte Carlo method to simple models where 'exact solutions' are available. This is
required for a comparative purposes. Such models that can be chosen are the harmonic
oscillator, helium atom and hydrogen molecular energy bounds calculations.

In these system the required energy bounds can be calculated from

b - ^ j ^ ( 4 )

where *F satisfies the Hamiltonion eigen function

e . *„ (5)
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H = -
2m dx2 2

for harmonic oscillator.

~~2m

i2.V 2_^l_il_^l_fl
2m ' .41 ' B2

e e
— + —

1̂2 rAl

(6)

(7)

for hidrogen molecules.
All notations are chosen in a standard way commonly used in Schrodinger equation
(e.g. see Davidov, Quantum Mechanics). In the case

rA\ ~ rB\ > rA2 - rB2
• AB

system becomes an Helium atom.

Except for harmonic oscillator the exact solution for^" are not known. Approximate
solutions can be made using a trial wave functions, where unknown parameter (s) can
be introduced. Varying the parameter (s) so as to get the lowest energy bounds, one
obtain the solution of 4-* in the variational scheme. As trial function we have chosen
x¥(x,a)= exp(-ax212) for the harmonic oscillator

where

a =

r{) = exp(-rAl I a) +exp(-rBi I a)

= exp(r/ (a(l + Pr)})

h2

me
exp(-l/a))

(8)

(9)

(10)

(11)

For helium atom (rAB = 0 ) , it is found that the energy bound computed by the Monte

Carlo is - 78,38 eV as compared to' - 78,88 eV obtained from experimental value.
Other comparative values can be seen in table I.

Table 1. Comparison with the Monte Carlo Method (MCM)

Harmonic oscillator

perturbed harmonic osc

H2
+ molecular (rAB = 1.06A1)

H 2 molecule (rAB =0 .74A' )

exp ./exact

4.369

3.119

-16.4

-31.95

MCM

4.341

3.143

-17.0

-31.4

From this comparison it was found that the error in the computation was less than 5%.
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More sophisticated problems

In a more sophisticated problem Monte Carlo method can simulate a real system
such as fluid system with water like molecules, models of binary spin system, ising
model calculations etc.

Fluid System with Wateriike Molecules
In the equilibrium state the pressure can be calculated from the virial function

defined as
1 —^

U . F U > (12)

This can be done since in all configurations all Vk] and FkJ are known (the interaction
force F = —V.E2 for pairwise interaction, where E2 is the Lennard Jones model
given by

E2 =46((^-) I 2-A6) (13)
r r

rk] is the internuclear distance of two particles k and 1, 8 is the diameter of the particles
and € is the absolute value of energy in the minimum of the potential curve. The
pressure is related to the virial function with the equation:

l
NkT 3NkT

An the excess free energy can be calculated from the equation

;- f
NkT p

J
=o

ypkT ' p

Where p - NIV and A1 is the excess free energy, that is the difference between the
free energy of the system and of the ideal gas with the same temperature and
the same p.

Table 2 shows the results of the calculation by W. Bol (1979) of configuration
space in a fluid of hard sphere with density 0.6. For N= 2 the result is obtained
analytically and for N = 1 is trivial solution.
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Table 2. Values of as function of N

N

1
2
3

20
44
91
172

Total number of
Monte Carlo steps

-
-

0.18 xlO6

1.63 x 106

2.9 x 106

1.77xlO6

1.67 x 106

A1

NkT
1.149
1,495
1.651
1.981
2.014
2.029
2.035

The ising model in two dimensions
The ising models simplifies models in which the degrees of freedom reside on a

lattice and interact locally. These arise in several areas of condensed matter physics and
field theory.

A model of solid magnetization using the ising model consists of a set of spin
degrees of freedom interacting with each other and with external magnetic field. We can
consider the magnetic moments of atom in a solid, in wich in two spatial dimensions
spin are located on sites of an Nx x N square lattice. The spins should be labelled

(Sa ) where / and j are the indices for two spatial direction while a is a generic site

label (Sa = +1 is "up" and Sa = — 1 is down). The Hamiltonion for the system is

conventionally written as

H^-jYiSJ,-BjjSa (16)
<<xp> a

where the notation (a{3> is understood as the sum over nearest neighbour pair of spin,

J i s the coupling strength constant, B is the external magnetic field.
Interest of the system is on the thermodynamic properties such as the

magnetization.

S

the susceptibility

the energy

w(S)H(S)

(18)

(19)
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and the specific heat at constant field

2 E 2 (20)

and where:
e-H(S)

Z is the partition function:

~ ~"{S) (22)

The ising model is soluable in the limit of N x >T

For B= 0 in this limit, the energy is given by

E = -Ns J(coth 27)(1 + - K ' J C , (K)) (23)
7t

the specific heat is :

C B =iV 5 - ( Jco th2J) 2 (2 / : i (K)-2 J E; i (K)- ( l -K) | - + K " K , ( K ) (24)
% \_2

While the magnetization is given:

M = ±NS± (} 72Vn — (25)

for J>J c and vanishes for J < J c .In these expressions

< l , K ' = 2 t a n h 2 2 J - l andz^e"2-7 . (26)K 2
cosh 2 J

Figure 3 ilustrates the results of the Monte Carlo calculations good behaviors has been
shown from the result of these calculations Monte Carlo methods have also been
extensively used in neutronic calculations.
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a. b.
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Figure 3. Total energy, Magnetization, Susceptibility and Specific heat as
function of B.

CONCLUSIONS

In conclusions we have demonstrated the potensial method of the Monte Carlo
technique to physical system that otherwise could not be possible to compute using
conventional procedure.
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ANALISIS EKONOMI DENGAN MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE
CARLO PADA RESERVOIR-X LAPANGAN

BADAK KALIMANTAN TIMUR

Siti Nuraeni S. MT, Sugiatmo MT, Onny Prasetyawan J.*

Ill
ABSTRACT ID990000020

ECONOMIC ANALYSIS USING MONTE CARLO SIMULATION ON Xs RESERVOIR
BADAK FIELD EAST KALIMANTAN.- Badak field, located in the delta of Mahakam river, in East
Kalimantan, is a gas producer.The field was found in 1972 by VJCO. Badak field is the main gas supplier
to Bontang LNG and gas is exported to Japan, South Korea and Taiwan, as well as utilized for the main
feed to the East Kalimantan Fertilizer Plant. To provide the gas demand, field development as well as
exploration wells are continued.On these exploration wells, gas in place determination, gas production
rate as well as economic evaluation play on important role. The effect of altering gas production rate to
Net Present Value and also the effect of altering discounted factor to the Rate of Return curve using
Monte Carlo simulation is presented on this paper. Based on the simulation results it is obtained that the
upper limit of the initial gas in place is 1.82 BSCF, the lower limit is 0.27 BSCF and the most likely
value is 0.52 BSCF. Net Present Value as obtained from the probability curve ranges from - 0.72 to 1.5
million US $ with a Rate of Return ranges from - 30 to 33.5 percent.

ABSTRAK

ANALISIS EKONOMI DENGAN MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO PADA
RESERVOIR-X LAPANGAN BADAK KALIMANTAN TIMUR. Analisis ekonomi menggunakan
simulasi Monte Carlo pada reservoir -X iapangan badak Kalimantan Timur. Lapangaan Badak adalah
sebuah delta di sungai Mahakam Kalimantan Timur yang menghasilkan gas dan ditemukan oleh VICO
pada tahun 1972. Lapangan Badak ini adalah penghasil utama gas bagi Bontang LNG dan merupakan
sumber utama fertilizer plant di Kal-Tim gas tersebut diekspor ke Jepang , Korea Selatan dan
Taiwan.Untuk memenuhi permintaan gas, pengembangan lapangan dan eksplorasi sumur, faktor yang
mempunyai peranan penting yaitu penentuan gas ditempat (gas in place), laju produksi gas, dan analisis
ekonominya. Pada makalah ini dibahas akibat perubahan laju produksi gas terhadap Net Present Value
dan akibat perubahan diskon faktor terhadap Rate of Return dengan menggunakan simulasi Monte Carlo
Berdasarkan hasil simulasi diperoleh bahwa harga batas atas gas awai ditempat (gas in place) adalah
1,82 BSCF , batas bawahnya 0,27 BSCF dan harga kemungkinan terbesar 0,52 BSCF. Net Present Value
yang diperoleh dari kurva kemungkinan berkisar antara -0,72 sampai 1,5 juta US $ dengan Rate of
Return berkisar antara -30 hingga 33,5 %.

* Tekni Perminyakan, Fakultas Teknologi Mineral - Universitas Trisakti
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PENDAHULUAN

VICO merupakan salah satu kontraktor bagi hasil dengan PERTAMINA dan
mengoperasikan dua lapangan gas utama, yaitu lapangan Badak dan Nilam. Lapangan
gas Badak menghasilkan suplai gas rata-rata per hari lebih dari 0.6 BSCF LPG plan
dan fertilizer plan di Bontang Kalimantan Timur.

Dalam keadaan lingkungan yang dinamis, rencana pengembangan lapangan
hams mempertimbangkan kemampuan produksi yang diambil untuk meyakinkan
suplai gas yang tersedia dan efisiensi penggunaan cadangan gas yang maksimum.

Reservoir gas lapangan Badak ditemukan pada lingkungan delta. Ada lebih dari
300 reservoir gas yang kedalamannya bervariasi antara 4000 ft sampai 15000 ft,
memiliki sifat fisik reservoir dan komposisi fluida yang baik. Sejak diketemukannya
lapangan ini, pendekatan biaya pengembangan dari produksi reservoir-reservoir
tersebut cukup rendah, dikarenakan reservoir-reservoirnya yang alamiah dan
dilakukan pemboran cukup dangkal.

Perhitungan distribusi kemungkinan merupakan cara terbaik untuk mengurangi
ketidak pastian dan cara yang paling banyak digunakan adalah melalui raetoda
Simulasi Monte Carlo, dimana bila semakin banyak perhitungan teoritis dilakukan
akan semakin mendekati distribusi kemungkinan sebenarnya. Simulasi Monte Carlo
adalah suatu teknik memecahkan persoalan matematika numerik dengan
menggunakan artificial sampling experiment [10], dengan melibatkan beberapa
variabel yang masing-masing memiliki harga kemungkinan atau distribusi
kemungkinan.

TINJAUAN UMUM LAPANGAN BADAK

Lapangan Badak terletak di pantai Timur Kalimantan pada jarak + 40 km
bagian Selatan Katulistiwa dan + 120 km dari arah Timurlaut kota Balikpapan.
Lapangan Badak ini ditemukan pada bulan Januari 1972, dengan pemboran sumur
Badak 1. Dari hasil data test pada sumur Badak 1 ini ditemukan cadangan gas pada
kedalaman 11021 feet, dan dengan dilakukannya pengembangan lapangan gas secara
intensif maka ditemukan lebih dari 60 reservoir pada kedalaman antara 3700 feet
hingga 11000 ft.

TEORI DASAR

Cadangan atau reserve merupakan fungsi dari area (A), ketebalan (h), porositas
batuan (((>), saturasi air (Sw), faktor volume formasi gas (Bg) dan recovery factor.
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Untuk memperkirakan besarnya jumlah gas mula-mula di tempat atau Original
Gas in Place disini digunakan metoda penentuan cadangan secara volumetris yang
persamaan adalah sebagai berikut:.

CCIp_43560xVbx<Px(l-Sw)

Bg
dimana:
OGIP = original gas in place, SCF
Vb = volume bulk reservoir, Acre-feet

Indikator Ekonomi

Penilaian secara teknik harus menghasilkan jawaban paling tidak beberapa
pernyataan. Apakah laju pengambilan modal sepadan dengan kebutuhan investor dan
resiko yang melingkupinya serta berapa besar modal yang dibutuhkan pada saat
investasi dan juga apakah investasi tersebut nantinya menghasilkan keuntungan.
Rate of Return

Dalam ekonomi teknik ROR (Rate of Return) dapat didefinisikan sebagai
interest rate yang digunakan dimana jumlah cash in flow dan cash out flow sama
besar. Bila cash in flow tersebut di "discount" atau "compount" dengan satu faktor
tertentu pada waktu yang sama. ROR dapat dicari dengan minus sebagai berikut:

dimana :
ROR = rate of return (Iaju pengambalian modal), persen
NPV = net present value (keuntungan bersih), US$
Co = investasi awal, US$
n = tahun ke-n

Net Presen Value

Kriteria keuntungan dari NPV {Net Present Value) sama dengan satu harga
khusus ROR, yang sebelumnya specific discount rate digunakan pada seluruh
analisa ekonomi.

Adapun rumus yang digunakan untuk mencari harga NPV disini dipengaruhi
oleh penurunan produksi gas, yang mana dipergunakan "eksponensial decline rate"
adalah:
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iqi-qa)
ND = V* H } (3)

a
dimana:
ND = total produksi yang menurun secara eksponensial decline, SCF
a = decline rate per, tahun
qi = laju produksi gas awal, SCF/hari
qa = laju produksi gas abandonment, SCF/hari

Bila dianggap cadangan didalam reservoir seluruhnya dapat diproduksikan
semua, maka :

(qi-qa)
GIP = - — (4)

a
sehingga dari eksponen decline rate pertahun dapat dihitung menjadi :

(qi - qa)

Dengan diperolehnya harga decline rate per tahun, maka dapat diperkirakan lamanya
waktu atau jumlah tahun dari awal hingga akhir penurunan produksi.

(6)
a

Kemudian pada tahap akhir kita dapat menghitung besarnya NPV sebagai berikut:

NPV = qixtxGP\^^—I (7)

sedangkan,
x = k . t dan k = a + j

dimana:
GP = harga gas, US$
e = eksponensial
j = discount factor

Simulasi Monte Carlo

Kenyataannya sangat sulit memperoleh data lapangan yang cukup baik untuk
membentuk kurva distribusi, sehingga diperlukan keputusan dalam menentukan data.
Akan tetapi berdasarkan pengalaman[10] dapat diperkirakan bentuk distribusi untuk
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parameter-parameter tertentu. Area dan tebal formasi misalnya cenderung mengikuti
distribusi segi empat, dan porositas cenderung mengikuti distribusi segi tiga.
Recovery factor, permeabilitas dan saturasi umumnya bervariasi untuk setiap
reservoir. Untuk ketiga parameter terakhir tersebut, sebaiknya distribusi ditentukan
berdasarkan data atau korelasi yang ada walaupun sedikit.

Seperti diketahui besarnya Original Gas in Place merupakan fungsi dari
parameter <(>, S w dan Vj,, sedangkan Net Present Value merupakan fungsi dari
parameter qg, Gas in Place dan biaya pemboran dan untuk Rate of Return merupakan
fungsi dari parameter Net Present Value.

Dalam proses simulasi Monte Carlo ini ada dua jenis distribusi frekuensi yang
sering digunakan diantara distribusi-distribusi yang lain, yaitu distribusi segi tiga dan
distribusi segi empat. Seperti juga halnya dengan distribusi normal, maka luas area
dibawah kurva distribusi frekuensi adalah sama dengan satu, sehingga harga frekuensi
untuk salah satu harga parameter x dapat ditentukan. Simulasi Monte Carlo adalah
metode statistik yang mengikut sertakan sejumlah bilangan random kedalam proses
simulasi. Jika beberapa parameter telah diketahui distribusinya maka parameter yang
lain dapat ditentukan dengan cara menggunakan bilangan random (random number).
Hasil yang teliti akan diperoleh dengan menggunakan perhitungan yang berulang-
ulang dengan mengambil bilangan random yang cukup banyak. Problem umum
biasanya menyangkut sejumlah variabel input yang diketahui perkiraan distribusi
probabilitasnya dan satu hubungan timbal balik antara variabelnya. Dan kemudian
akan dilanjutkan dengan derajat ketidak pastian dari output-nya. Jika pemecahan
menghasilkan lebih dari satu parameter output, maka ketidak pastian harus ditentukan
untuk masing-masing variabel/ parameter output tersebut.

PERHITUNGAN VOLUME GAS DI TEMP AT DAN EKONOMI DENGAN
SIMULASI MONTE CARLO

Dalam penentuan Original Gas In Place, NPV dan ROR pada reservoir-X
penyelesaiannya dilakukan dengan komputer dengan menggunakan metoda simulasi
Monte Carlo. Pada Tabel 1 adalah harga-harga batas atas, batas bawah dan the most
likely value sebagai data masukan untuk perhitungan original gas in place.
Data lain adalah faktor volume formasi gas sebesar 0.00323 cuft/SCF. Dari data
Tabel 1 di atas setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan komputer dengan
5000 kali running bilangan random diperoleh hasil seperti Tabel 2 berikut.

Dan dari Tabel 2, dibuat grafik Frekuensi versus OGIP, sehingga dapat
ditentukan batas atas, batas bawah dan the most likely value dari OGIP, yaitu :
- Batas atas OGIP = 1.78 BSCF
- Batas bawah OGIP = 0.29 BSCF
- The Most Likely Value OGIP = 0.62 BSCF
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Perhitungan NPV Dan ROR

Perhitungan yang dilakukan disini adalah perhitungan yang disesuaikan dengan
data lapangan dan dengan kasus asumsi laju alir gas untuk perhitungan NPV dan
asumsi harga discount factor untuk perhitungan ROR.

Kasus Lapangan

Pada Perhitungan NPV dan ROR untuk kasus lapangan agar lebih mudahnya
kita sebut sebagai kasus 1A dan IB.

Dari harga batas atas, batas bawah dan the most likelu value OGIP yang
diperoleh diatas, akan digabungkan dengan harga-harga parameter lainnya seperti laju
alir gas per hari, biaya pemboran, harga gas dan Iain-lain yang kemudian
ditabulasikan pada Tabel 3 sebagai parameter NPV dan ROR. Sedangkan Discount
factor untuk kasus lapangan adalah 20 %, dan Iaju alir gas abandonment adalah
300 MSCF per hari, sehingga akan diperoleh decline rate rata-rata per tahun adalah
0.33 per-tahun. Kemudian setelah decline rate rata-rata per-tahun diperoleh, kita dapat
menghitung lamanya rata-rata umur sumur tersebut berproduksi sampai laju alir gas
abandonment adalah 7.8 atau sekitar 8 tahun. Drai data Tabel 3 dan hasil yang
diperoleh decline rat per tahun dan umur sumur, dilakukan perhitungan yang
prosedurnya sama dengan perhitungan OGIP dengan simulasi Momte Carlo,
diperoleh hasil seperti pada Tabel .4 kolom 1 untuk distribusi probabilitas NPV dan
Tabel 4 kolom 3 untuk distribusi probabilitas ROR, dan dari Tabel tersebut dibuat
grafik distribusi probabilitasnya (Gambar 3 dan 4).

Perubahan Laju Alir Gas Pada Kurva NPV

Selain dari Gambar 3 dan 4 dapat dilihat bentuk kurva bila diasumsikan suatu
harga perubahan laju alir gas, sedang data-data lainya sama seperti data
lapangan diatas.
- Batas atas laju alir gas = 5 MMSCF/hari
- Batas bawah laju alir gas = 0 MMSCF/hari
- The most likely value laju alir gas = 1 MMSCF/hari

Hasil perhitungan komputer ditabulasikan pada Tabel 4 kolom 2, sedangkan kurvanya
dapat dilihat pada Gambar 5, harga decline rate 82 % dan lama umur sumur 5 tahun.

Perubahan Discount Factor Pada Kurva ROR

Discount Factor = 10 %. Hasil perhitungan komputer ditabulasikan pada
Tabel 4 kolom 4, kurva terlihat pada Gambar 6.
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PEMBAHASAN

Untuk memodelkan suatu reservoir dengan simulasi ekonomi dalam
mengevaluasi atau menilai faktor ketidak pastian dari pemboran suatu sumur pada
zona-zona yang lebih dalam, suatu prosedur simulasi sangat mudah dapat diterapkan
dengan metode simulasi Monte Carlo. Harga batas bawah (minimum) dan batas atas
(maksimum) untuk cadangan gas dan most likely value laju produksi gas dan biaya
pemboran sebagai data masukan, sedangkan variabel-variabel lain seperti harga gas,
biaya operasi dan Iain-lain dianggap konstan dan discount factor yang digunakan
sebesar 20 %. Proses simulasi dilakukan dengan penyelesaian secara acak (random)
sebanyak 5000 kali untuk menghitungNPV dan ROR.

Kasus Lapangan

Berdasarkan data masukkan (input data) yang digunakan pada Tabel 5,
kemudian dilakukan proses perhitungan dengan komputer dan hasilnya diperlihatkan
pada Gambar 6 dan 7, yang merupakan kurva distribusi keuntungan dari kasus 1A
dan IB.

Gambar 6 memperlihatkan distribusi probabilitas dari NPV pada discount
factor 20 % dan Gambar 7 menunjukkan distribusi probabilitas dari ROR perusahaan.

Kedua grafik tersebut memperlihatkan bahwa pada range -0.72 sampai
1.49 juta US$ dari NPV dengan discount rate 20%, dan besarnya ROR yang diperoleh
berkisar antara -19.98% sampai 36.51%.

Pengamatan lebih lanjut pada grafik distribusi kumulatif probabilitas akan
dapat dilihat terdapat 88.18% kemungkinan berhasil mendapatkan keuntungan.

Analisa Pengaruh Perubahan Laju Alir Gas Pada Kurva Distribusi NPV

Gambar 8 dapat dilihat untuk kasus 2A yaitu harga batas atas laju alir
gas 5 MMSCF/ hari, most likely value laju alir gas 1 MMSCF/ hari dan batas bawah
laju alir gas 0 MMSCF/ hari, diperoleh decline rate sebesar 82 %, umur sumur 5
tahun, NPV dari -0.62 juta US$ sampai 1.23 juta US$, kemungkinan berhasil
mendapatkan keuntungan sebesar 89.14%. Pada kondisi di lapangan Badak
reservoir-X yang mempunyai kedalaman sekitar 11500 feet, asumsi maksimum
produksi gasnya adalah 2 MMSCFD, dan rata-rata laju produksi gas per-hari
sekitar 1 MMSCFD, sedangkan harga laju produksi minimum 0 MMSCFD adalah
bila diasumsikan sumur tersebut tidak flowing.
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Analisa Pengaruh Perubahan Discount Factor Pada Kurva Distribusi ROR

Perubahan kurva ROR dapat terlihat pada asumsi perubahan discount factor.
Gambar 9 untuk kasus 2B yaitu discount factor 10%, besarnya ROR berkisar dari -
30.34% sampai 33.5%. Dari kurva terlihat semakin besar harga discount factor, maka
akan semakin besar harga ROR-nya, dimana bila semakin besar ROR, maka semakin
cepat diperoleh break event point-nya. Pada kondisi sebenarnya discount factor yang
ditetapkan adalah 20%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan GIP, NPV dan ROR yang telah diperoleh
dengan menggunakan Simulasi Monte Carlo pada Reservoir-X ,Lapangan Gas Badak,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Simulasi Monte Carlo dapat diaplikasikan pada struktur-struktur eksplorasi atau

struktur-struktur pengembangan tahap awal.
2. Perhitungan distribusi kemungkinan merupakan cara yang terbaik untuk

mengurangi ketidakpastian dan cara yang paling banyak digunakan adalah dengan
metoda simulasi Monte Carlo, dimana hasilnya berupa distribusi probabilitas
suatu parameter dari variabel-variabel yang diketahui ketidakpastiannya.

3. Pada kasus 1A (kasus lapangan) maksimum probabilitas NPV adalah 88.18 %,
kasus 2A maksimum probabilitas NPV-nya adalah 88.19 %, maka dapat dilihat
bahwa semakin besar laju produksi gas, kemungkinan untuk memperoleh
keuntungan akan semakin besar.

4. Pada kasus IB (kasus lapangan) maksimum probabilitas ROR-nya adalah 99.4 %
kasus 2B maksimum probabilitas ROR-nya adalah 99 %, maka dapat dilihat
bahwa semakin besar discount factornya, akan semakin cepat kemungkinan laju
pengembalian modalnya.
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Tabel 1. Harga Batas Atas, Batas Bawah Dan The Most Likely Value Parameter-
Parameter GIP.

PARAMETER
Porositas (((>),%

Saturasi Air (Sw),%
Volume Bulk (Vb),Acre-ft

BATAS ATAS
19.4
56.8

1422.4

THE MOST
LIKELY VALUE

12.373
44.46

-

BATAS BAWAH
7.3

29.2
315.4

Tabel 2. Distribusi Frekuensi OGIP Reservoir-X Lapangan Badak.

Tengah Kelas
(BSCF)

0.2858201

0.4526647

0.61955093

0.7863539

0.9531984

1.120043

1.286888

1.453732

1.620577

1.787421

Frekuensi

381

784

849

798

762

587

443

286

106

22

Tabel 3. Harga Batas Atas, Batas Bawah Dan The Most Likeky Value Parameter-
Parameter NPV Dan ROR [3].

PARAMETER

GIP (BSCF)
Laju Produksi Gas (MMSCFD)

Biaya Bor (Juta US$)
Condensate Yield (STB/MMSCF)

Gas Price (USS/MSCF)
Condensate Price (USS/STB)

Operating Cost Gas (USS/MSCF)
Operating Cost

Condensate(US$/STB)

BATAS
ATAS

1.78
2.00
7.00

THE MOST
LIKELY
VALUE

0.62
1.00
5.30

BATAS
BAWAH

0.29
0.00
4.00

10
2.25
18.07
0.05
1.23
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Tabe! 4. Distribusi Probabiiitas NPV Dan ROR.

1A

qmax = 2MMSCFD(**)
qavr = 1 MMSCFD

qmin = 0 MMSCFD

NPV (US$)

-720807

-644466

-568125

-491784

-415443

-339103

-262762

-186421

-110080

-33739

42602

118942

195283

271624

347965

424306

500646

576987

653328

729668

806010

882350

958691

1035032

1111373

1187714

1264055

1340395

1416736

1493077

Kum Prob

1

0.9966

0.993

0.986

0.9768

0.9666

0.9534

0.9358

0.9172

0.8954

0.8736

0.8462

0.8224

0.7928

0.7606

0.729

0.6918

0.6516

0.6136

0.57

0.5242

0.475

0.4252

0.3724

0.3178

0.2618

0.2062

0.139

0.0744

0.0152

KA

2A

qmax = 5 MMSCFD

qavr = 1 MMSCFD

qmin = 0 MMSCFD

NPV (US$)

-623415

-559521

-495645

-431751

-367875

-303990

-240105

-176220

-112335

-48450

15436

79320

143206

207091

270976
334861

398746

462631

526516

590401

654286

718171

782056

845941

909826

973711

1037596

1101481

1165366

1229251

Kum
Prob

1

0.999

0.9964

0.9904

0.9824

0.9726

0.9574

0.9418

0.9256

0.9058

0.8868

0.8616

0.826

0.8082

0.7768

0.7376

0.705

0.6618

0.6186

0.5778

0.5256

0.4752

0.4218

0.3674

0.3176

0.262

0.203

0.1424

0.073

0.0128

sus
IB

DF = 20%(**)

ROR (%)

-19.98

-18.03

-16.09

-14.14

-12.19

-10.24

-8.29

-6.35

-4.4

-2.45

-0.5

1.44

3.39

5.34

7.29

9.24

11.18

13.13

15.08

17.03

18.98

20.92

22.87

24.82

26.77

28.71

30.66

32.61

34.56

36.51

Kum
Prob

1

0.9989

0.9988

0.9986

0.9984

0.9984

0.9984

0.997

0.9958

0.995

0.9948

0.9918

0.9892

0.986

0.9814

0.9734

0.963

0.9482

0.9344

0.9158

0.8898

0.8572

0.8178

0.7712

0.7086

0.631

0.5348

0.3974

0.2388

0.0548

2B

DF = 10 %

ROR (%)

-30.34

-28.14

-25.94

-23.74

-21.54

-19.33

-17.13

-14.93

-12.73

-10.53

-8.33

-6.13

-3.93

-1.72

0.48

2.68

4.88

7.08

9.28

11.48

13.69

15.89

18.09

20.29

22.49

24.69

26.89

29.1

31.3

33.5

Kum
Prob

1

0.9999

0.9999

0.9999

0.9999

0.9997

0.9995

0.9992

0.9992

0.9984

0.9978

0.9966

0.9952

0.9923

0.9894

0.9865

0.981

0.9735

0.9618

0.9474

0.9281

0.9009

0.8634

0.8164

0.758

0.6828

0.5814

0.443

0.2673

0.0543
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DATA

Harga Gas
Biaya Operasi Gas
Harga Kondensat
Biaya Operasi Kondensat
^abandonment

Discount Factor

SIMULASI
MONTE
CARLO

LA
GIP

SIMULASI
MONTE
CARLO

Gambar 1. Skema Analisa Ekonomi Dengan Metoda Simulasi Monte Carlo.
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Gas In Place (BSCF)

Gambar 2. Distribusi Frekuensi OGIP Reservoir - X Lapangan Badak.
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Gambar 3. Distribusi Probabilitas NPV Pada qmax = 2, qavr =1, qmin = 0 MMSCFD.
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Gambar 4. Distribusi Probabiiitas ROR Pada DF = 20%.
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ŝ;
0.8 •

0.7 •

0.6

0.5

0.4

0.3

0 . 2 •

0.1 •

1 Q_

\

\ xx\\x
1 1 —

-1000000 -500000 0 500000

NPV, US$

1000000 1500000

Gambar 5 . Distribusi Probabiiitas NPV Pada qmax = 5, qavr=l, qmin = 0 MMSCFD.
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DISKUSI

SAHALA LUMBANRAJA

Dilihat dari net present value sebesar US$ -0,72 juta sampai US$ 15 juta dan ROR
sebesar -30% sampai 33,5%, bagaimana Anda dapat menyimpulkan dan menyarankan
kepada penanam modal bahwa proyek ini layak?

SITINURAINI

Proyek ini layak dikembangkan karena Minimum Attractive ROR adalah 20 %.
Distribusi NPV antara US$ -0,72 juta sampai US$ 15 juta karena laju alir minimum
(Qmin) diambil sama dengan nol. Pada umumnya sumur akan ditutup setelah mencapai
laju alir ekonomik (produksi gas sudah tidak ekonomis)

M. BUNJAMIN

Anda sebutkan bahwa data / parameter untuk reservoir sedikit. Apakah data yang
sedikit ini cukup untuk mendukung simulasi sehingga hasil simulasi dapat dipercaya?

SITI NURAINI

Data yang sedikit ini cukup representatif untuk simulasi Monte Carlo yaitu satu
sampai lima sumur, karena masih dalam tahap eksplorasi. Untuk tahap
pengembangan, harus dilakukan "pemboran beberapa sumur lagi agar data yang
diperoleh lebih banyak sehinga hasil simulasi lebih baik.

AMIR RUSLI

1. Range hasil simulasi yang Anda peroleh cukup besar. Bagaimana kenyataan di
lapangan?

2. Apakah cara ini dapat digunakan untuk ladang gas alam Natuna?

SITI NURAINI

1. Telah dilakukan produksi berdasarkan data /hasil simulasi tahun 1991 dengan
mengambil nilai rata-rata (mean value) 150%. Sampai saat ini diperkirakan
cadangan reservoir X sebesar 300 MSCF.

2. Dapat, tetapi resiko lebih besar.
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PRODUKSI HIDROGEN DARI AIR
DENGAN METODA TERMOKIMIA (UT-3): EVALUASIMASALAH

REAKSI SAMPINGAN DENGAN PROSES SIMULASI

Amir Rusli

•11
ID990000021

ABSTRACT

HYDROGEN PRODUCTION FROM WATER BY THERMO-CHEMICAL METHOD
(UT-3): EVALUATION OF SIDE REACTIONS BY SIMULATION PROCESS. Hydrogen fuel with
its advantages will be able to replace all the positions of fossil fuels post "oil and gas or migas". Among
the advantages of hydrogen fuel are pollution free, abundant of raw material in the form of water
molecule, flexible in application, able to storage and transport as well as fossil energy sources (oil and
gas). Hydrogen could be produced from water by means of thermochemical, thermolysis, photolysis and
electrolysis. Nuclear heat (HTGR), solar heat or waste heat from steel industry can be used as energy
source for these processes. In case of thermochemical method, some problems related to production
process should be studied and evaluated. Simulation is considered can be applied to study the effects of
side reactions and also to resolve its problems in hydrogen production process. In this paper is reported
the evaluation results of hydrogen production process by thermochemical (UT-3) through both of the
experimental and computer simulation. It has been proposed a new flow chart of hydrogen production to
achieve the hydrogen production continuously. A simulator has been developed based on experimental
data and related mathematical equations. This simulator can be used to scale-up the UT-3
thermochemical cycle for hydrogen production process.

ABSTRAK

PRODUKSI HIDROGEN DARI AIR DENGAN METODA TERMOKIMIA (UT-3):
EVALUASI MASALAH REAKSI SAMPINGAN DENGAN PROSES SIMULASI. Bahan bakar
hidrogen dengan segala kelebihan yang dimilikinya diharapkan akan dapat menggantikan posisi bahan
bakar fosil pasca "migas". Di antara kelebihan tersebut adalah bebas polusi, bahan baku yang melimpah
dalam bentuk moleku! air, fleksibel dalam penggunaan, dapat disimpan dan ditransportasi seperti
layaknya sumber energi fosi! (minyak, gas alam). Hidrogen dapat diproduksi dari air dengan berbagai
cara antara lain melalui proses termokimia,-termolisa, fotolisa dan proses elektrolisa. Dan sebagai sumber
energi panasnya dapat diperoleh dari reaktor nukiir (HTGRs), kolektor sinar matahari atau panas buangan
dari pabrik baja. Dalam proses produksi hidrogen dengan cara termokimia, banyak masalah proses yang
harus dipelajari dan dievaluasi. Metoda simulasi dapat digunakan untuk mempelajari pengaruh reaksi
sampingan dan cara mengatasinya dalam proses produksi. Dalam makalah ini dilaporkan hasil evaluasi
masalah produksi hidrogen dari air dengan metoda termokimia (UT-3) baik secara percobaan maupun
simulasi komputer. Diusulkan perubahan diagram alir proses produksi hidrogen dari sistem proses UT-3,
sebagai upaya untuk mendapatkan kesinambungan produksi hidrogen. Telah berhasil dikembangkan
suatu simulator berdasarkan data percobaan di Iaboratorium dan persamaan matematik terkait. Simulator
ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menaikan dari skala kecil ke skala besar dari proses produksi
hidrogen dalam siklus termokimia "UT-3".

Pusat Pengkajian Teknologi Nukiir - BATAN
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PENDAHULUAN

Perlunya Energi Alternatif yang Berwawasan Lingkungan

Pada saat ini lebih dari delapan puluh persen kebutuhan energi dunia dipenuhi
dari sumber energi fosil (minyak bumi, gas alam dan batubara). Adanya revolusi
industri telah memicu pemakaian sumber energi fosil terutama minyak bumi ke
tingkat yang sukar dikontrol, sebagai gambaran tingkat pemakaian dunia dalam tahun
1995 ini saja mencapai 24 juta barrel per hari guna menghasilkan energi untuk
berbagai keperluan (industri, transportasi dan keperluan lainnya). Sementara
cadangan baru dengan biaya murah sulit ditemukan, terlebih untuk Indonesia,
menurut perkiraan sementara dengan kenaikan produksi 6 persen per tahun bahwa
Indonesia akan menjadi "net importer oil" pada permulaan tahun 2000-an [1].
Disadari pula bahwa pemakaian sumber energi fosil telah menimbulkan efek
sampingan yang mematikan akibat gas buangan yang dilepaskan ke udara (SOX, NOX,
CO, CO2). Gas-gas ini selain dapat mengganggu kesehatan manusia, juga dapat
membumi hanguskan hutan dan penghuninya dengan hujan asamnya, serta menaikkan
temperatur global permukaan bumi akibat efek rumah kaca dari CO2yang selanjutnya
akan merendam dua per tiga permukaan bumi akibat mencairnya es di kutub utara dan
selatan [1,5,10].

Oleh karena itu perlu dilakukan program konservasi dan diversifikasi energi,
serta pengembangan energi alternatif yang murah, bersih dan berwawasan
lingkungan. Subsidi berbagai sumber energi alternatif terhadap pemakaian sumber
energi fosil diharapkan akan dapat memperpanjang umur sumber daya energi fosil itu
sendiri, di samping turut mengurangi emisi gas-gas rumah kaca ke atmosfir. Hidrogen
dapat dipertimbangkan sebagai salah satu calon energi alternatif pasca "migas",
karena di samping hidrogen mempunyai bahan baku yang melimpah juga dalam
proses pembakarannya hanya mengeluarkan uap air yang dapat berfungsi kembali
sebagai bahan baku.

Termokimia UT-3 dan Permasalahannya

Pada tahun 1978 Kameyama dkk. memperkenalkan siklus termokimia generasi
ke tiga dari Universitas Tokyo, kemudian lebih dikenal dengan nama UT-3 yang
terdiri dari empat langkah reaksi seperti berikut:

CaBr2 + H2O = CaO + 2HBr
CaO + Br2 = CaBr2 + 1/2 O2

Fe3O4 + 8HBr = 3FeBr2 + 4H2O
3FeBr2 + 4H 2 O= Fe3O4 + 6HBr
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Semua reaksi-reaksi dalam siklus UT-3 adalah reaksi antara zat padat dan gas.
Dengan demikian pengoperasiannya sangat mudah, hanya dengan membuka dan
menutup kran (valve) ke-empat persamaan reaksi akan dapat berlangsung secara
berkesinambungan. Dan suatu keunikan lagi dari siklus UT-3 adalah bahwa kita
tidak perlu memindah-mindahkan reaktan padat tersebut dari suatu reaktor ke reaktor
lain [2,6].

Untuk maksud-maksud komersialisasi dari proses UT-3, kesinambungan
produksi hidrogen adalah sangat penting. Kesinambungan produksi ini dapat dicapai
bila ke-empat persamaan reaksi berlangsung serentak dengan kecepatan yang sama.
Untuk itu semua parameter yang berpengaruh dalam reaksi seperti kesetimbangan
massa, kesetimbangan panas dan waktu reaksi perlu direkam dan dievaluasi. Namun
dalam prakteknya sangat sulit sekali membuat sistem peralatan simulator percobaan
guna dapat melakukan perekaman data-data yang diinginkan, terlebih-lebih dalam
mengendalikan proses yang sedang berlangsung. Kesulitan ini dapat diatasi dengan
melakukan simulasi komputer untuk mempelajari dan mengevaluasi semua parameter
yang berpengaruh dalam proses. Di samping simulasi sendiri dapat diharapkan akan
menghemat biaya dan waktu untuk maksud komersialisasi suatu sistem [2,3].

Dalam hal mengembangkan suatu simulator dengan reaktor "fixed bed", ada
masalah yang perlu penanganan dalam proses siklus termokimia UT-3 antara Iain
adanya reaksi sampingan yang mehganggu kesinambungan produksi hidrogen yakni,
sebagian dari brom yang terbentuk pada persamaan reaksi (3) pada permulaan reaksi
(ujung awal reaktor) bereaksi kembali dengan reaktan Fe3O4 disepanjang reaktor
(ujung akhir reaktor), dan Fe2C>3 yang terbentuk dari reaksi ini bereaksi dengan
reaktan Hbr. Kedua reaksi berturut-turut dinyatakan oleh persamaan reaksi (5) dan (6)
sebagai berikut:

3 Fe3O4 + Br2 = 4Fe2O3 + FeBr2 493 K (5)
Fe2O3 + 6HBr = 2FeBr2 + 3H2O + Br2 493 K (6)

Karena reaksi (5) menyerap brom produk reaksi (3) mengakibatkan jumlah brom
yang terbentuk pada luaran reaktor berkurang, sehingga menyulitkan dalam
pengaturan kesetimbangan reaksi dengan ke-tiga persamaan reaksi lainnya. Pada
penelitian sebelumnya telah berhasil ditentukan kecepatan persamaan reaksi dalam
siklus UT-3 termasuk reaksi sampingan (5) dan (6) berdasarkan model reaksi
homogen seperti terlihat pada Tabel 2[2,8]. Dalam proses pembuatan reaktan padat
senyawa besi (pelet) semua partikel Fe3O4 berubah menjadi partikel Fe2O3 selama
proses kalsinasi [2,6]. Untuk mengembalikan ke partikel Fe3O4 diperlukan reaksi
pengolahan awal, reaksi brominasi (6) dan reaksi hidrolisa (4).

Dalam makalah ini dilaporkan hasil pengembangan simulator reaktor tipe
"fixed-bed" dan hasil evaluasi pengaruh serta cara mengatasi reaksi sampingan pada
proses produksi hidrogen dalam termokimia (UT-3).
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TATA KERJA PERCOBAAN DAN SIMULASI

Percobaan

Pelet reaktan padat dibuat dari campuran serbuk Fe3O4 dengan zat aditif (silika,
zirkonia-yteria, grafit dan selulose). Kemudian campuran diguli dan ditekan untuk
mendapatkan pelet silindris, lalu dengan peralatan khusus "rounder" dibentuk bola
pelet dengan diameter 4-5 mm. Bola pefet ini dikeringkan pada temperatur ruangan
selama 24 jam, lalu dikalsinasi sampai 1473K. Dalam proses kalsinasi ini pelet
menjadi lebih kecil berdiameter 3-4 mm dan di samping terjadi perubahan partikel
dari Fe3O4 menjadi Fe2O3 dan perubahan ini harus dikembalikan ke bentuk senyawa
semula (Fe3O4) melalui reaksi-reaksi pengolahan awal (brominasi dan hidrolisa). Dua
tipe reaktor digunakan dalam percobaan, reaktor tipe "thermobalance" digunakan
untuk penentuan kinetika reaksi. Dan reaktor tipe "fixed-bed" seperti terlihat pada
Gambar 1 digunakan untuk mempelajari produksi hidrogen dan simulasi. Reaktor ini
terbuat dari glas kwarsa berbentuk pipa tube berukuran panjang 500 mm dan
berdiameter 25 mm. Pelet reaktan senyawa besi ditempatkan dalam reaktor sepanjang
50 mm. Setiap siklus terdiri dari reaksi brominasi dan hidrolisa.

Model Simulasi

Untuk menyederhanakan perhitungan beberapa asumsi telah dibuat sebagai
model simulasi sebagai berikut:

(1) Gas mengalir secara "plug-flow"
(2) Distribusi temperatur radial dalam reaktor diabaikan
(3) Perpindahan panas "turbulent" yang dominan adalah antara gas dan reaktan padat
(4) Pertukaran panas berlangsung melalui dinding reaktor
(5) Panas dipindahkan secara "axial" dehgan konveksi gas dalam reaktor

Selanjutnya persamaan kesetimbangan massa dan panas untuk gas dan reaktan padat
dengan batas-batas kondisi (Tabel 1) dan persamaan kinetika reaksi (Tabel 2)
digunakan dalam proses simulasi. Dengan memodifikasi persamaan (1-4) pada
Table 1 tersebut ke dalam persamaan diferensial, akan diperoleh solusi numerik
dengan bantuan komputer.

Proses Simulasi dan Diagram AHr

Pengembangan proses simulasi dilakukan seperti terlihat pada Gambar 2,
terdiri dari subrutin untuk setiap unit fungsi seperti reaktor, mesin penukar panas,
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kompresor dan separator. Dua model perhitungan digunakan, simulasi dinamis untuk
setiap reaktor dan simulasi statis untuk seluruh proses. Proses produksi hidrogen
dalam termokimia UT-3 berdasarkan tipe proses "one-pass-flow" seperti terlihat pada
Gambar 3. Pada proses tipe ini, setiap persamaan reaksi menempati satu blok reaktor
merupakan proses yang sangat sederhana. Akan tetapi pada kenyataan dalam proses
operasi proses tipe yang sederhana" ini belum dapat menghasilkan produksi hidrogen
secara berkesinambungan, hal ini disebabkan karena adanya reaksi sampingan yang
mengganggu, seperti telah diterangkan di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Simulator

Gambar 4 memperlihatkan rentangan waktu produksi brom dari persamaan
reaksi (3) senyawa besi. Terlihat disini perbandingan kedua hasil baik percobaan
maupun simulasi mendekati titik temu. Dari pengujian menunjukkan bahwa simulator
yang dikembangkan telah sesuai dengan percobaan dan dapat digunakan untuk
perhitungan guna mengevaluasi parameter lain yang berpengaruh dalam proses.
Dengan keberhasilan pengembangan simulator ini, maka dapat dilakukan
perhitungan-perhitungan parameter proses skala "pilot plant" dalam rangka
komersialisassi siklus termokimia UT-3.

Pengembangan Proses Diagram Alir

Basis tipe proses UT-3 adalah tipe "one-pass-flow", senyawa kalsium dan besi
mengalami empat langkah reaksi. Namun pada kenyataannya pada reaksi brominasi
senyawa besi terdiri dari tiga persamaan reaksi yakni persamaan (3), (5) dan (6).
Sehingga secara keseluruhan siklus termokimia UT-3 menjadi 5 persamaan reaksi,
yakni (1), (2), (4), (5) dan (6) dengan persamaan (5) dan (6) mewakili persamaan
reaksi (3). Untuk menjaga kesinambungan produksi hidrogen diusulkan perubahan
terhadap tipe proses ("one-pass-flow") menjadi tipe proses alir seperti pada
Gambar 5. Diumpamakan ada 5 buah reaktor tipe "fixed-bed", Reaktor I dan II adalah
reaktor untuk senyawa kalsium pada persamaan (1) dan (2), sedangkan reaktor III, IV
dan V adalah reaktor untuk senyawa besi dari persamaan (5), (6) dan (4). Pertama-
tama uap air (steam) dikirim ke reaktor I, produk gas dari reaksi persamaan (1)
langsung dikirim ke reaktor V. Gas produk ini dikirim ke separator untuk dipisahkan
hidrogennya dan sisanya dikirim ke reaktor IV. Dan 25% dari produk gas dari reaktor
IV dikirim ke reaktor III. Selanjutnya produk dari reaktor III bersama sisa gas (75%)
di reaktor IV dikirim bersama-sama ke reaktor II. Dengan proses ini memungkinkan
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kesetimbangan reaksi dan kesinambungan produksi hidrogen dapat berjalan dan
masalah reaksi sampingan dalam siklus termokimia UT-3 dapat diatasi.

Simulasi Siklus UT-3 Berdasarkan Diagram Proses yang Dikembangkan

Berdasarkan tipe diagram proses yang dikembangkan pada Gambar 5,
dilakukan perhitungan simulasi proses produksi hidrogen. Gambar 6 dan 7 adalah
contoh hasi! simulasi masing-masing reaksi brominasi dan hidrolisa untuk senyawa
kalsium dan besi. Dari gambar di atas teriihat perbandingan zone-reaksi distribusi
masing-masing konsentrasi produk dan reaktan. Teriihat jelas bahwa hampir pada
setiap siklus reaksi pola dan kecepatan reaksi nya sama. Dari persamaan reaksi (1)
sampai dengan (6), proses reaksi pada siklus UT-3 dapat terjadi pada temperatur
relatif tinggi yaitu antara 493K dan 973K. Rentangan temperatur kerja ini sangat
mungkin dipasok dari HTGRs, kolektor sinar matahari atau memanfaatkan panas
buangan pabrik baja.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Telah diketemukan cara mengatasi masalah reaksi sampingan dalam proses
produksi hidrogen dalam termokimia UT-3, yakni dengan memodifikasi diagram
alir proses produksinya

2. Telah berhasil dikembangkan simulator untuk reaktor "fixed bed" yang dapat
menghitung sampai skala "pilot plant" dalam rangka komersialisasi siklus
termokimia UT-3

3. Dengan sedikit modifikasi barangkali simulator ini dapat digunakan untuk
persamaan reaksi reaksi lainnya yang berhubungan dengan produksi
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Tabel 1. Persamaan Kesetimbangan Massa dan Panas

Gas:
Kesetimbangan massa

Kesetimbangan panas

dC, = dGj 6(1- €)

dQ ~ dz Dl r'

Pelet: model reaksi homogen kesetimbangan massa

Kesetimbangan panas

U . .

~* 8

cP p D g DD Dp

Batas-batas kondisi
ts= 1,forz = 0and9 = 0
tg= 1,C ;=1,G;= I,for2 = 0(9 = 0)
ts=],Ci = 0, G, = 0, for 9 = 0 (z = 0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

Tabel 2. Persamaan Kecepatan Reaksi [2]

No.
Reaksi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Temperatur
IK]

973

823

493-

843

493

493

Persamaan kecepatan reaksi
berdasarkan konsentrasi reaktan

padat [mol."5.s" ]

6,10xlO-5CCaBr2CH2o

4,47x10"2CCaoCBr2

4,82xl0-5CFe3o4CHBr

3 ,12xl0- 4 (CF e B r /
7 5CH 2o

e^xio-'cc^o/^Br,

l,46xlO-7(CFeA)2CHBr
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10 12 13 14

7

1. Larutan
2. H2O
3. Evaporator
4. Reaktor kwarsa
5. Pemanas listrik
6. Condensor
7. Absorber

8. KolomCaCl2
9. Kolom Deoksigen
lO.KranStop
11. Regulator tekan
12. Gauge tekan
13. Pengukur meter alir
14. Kran alir massa

Gambar 1. Peralatan Percobaan Reaktor Fixed-bed
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Kesetimbangan panas/massa

Unit operasi

Reaktor Kompresor

Simulasi
dinamis

Efisiensi panas

Penukar panas Separator

Sifat-sifat fisika

Luaran

Gambar 2. Struktur Simulator yang sedang Dikembangkan
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2

Saparasi
hidrogen

• CaBr2 + 1/2 O2

560°C T
I I | | lidU O

Fo3O4 + 8 HBr

220° C

Gambar 3. Konsep Dasar Proses Diagram Alir Siklus Termokimia UT-3
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Gambar 4. Rentangan Waktu Produksi Br2
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Gambar 5. Skema Susunan Proses UT-3 yang Diusulkan
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Brominasi Hidrolisa

Siklus 2 . . . . S e b e ] u m r e a k s i

— Sesudah reaksi
,O

H,O

Gambar 6. Hasil Perhitungan Simulasi untuk Reaktor Kalsium
(Gas Dialirkan dari Arah yang Berlawanan)
L = 3 m, F = 2.25 x 10"5 m3/s, t = 2 jam

Interval = 30 min
Siklus 2

0 5

—1 ' ~T~

Interval = 30 min

' - - ' •• i *

Siklus 5

H2

L[cm] L[cm|

Gambar 7. Hasil Perhitungan Simulasi untuk Reaktor Besi.(4)
(Gas Dialirkan dari Arah yang Berlawanan)

,-5 3 ,T = 843 K, L = 0.4 m, F = 2.25 x 10° m7s, t = 2.5 jam
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DISKUSI

M. SUDJATMIKO

1. Berapa kecepatan alir air agar produktivitas Hidrogen maksimal?
2. Bagaimana sistem kontrol tekanan reaktor agar tetap aman?
3. Dengan memperhatikan biaya produksi dan biaya penjualan di pasar, bagaimana

nilai ekonomisnya bila Hidrogen digunakan untuk menggantikan bahan bakar saat
ini?

AMIR RUSLI

1. Kecepatan alir air dalam percobaan adalah 1-2 ml/menit.
2. Proses ini tidak menggunakan tekanan tinggi, yaitu hanya 1,1 atmosfir sehingga

cukup aman. Walaupun demikian tetap dipasang alat pengukur tekanan.
3. Hidrogen sangat kompetitif dengan bahan bakar sintetis dari batu bara pascamigas.

Tapi saat ini Hidrogen yang diproduksi dari air kalah bersaing dengan migas
karena migas masih murah. Biaya produksi Ut-3 sedikit lebih mahal dari biaya
produksi Hidrogen dari gas alam {steam reforming). Permintaan hidrogen di pasar
sangat tinggi, antara lain untuk industri petrokimia, pupuk, dll.

INO SURYANA

1. Apakah air sebagai bahan baku gas Hidrogen (sampingan oksigen) harus bebas
dari bahan lain, misalnya besi, kalium,dll?

2. Seberapa jauh limbah yang terbentuk dari instalator berbahaya bagi lingkungan?

AMIR RUSLI

1. Ya, sedapat mungkin air bebas dari Iogam pengganggu. Hal ini dapat dilakukan
dengan melakukan pengolahan awal terhadap air sebelum dijadikan steam (uap
air). Steamisasi (penguapan) ini dimaksudkan untuk mempermudah pemisahan
logam.

2. Dalam operasi normal tidak ada limbah ke lingkungan, karena merupakan siklus
tertutup.
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SAHALA LUMBANRAJA

1. Pada dasamya Hidrogen merupakan energi yang cukup bersih, tapi apakah proses
produksi tidak menimbulkan bahan pencemar ke lingkungan? Bila ya, berapa
besar pencemaran yang ditimbulkan dari proses produksi ini?

2. Bila dibandingkan dengan energi lain, apakah Hidrogen cukup ekonomis?

AMIR RUSLI

1. Dalam operasi normal proses-prouksi UT-3 tidak menimbulkan pencemaran
karena merupakan proses tertutup, dengan catatan semua peralatan bekerja dengan
baik, terutama separator H2 dan O2.

2. Kalau dalam perhitungan nilai ekonumis dimasukkan biaya sosial dan lingkungan
(kerusakan), Hidrogen kompetitif dengan bahan bakar sintetis dari batu bara.

AMIR EFFENDI

Anda katakan bahwa alat simulator yang dipergunakan mempunyai panjang 40cm dan
dapat digunakan untuk skala pilot plant. Mohon penjelasan lebih lanjut karena
biasanya skala pilot plant berukuran besar.

AMIR RUSLI

Untuk produksi komersial (20.000Nm /jam), panjang reaktor hanya 2 meter (hasil
feasibility study Toyo Engineering, 1980). Secara umum panjang 40 cm - 100 cm
dapat dianggap sebagai skala pilot plant. Perlu diketahui bahwa perhitungan masih
dapat diteruskan dengan panjang lebih besar dari 40 cm, yaitu dengan mengubah
input data panjang dan diameter reaktor.
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PENENTUAN PELUANG GAGAL SISI LAS-LASAN BEJANA TEKAN
AP-600 DALAM KECELAKAAN TRANSIEN

1D990000022

ABSTRACT

DETERMINATION OF THE FAILURE PROBABILITY IN THE WELD REGION OF
AP-600 VESSEL FOR TRANSIENT CONDITION. Failure probability in the weld region of AP-600
vessel was determined for transient condition scenario. The type of transient is increase of the heat
removal from primary cooling system due to sudden opening of safety valves or steam relief valves on
the secondary cooling system or the steam generator. Temperature and pressure in the vessel was
considered as the base of deterministic calculation of the stress intensity factor. Calculation of film
coefficient of the convective heat transfers is a function of the transient time and water parameter.
Pressure, material temperature, flaw depth and transient time are variables for the stress intensity
factor. Failure probability consideration was done by using the above information in regard with the
flaw and probability distributions of Octavia II and Marshall. Calculation of the failure probability by
probability fracture mechanic simulation is applicated on the weld region. Failure of the vessel is
assumed as a failure of the weld material with one crack wich stress intensity factor applicated is higher
than the critical stress intensity factor. VISA II code (Vessel Integrity Simulation Analysis II) was used
for deterministic calculation and simulation. Failure probability of the material is l.E-5 for Octavia II
distribution and 4E-6 for Marshall distribution for each transient event postulated. The failure occured
at the 1.7"1 menit of the initial transient under 12.53 ksi of the pressure.

ABSTRAK

PENENTUN PELUANG GAGAL SISI LAS-LASAN BEJANA TEKAN AP-600 DALAM
KECELAKAAN TRANSIEN : Dilakukan penentuan peluang gaga! sisi model las-lasan bejana tekan
AP-600 dalam skenario kecelakaan transien peningkatan angkutan panas dari sistem pendingin primer
akibat katup relif atau katup keselamatan di pembangkit uap atau sistem pendingin sekunder terbuka
secara tiba-tiba. Tekanan dan suhu pendingin di dalam bejana tekan dipertimbangkan sebagai dasar
perhitungan deterministik dalam penentuan faktor intensitas tegangan sebagai fungsi tekanan, suhu
bahan, ukuran kedalaman cacat/retak dan waktu transien. Pertukaran panas konveksi di sisi 'dowtcomet'
sebagai fungsi waktu transien dan parameter air pada saat itu sebagai pertimbangan perhitungan
kocfisien film pendingin dipermukaan sebelah dalam bejana.Pertimbangan peluang gagal dilakukan
dengan informasi tersebut dengan agihan cacat/retak maupun peluang dari Octavia II dan Marshall
sebagai dasar perhitungan peluang gagal dengan simulasi mekanika perpatahan peluang pada las-lasan.
Satu retakan dengan faktor intensitas tegangan terpakai lebih besar dari faktor intensitas tegangan kritis
sebagai satu kegagalan bahan las-lasan dalam satu bejana. Perhitungan deterministik dan simulasi
dilakukan dengan paket program VISAH (Vessel Intergrity Simulation Analysis II). Peluang gagal bahan
dengan agihan cacat dan peluang dari Octavia II adalah 1 .E-5 per kejadian transient yang postulasikan
dan dengan agihan cacat dan peluang dari Marshall adalah 4.E-6 per kejadian transien yang
dipostulasikan. Kegagalan ini terjadi pada menit ke 1.7 dari awal transien dan tekanan 12.53 ksi.

Pusar Penelitian Teknologi Keselamatan Reaktdr - BAT AN
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PENDAHULUAN

Bejana tekan reaktor AP-600 merupakan bagian dari sistem pembatas tekanan
sistem pendingin primer. Keandalan pengoperasian bejana tekan secara umum dapat
diintepretasikan sebagai usaha untuk mencegah kegagalan sebagaimana fungsi disain.
Mode kegagalan yang mungkin adalah deformasi bentuk dan perpatahan atau
kebocoran. Deformasi dapat mengakibatkan perubahan bentuk karena beban tegangan
sedangkan kegagalan karena perpatahan disebabkan karena peningkatan kerusakan oleh
tegangan dan merupakan hasil deformasi yang komplek dan ketangguhan bahan
diwakili oleh faktor intensitas tegangan.

Bejana tekan reaktor AP-600 misal pada bagian 'belt-line'' atau pada sisi
'downcomer' dibuat secara forging[l]. Bagian las-lasan merupakan bagian yang
sensitif terhadap pengaruh irradiasi. Bahan tersebut dalam kecelakaan transien akan
mengalami kejutan termal dan tekanan yang menimbulkan beban tegangan yakni
tegangan termal, tegangan tekan dan tegangan sisa atau 'residual'.

Karakteristik faktor intensitas tegangan pada ukuran kedalaman cacat atau
retakan dalam arah longitudinal dan melingkar ditentukan secara deterministik.Ketidak
tentuan beberapa parameter seperti ukuran kedalaman retak, kandungan bahan, fluence
dipertimbangkan untuk perhitungan peluang gagal bahan dengan mensimulasikan
sebagian parameter tersebut.Kegagalan bahan dipertimbangkan terjadi jika faktor
tegangan yang diterima bahan lebih besar dari faktor intensitas tegangan kritisnya dan
dapat terjadi pada rentang tekanan transien yang dipostulasikan.

Model perhitungan deterministik dimulai dengan penentuan koefisien
perpindahan panas konveksi untuk penentuan suhu pada bahan bejana pada kedalaman
retak tertentu, kemudian menentukan faktor intensitas tegangan. Hasil perhitungan
deterministik dipergunakan untuk bahan pertimbangan simulasi peluang gagal bejana.
Pertimbangan peluang gagal meliputi simulasi atas kandungan bahan serta dan ukuran
kedalaman retak dengan agihan peluang Octavia II dan Marshall serta simulasi fluence
yang diterima bahan.

TEORI DAN GAMBARAN UMUM

Analisis tegangan bejana tekan di bidang mekanika perpatahan sering
menggunakan teknologi elastik-linier (LEFM) yang didasari oleh analisis tegangan
elastik di sekitar kerusakan. Parameter ketangguhan bahan diwakili oleh faktor
intensitas tegangan retak (K). Ketangguhan retak diukur dengan dimensi geometri
kerusakan pada komposisi bahan dan tegangan terpakai. Faktor intensitas tegangan
untuk pembukaan retak I secara umum diberikan sebagai;

Ki =
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f adalah faktor yang berpengaruh dan merupakan fungsi geometri komponen dan
bentuk serta letak retak.a adalah tegangan terpakai dan a adalah ukuran kedalaman
retak. Gambar 1, 2, 3 dan 4 menunjukan komponen-komponen bejana tekan. Bejana
tekan AP-600 mempunyai sisi 'belt-line' dengan pembuatan secara forging' dan dilas
dengan 'upper shelf dan 'lower head.

Bahan struktur dari bejana tekan reaktor, seperti bahan pada daerah 'belt-line'
khususnya sisi las-lasan serta pelapisnya, dapat mengalami pendinginan yang
mendadak begitu pula tekanan mengalami perubahan tertentu atau disebut kondisi
transien.Pada kondisi transien seperti ini, bahan bejana tekan merupakan subyek
kejutan termal -tekanan.

Sesuai mekanika perpatahan ketangguhan bahan diwakili oleh faktor intensitas
tegangan dengan pembukaan retak I yang dimiliki bahan. Peretakan akan tumbuh dari
pengawalan retak ke retakan berikutnya jika faktor intensitas tegangan yang diterima
(Kj) sama dengan faktor intensitas tegangan kritis (Kjc) yang diizinkan. Kegagalan
bahan bejana tekan terjadi jika (KJ)/(KIC) > 1 .Faktor intensitas tegangan yang diterima
merupakan gabungan dari faktor intensitas tegangan karena tegangan termal (Kj-p),
tekan (Kjp) maupun sisa (KJR).

K r K I T + K I P + K I R

Evaluasi pada kejutan termal dan tekanan untuk bejana tekan reaktor menggunakan
faktor intensitas tegangan maksimal/kritis. Faktor intensitas tegangan kritis merupakan
'upper shelf yakni transisi proses pengawalan retak dari rapuh ke ulet pada kenaikan
suhu bahan. Pertimbangan terhadap peluang gagal meliputi;
1. Ukuran kedalaman retak,a, dan panjang retak,c, serta agihan peluangnya.
2. Tekanan sistem pendingin dan suhu pendingin di 'downcomer' serta koefisien

perpindahan panas fluida-film pada permukaan dalam bejana.
3. Kandungan unsur Ni dan Cu, volume logam dalam las-lasan serta parameter termal

dan mekanik bahan. Faktor intensitas tegangan kritis maksimum adalah 200 ksWin
seperti yang dipergunakan oleh staf NRC dalam mengevaluasi kejutan tekan-termal
bejana tekan[3] [ksi=10^ psia].

4. Mekanika perpatahan peluang dengan informasi yang tersebut item 1,2 dan 3.

MODEL PERHITUNGAN

Pada daerah 'belt-line' merupakan daerah yang mempunyai akibat terbesar dari
pengaruh irradiasi yang lebih kuat (dekat teras). Khususnya pada sisi las-lasan
dipertimbangkan gagal bahan terjadi dan untuk dihitung peluang gagalnya. Pada daerah
'belt-line' dari bejana tekan yang berjari-jari permukaan silinder sebelah dalam adalah
78.5 in. Tipe bahan pelapis adalah SS 308L dan logam dasar serta las-lasan adalah SS
508 kelas 3. Model las-lasan untuk perhitungan dapat dilihat seperti pada Gambar 5.
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BM adalah logam dasar bejana, HAZ daerah yang dipengaruhi oleh panas pada saat
pengelasan.

Rentang waktu dalam skenario transien[2] untuk suhu pendingin di sisi
'downcomer' dan tekanan adalah 16.7 menit. Transien disebabkan oleh pembukaan
katup keselamatan atau katup relief pada pembangkit uap atau sistem sekunder.
Pembukaan katup secara tiba-tiba memberikan kenaikan awal aliran uap dan akan
berkurang selama selang waktu transien karena penurunan tekanan pada sistem
sekunder. Selama penurunan tekanan sistem pendingin sekunder, pemindahan energi
atau angkutan panas dari sistem pendingin primer meningkat. Peningkatan tersebut
menurunkan suhu dan tekanan sistem pendingin reaktor di sisi primer.

Gambar 6 menunjukan suhu pendingin dan tekanan skenario transien dalam
bejana tekan. Lima nilai suhu dan tekanan transien diambil dari hasil perhitungan
LOFTRAN pada referensi 2 untuk'waktu 0,1/4,1/2,3/4 dan 1 kali dari rentang waktu
transien. Kelima nilai tersebut digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai suhu dan
tekanan yang lain dalam rentang waktu transien dengan metode polinomial
derajat empat.

Model Perhitungan Deterministik

Perhitungan deterministik dilakukan pertama kali dengan mencari nilai koefisien
perpindahan panas di permukaan sebelah dalam bejana. Perhitungan nilai koefisien
perpindahan panas dilakukan dengan program persiapan. Perubahan nilai parameter air
pendingin pada suhu dan tekanan serta waktu transien tersebut dipertimbangkan.
Koefisien perpindahan panas film (hf) diperoleh dengan menggunakan parameter
perpindahan panas seperti bilangan Nusselt untuk silinder sesumbu[4] sebagai berikut:

N u = ^ t = O.O23(Re)os(Pr)O3(i)°53

kf
 vd2

Dfo adalah diameter hidrolika, kf konduktivitas air pendingin. Re adalah bilangan
RejTiold dan Pr bilangan Prandle. Laju aliran masa pendingin, viskositas, kapasitas
panas, konduktivitas termal dari pendingin disesuaikan untuk suhu dan tekanan pada
saat transien. di adalah diameter sebelah dalam bejana dan d2 diameter penumpu teras
('core barrel).

Perhitungan selanjutnya dengan menggunakan paket program VISA II.
Keberadaan bahan pelapis dengan ketebalan tertentu (c^) dan konduktivitas termal
(kp) yang berbeda dengan konduktivitas termal (kjjm) logam dasar atau las-lasan
mempengaruhi keefektifan pertukaran panas. Koefisien pertukaran panas konvektif
yang efektif [3] sebagai:
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dengan demikian faktor transmisi panas sepanjang tebal logam dasar atau las-lasan
X b m adalah O(h e f f .X b m /k b m ) .

Perhitungan suhu bahan bejana pada kedalaman retak tertentu ditentukan dengan
faktor tersebut sesuai lima pembagian kedalaman retak ( j) dalam ketebalan bahan
termasuk pelapis.Empat titik suhu (i) sebagai fungsi C, fj(C), merupakan gradien suhu
yang dipengaruhi oleh faktor transmisi C dalam bahan retak dan digunakan untuk
menentukan suhu logam tiap kedalaman retak ke j dan interval waktu transien w,
sebagai;

Tq(aj,w)=Tair(w)-Zfi(C)

dengan Tq(aj,w) sejumlah j digunakan secara polinomial derajat (j-1) untuk
menentukan suhu logam tiap kedalaman retak dari pembagian kedalaman retak
maksimum (32 bagian) dalam interval waktu w.

Tegangan termal pada kedalaman retak ke j dengan Ea/(l-v) konstan terhadap
suhu adalah :

CTj=[Eo/(l-v)].Tq(aj,w)

dengan E modulus elastisitas bahan, a koefisien ekspansi termal bahan dan v adalah
koefisien rasio Poisson .a; dari sejumlah j digunakan secara polinomial derajat j untuk
menentukan tegangan termal pada tiap kedalaman retak dari pembagian kedalaman
retak maksimum dalam interval waktu w. Faktor intensitas tegangan karena tegangan
termal pada kedalaman retak ke j sebagai:

dengan Fb; adalah faktor yang berpengaruh sebagai fungsi rasio ukuran kedalaman
retak ke j dengan ketebalan bahan serta sebagai fungsi faktor ukuran geometri bejana.

Tegangan termal pada pelapis merupakan hasil dari adanya perbedaan relatif
kemampuan ekspansi termal dari bahan pelapis dan las-lasan. Tegangan ini merupakan
tegangan sisa akibat perbedaan suhu bebas tegangan bahan pelapis dengan suhu pelapis
pada saat itu (TQ) maupun suhu pada antarmuka pelapis dan las-lasan (Tj). T]
merupakan setengah dari jumlah suhu pelapis dan suhu las-lasan pada sisi antarmuka
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tersebut. Tegangan sisa pada permukaan sebelah dalam bejana atau pelapis, CTCJ dan
tegangan sisa pada antar muka pelapis dan las-lasan adalah, acj , dengan ;

"

dan intensitas tegangan sisa adalah:

K!R = V 7 r - F b , - q a .Fb,

Fb i dan Fb2 sebagai faktor yang berpengaruh, q faktor relatif tegangan sisa terhadap
perbandingan ketebalan pelapis dan las-lasan yakni:

X bm

Jika 'tip' peretakan terdapat pada las-lasan maka faktor intensitas tegangan termal sisa
dipengaruhi oleh adanya gradien tegangan yang memintas las-lasan pada bagian dalam
bejana,R, dan adanya nilai kemiringan agihan tegangan dalam las-lasan,P. Faktor
intensitas tegangan termal sisa tersebut adalah:

g.O.-g.)C •jj u t a

R.P)Jl- ^ - q

dengan gj (i= 1,2,3,4) adalah konstanta.
Tegangan tekan berasal dari tekanan pada saat w, P(w) dan intensitas tegangan

karena beban tekanan pada kedalaman retak ke j adalah:

Fb.
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Ketiga faktor intensitas tersebut di atas merupakan faktor intensitas yang diterima
bahan berupa beban tegangan hasil kejutan termal-tekanan.

Hasil-hasil perhitungan deterministik digunakan untuk perhitungan dengan model
peluang.

Model Peluang

Dasar peluang mekanika perpatahan adalah prinsip mekanika perpatahan
deterministik dan prosedur dengan mempertimbangkan satu atau lebih variable
masukan yang teragihkan acak. Variabel yang dapat mempunyai agihan acak adalah:
ukuran awal retak dan atau lokasi, kemampuan pengawasan dengan pendeteksian dan
mengukur retak, amplitude» tegangan serta konsentrasi/kandungan campuran tertentu,
sifat-sifat bahan seperti ketangguhan perpatahan atau faktor intensitas tegangan. Tidak
semua parameter ini dipertimbangkan acak karena hanya parameter yang dapat
menghasilkan pengaruh terbesar pada kemampuan operasi atau keandalan yang
dipertimbangkan acak. Pembangkit numerik untuk analisis peluang dipakai simulasi
Monte Carlo yang dapat menentukan agihan variabel tak gayut. Sedangkan prosedur
pemilihan nilai dari setiap variabel masukan secara acak berdasarkan agihan Poisson.
Peluang gagal didefinisikan sebagai jumlah simulasi yang menghasilkan kegagalan
dibagi dengan jumlah total simulasi.

Model perhitungan peluang dilakukan dengan menggunakan hasil perhitungan
deterministik. Sejumlah simulasi bejana tekan ditentukan dengan satu cacat per bejana.
Model cacat atau retakan pada las-lasan mempunyai ukuran kedalaman cacat dan
peluang sesuai agihan Octavia II dan Marshall. Agihan Octavia adalah agihan peluang
dari ukuran kedalaman cacat berdasarkan informasi operasional dan hasil diskusi
dengan personil metalurgi[8]. Sedangkan agihan Octavia II merupakan modifikasi
dengan interpolasi dari beberapa interval ukuran kedalaman cacat pada agihan
Octavia[3]. Agihan Marshall merupakana gihan peluang cacat untuk interval ukuran
kedalaman cacat berdasarkan agihan ukuran retak sebelum inspeksi dan densitas
peluang retak yang tidak terdeteksi.'

Lokasi cacat terdapat di permukaan sebelah dalam bejana. Panjang pada
pengawalan maupun setelah retak untuk agihan Octavia II dan agihan Marshall adalah
maksimal. Nilai ambang ukuran cacat ditentukan yaitu 0.25". Ukuran ambang ini
merupakan ukuran kedalaman cacat yang tidak akan menyebabkan gagal. Untuk
efisiensi perhitungan ukuran kedalaman cacat yang lebih kecil dari nilai ambang
tersebut tidak disimulasikan.

Masukan yang lain adalah pengenalan cacat melalui simulasi inspeksi dari 'in-
service inspection' dilakukan terhadap cacat dekat permukaan sebelah dalam pelapis.
Peluang pengenalan cacat maksimum untuk inspeksi cacat permukaan adalah 95%.
Ukuran ambang kedalaman cacat yang tidak dapat dikenali adalah 1.25". Ketebalan
bahan bejana atau sisi las-lasan dengan tipe las-lasan melingkar dengan volume logam
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dalam las-lasan serta kandungan Cu dan Ni, ketangguhan bahan, RT^-p awal yang
merupakan bahan masukan dari sejumlah simulasi dengan nilai acak dari estimasi nilai
rerata dan deviasi bakunya.

Prosedur simulasi adalah pertama kali dengan memberikan skala kembali agihan
kedalaman retak atau cacat,F(a) dari Octavia II atau Marshall. Dengan nilai ambang
ukuran kedalaman cacat AQ, maka penskalaan agihan kedalaman cacat adalah:

P W - F ( a )

JF(a)da

Perhitungan agihan peluang yang dipertimbangkan sebagai agihan Poisson untuk satu
cacat tiap bejana dilakukan dengan urutan simulasi 1 sampai ke 500000.

Pengambilan nilai acak (0-1) yang lebih kecil atau sama dengan nilai agihan
Poisson di pakai sebagai syarat pencacahan simulasi jumlah cacat. Simulasi ukuran
cacat terhadap tipe pengelasan melingkar dilakukan terhadap sejumlah cacat tersebut.
Jarak untuk tipe 'cacat dalam' dari permukaan sebelah dalam bejana diperoleh dengan
nilai acak dari tebal dinding bejana. Kemudian simulasi kesanggupan pengenalan cacat
dilakukan. Jika terdeteksi adanya cacat maka simulasi untuk ukuran cacat berikutnya
dan atau urutan simulasi bejana berikutnya dilakukan. Jika tidak terdeteksi maka
simulasi kandungan Cu sebagai C^u dan kandungan Ni sebagai C^j dimulai dengan
mempertimbangkan bilangan deviasi acak normal dari nilai rerata dan deviasi
kandungannya. Selanjutnya diikuti dengan simulasi fluence.Flu, dan ARTNDj (akibat
pengaruh irradiasi) serta simulasi koreksi terhadap kesalahan dalam nilai awal
RT NUT- Simulasi dilakukan untuk daerah las-lasan. Sesuai petunjuk RG-1.99
penentuan R T ^ j tambahan sebagai;

360 CCu

dan R T J ^ J adalah;

'Cu

cCu

Flu 1

L1.E19J

(0.28-I0log(Flu/l.E19))

°= RT°NDT + ARTNDT + koreksi

Faktor intensitas tegangan kritis disimulasikan sebagai

KIC=S1+S2 exp[s3(Ta-RTNDT)]

dengan T a suhu pada 'tip1 retakan dengan ukuran kedalaman a dan Sj, S2, S3,
merupakan konstanta.
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TATA KERJA DAN METODE

Pelaksanaan perhitungan dan simulasi dilakukan dengan program persiapan
untuk menyediakan data koefisien pertukaran panas konveksi sesuai tekanan dan suhu
pendingin sistem primer dalam rentang waktu skenario transien. Kemudian
memasukkan data-data termal, mekanik dan kandungan Cu maupun Ni dan bahan las-
lasan, logam dasar dan pelapis termasuk koefisien pertukaran panas tersebut, dan
menghitung deterministik maupun simulasi peluang gagal dengan paket program
VISA II. Data-data masukan dapat dilihat dalam lampiran 1 dan 2. Diagram alir
analisis mekanika perpatahan deterministik dan probabilistik dari VISA II dapat dilihat
pada lampiran 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu hasil dari perhitungan deterministik adalah karakteristik faktor
intensitas tegangan pada beberapa ukuran kedalaman cacat. Dua tipe arah cacat yang
mungkin adalah arah longitudinal dan melingkar. Gambar 7 menunjukan faktor
intensitas tegangan sesuai ukuran kedalaman cacat dan waktu transien atau tekanan dan
suhu yang diterima bahan las-lasan. Total faktor intensitas tegangan ini dikontribusikan
dari tekanan, gradien suhu dan ekspansi termal pelapis. Faktor intensitas tegangan
menurun dengan menurunnya suhu maupun tekanan dan meningkat pada kenaikan
ukuran kedalaman cacat.

Hasil perhitungan deterministik sesuai Gambar 7, menunjukkan bahwa
kegagalan bahan bejana dimungkinkan terjadi pada menit-menit awal kejadian yakni
pada kondisi tekanan dan suhu relatif masih tinggi dan faktor intensitas teganganpun
menunjukkan demikian. Faktor intensitas yang melebihi 200 (ksiVin) menunjukkan
bahwa kegagalan bahan dimungkinkan terjadi.

Pada perhitungan dan simulasi peluang diperoleh harga-harga yang merupakan
hasil simulasi pada bagian las-lasan yang sensitif terhadap kerusakan karena pengaruh
irradiasi. Estimasi peluang gagal diperoieh setelah beberapa parameter yang
mengkontribusikan ketidak-tentuan atau peluang gagal disimulasikan seperti sifat bahan
yakni ketangguhan perpatahan, RT°]sj£)T> kandungan Ni dan Cu, pengenalan cacat
dengan simulasi deteksi cacat serta fluence. Simulasi dilakukan sebanyak 500000 kali.
Hasil simulasi dapat dilihat dalam tabel 1 untuk agihan Octavia II dan tabel 2 untuk
agihan Marshall.

Sepersepuluh waktu transien penurunan suhu dan tekanan di dalam bejana
reaktor telah mempengaruhi keadaan ketangguhan bahan khususnya pada bagian las-
lasan dari bejana. Nilai rerata faktor intensitas tegangan kritis yang disimulasikan
masing-masing untuk agihan Octavia II dan Marshall adalah 179.5 dan 175.4 ksiVin,
sedangkan nilai rerata simulasi faktor intensitas tegangan yang diterima bahan adalah
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186.5 dan 179.7 ksi/in. Ketidak tentuan parameter yang dapat menyebabkan kegagalan
bejana memberikan hasil penentuan nilai peluang gagal bahan. Rata-rata kegagalan
terjadi pada menit ke 1.7 dengan nilai peluang gagal untuk agihan Octavia II adalah
l.E-5 per transien dan untuk agihan Marshall sebesar 4.E-6 per transien.

Perbedaan yang lumayan besar dari hasil perkiraan peluang gagal bejana tekan
dalam skenario kecelakaan transien tersebut antara agihan Octavia II dan Marshall
memberikan arti bahwa agihan ukuran cacat atau retakan merupakan faktor yang sulit
diketahui dalam ketidak tentuan ukuran cacat sebenarnya. Hal ini disebabkan beberapa
keterbatasan dalam memperoleh data sesungguhnya dalam ukuran maupun agihan cacat
atau retakan dalam bejana tekan reaktor dari hasil sejarah pengoperasian. Perbaikan
terhadap agihan ukuran cacat atau retakan diperlukan dengan mendapatkan informasi
dari operasional dan inspeksi cacat yang ada pada bahan bejana tekan reaktor.

KESIMPULAN

Kecelakaan transien dari pembukaan tiba-tiba katup keselamatan pada sistem
pembangkit uap memberikan tegangan kejutan termal-tekan pada bahan bejana AP-600
khususnya pada bagian las-lasan sisi 'belt line' dan 'upper shell' maupun 'lower shell'.
Kegagalan karena peretakan dengan faktor intensitas tegangan lebih besar dari faktor
intensitas tegangan kritis bahan, seperti yang ditentukan lebih besar dari 200 ksi/in,
terjadi pada awal waktu penurunan suhu. Penentuan peluang gagal dengan perhitungan
awal secara deterministik memberikan nilai sesuai dengan agihan cacat yang
dipergunakan. Berdasarkan sensitifitas agihan tersebut, peluang gagal dengan agihan
Octavia II adalah 1E-5 dan agihan Marshall adalah 4E-6 per kejadian transien.
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Tabel 1. Hasil perhitungan peluang gagal bejana sisi las-lasan dengan simulasi pada ukuran kedalaman retak, fluence, faktor intensitas,
dan kandungan Cu dan Ni

1 VESSEL FAILURE SUMMARY: VISA Keoelakaan Transien Peningkatan Angkutan Panas dari Sistem Primer AP600

VESL WELD TIME PRES TEMP FLAW
NO NO (MIN) (KSI) (F) DEPTH

56982. 1. 1.7 12.530 539.1 1.722
220808. 1. 1.7 12.530 535.3 1.232
239931. 1. 1.7 12.530 538.2 1.577
290907. 2. 1.7 12.530 538.3 1.587
309265. 2. 1.7 12.530 539.9 1.889
420340. 1. 1.7 12.530 539.1 1.716
AVERAGE VALUES
256372. 1. 1.7 12.530 538.3 1.620

DIMENSIONS (IN)
LNGTH ID LIG

9999.9 .00 .105
9999.9 .00 .099
9999.9 .00 .086
9999.9 .00 .092
9999.9 .00 .096
9999.9 .00 .082

9999.9 .00 .093

SIM
%CU

.800

.800

.800

.800

.800

.800

.800
1 VISA Kecelakaan Transien Peningkatan Angkutan Panas dari Sistem Primer AP6OC

SUMMARY STATISTICS
NUMBER OF ARRESTS
NUMBER OF ARRESTED NONFAILURES
NUMBER OF FAILURES
NUMBER OF INITIATIONS
NUMBER OF VESSELS SIMULATED
NUMBER OF FLAWS SIMULATED
NUMBER OF DETECTED FLAWS
PROBABILITY OF FAILURE
95% CONFIDENCE LIMIT
PROBABILITY OF INITIATION
95% CONFIDENCE LIMIT

HISTOGRAM OF FLAW FAILURES
FLAW NUMBER OF
DEPTH OBSERVATIONS
.000 0
.219 0
.221 0
.345 0
.470 0
.720 0
.970 0

1.220 0
1.470 2 "
1.720 2 "
1.970 1 *

= 1
= 1

5
= 6
= 500000
= 61027
= 57970
= 1.00000E-05
= 8.76534E-06
= 1.20000E-05
= 9.60194E-06

SIM
%NI

2.66
.83

2.26
2.88
2.10
2.39

2.19

FLUENCE (10E19)
ID

1.76
.62

1.55
1.97
1.34
1.58

1.47

CRK TIP

-28.2
29.8
64.7
51.1
65.6

-.3

30.5

RTNDT (F)
INIT

159.8
114.4
130.3
146.0
138.0
124.3

135.5

SHIFT

193.7
158.5
183.3
184.0
205.9
193.3

186.5

K(KSI*IN*
Kl

192.3
152.3
166.8
183.8
193.0
188.7

179.5

*5)
KIC

1.97
1.48
1.83
1.84
2.14
1.97

1.87

FINAL INIT FAIL
DEPTH NO. NO

1
2
3
4
5
6

1
1
2
3
4
5



00
Tabel 2. Hasil pcrhitungan peluang gagal bejana sisi las-lasan dengan simulasi pada ukuran kedalaman retak, fluence, faktor intensitas,

dan kandungan Cu dan Ni

1 VESSEL FAILURE SUMMARY: VISA Kecelakaan Transien Peningkatan Angkulan Panas dari Sistem Primer AP600

VESL
NO

WELD TIME
NO (MIN)

178703. 1.
260490. 1.
373607. 1.

1.7
1.7
1.7

PRES
(KSI)

12.530
12.530
2.530

TEMP
(F)

534.6
539.2
538.9

FLAW
DEPTH

1.162
1.741
1.680

DIMENSIONS (IN)
LNGTH ID LIG

9999.9
9999.9
9999.9

.00

.00

.00

.099

.087

.092

SIM
%CU

.800

.800

.800

SIM FLUENCE (10E19)
CRKTIP

.83
1.68
2.39

AVERAGE VALUES
270933. 1. 1.7 12.530 537.5 1.528 9999.9 .00 .093 .800 1.63

1 VISA Kecelakaan Transien Peningkatan Angkutan Patias dari Sistem Primer AP600

SUMMARY STATISTICS

NUMBER OF ARRESTS = . 1
NUMBER OF ARRESTED NONFAILURES = 1
NUMBER OF FAILURES = 2
NUMBER OF INITIATIONS = 3
NUMBER OF VESSELS SIMULATED = 500000
NUMBER OF FLAWS SIMULATED =112647
NUMBER OF DETECTED FLAWS = 107007
PROBABILITY OF FAILURE = 4.00000E-06
95% CONFIDENCE LIMIT = 5.54371 E-06
PROBABILITY OF INITIATION = 6.00000E-06
95% CONFIDENCE LIMIT = 6.78962E-06

HISTOGRAM OF FLAW FAILURES

FLAW
DEPTH
.000
.219
.221
.345
.470
.720
.970
1.220
1.470
1.720

NUMBER OF
OBSERVATIONS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 "*

ID

.63
1.11
1.60

1.11

RTNDT (F)
INIT SHIFT

K(KSHN".5)

29.8
40.6
-22.8

15.9

115.0
120.7
139.0

153.4
195.1
190.7

Kl

152.3
191.3
182.6

KIC

1.41
1.99
1.93

FINAL INIT FAIL
DEPTH NO. NO

124.9 179.7 175.4 1.78



Lampiran 1.

to

~ INPUT DATA ~
TITLE: VISA Kecelakaan Trarwien Pertingkatan Angttutan Panas dan
Sistem Primer AP600

THE SIMULATION ANALYSIS HAS BEEN PERFORMED

POLYNOMIAL MODELING OF WATER TEMPERATURE HAS BEEN USED

A CONSTANT THERMAL DIFFUSMTY OF 9.4BCE-01 IN~2/MIN
HAS BEEN USED

A CONSTANT FLUID/VESSEL-WALL FILM COEFFICIENT OF 1.0326*03
BTU/HR-FT-2-F HAS BEEN USED

A DECAY CONSTANT FOR FLUENCE ATTENUATION OF .240 IN-1
HAS SEEN USED

UPPER SHELF MAXIMUM STRESS INTENSITY OF 200.00 KSI'SQRT(IN)
HAS BEEN USED (FOR DETERMINISTIC ANALYSIS ONLY)

A CONSTANT VALUE OF 3 050E-01 HAS BEEN USED FOR (E*ALPHA/1-NU)

THE RTNDT SHIFT EQUATION USED IN THE DETERMINISTIC ANALYSIS
IS THE RG-1.96, REV 2 SHIFT EQUATION FOR WELDS

THE RTNDT SHIFT EQUATION USED IN THE PROBABILISTIC ANALYSIS
IS THE RG-1.99, REV 2 SHIFT EQUATIONS FOR WELDS AND PLATES

WARM PRESTRESSING HAS NOT BEEN INCLUDED

INSERVICE INSPECTION IS PERFORMED

FLAWS ARE ID SURFACE FLAWS

THE FLAW LENGTH BEFORE INITIATION IS EOUAL TO INFINITY

THE FLAW LENGTH AFTER INITIATION IS EQUAL TO INFINITY

TEMPO) = 542.00 (F)
TEMP(2) =431.00 (F)
TEMP(3) = 348.00 (F)
TEMP(4) =313.50 (F)
TEMP(S) =281.00 (F)

FIRST FOUR ROOTS OF ALPHATAN(ALPHA) = C WHEN C = 14. ARE:

1.4818 4.4404 7.4028 10.3855

THE INFLUENCE FUNCTIONS USED ARE: Z(X.Y) =

1.1220
.6825
.5255
.4414
.3863

1.1220
.6830
.5280
.4450
.3880

.9513

.3704

.2011

.1337

.0989

.3989

.1150

.1911

.0783
.1150

-.6240
-.0832

.0313
0386
.0437

1.6778
.7556

-.1000
.0556

-.1333

83306
2.8251
1.4260

.8806

.5951
6049

.1667

.5802

.3148

.3519

STATISTICAL DATA FOR WELD MATERIALS

WELD DESCRIPTORS COPPER NICKEL INIT. RTNDT STANDARD DEVIATIONS FLOW UPR-SHELF WELD
NO. NAME TYPE ORIENT. MEAN SIGMA MEAN SIGMA MEAN SIGMA KIC KIA DRTNDT FLUENCE STRESS KIC VOL. LENGTH

200.0 22000.00 493.00
200.0 22000.00 493.00

1 CIR1 0 1
2 CIR2 Cl 1

WELD TYPES:

WELD ORIENTATION:

0
1

0
1

050 .025
.050 .025

= WELO METAL
= BASE METAL

.800

.800

= LONGITUDINAL
= CIRCUMFERENTIAL

.000

.000
10.0
10.0

24.0
24.0

.100

.100
.100
.100

.000

.000
.300
.300

78.0
78.0

VESSEL DATA
VESSEL RAD
WALL THICKNESS
COPPER CONTENT
INITIAL RTNDT
UPPER SHELF KIC
ID FLUENCE

= 7.85O0E*01 IN
= 8.0000E*OO IN
= 8.0000E-02
= 1.0000E+01
= 2.0000E-02
= 2.1OOOE»19 NUET/CM-2

A CONSTANT FLUENCE OF 2.16*19 (NEUT1CM-2) HAS BEEN USED THROUGHOUT THE VESSEL
1 NUMBER OF SIMULATIONS REQUESTED = 500000

FLAW DISTRIBUTION USED

CLAD DATA
CLAD THICKNESS
COEFF OF THERM EXP
THERMAL CONDUCTIVITY
MODULUS. E
POISSONS RATIO
BASE METAL EXP COEFF GIVEN
ASTHERATIOOFABASE/ACLAD = 8.00O0E-01
STRESS FREE TEMP = 5.9OO0E*02 DEG.F

* 2.2000E-01 IN
= 9.8000E-08 IWN-DEG.F
= 1.0100EMJ1 BTLWHR-FT-DEG.F
= 2.7000E*04 KSI
= 3.0000E-01

DEPTH
.1250
.2500
.5000

1.0000
1.5000
2.0000
2.5000
3.0000
3.5O00

MARSHALL
LENGTH

.750
1.500
3.000
6.000
9.000

12.000
15.000
18.000
21.000

PROBABILITY
.72614880
.19853600
.06946752
.00562507
.00021033
.00001118
.00000096
.00000011
.00000000

CORRELATION COEFFICIENT FOR Kia.Kic = 0.rjOO0OE»O0

TIME PERIOD ANALYZED
INITIAL TEMP.

= 1.66706*01 MIN
= 542.00 (F)



ON

o
Lampiran 2.

1 •** INPUT DATA " •
TITLE: VISA Kecdakaan Transien Peningkatan togkutan Panas dari
Sistem Pritwer AP800

THE SIMULATION ANALYSIS HAS BEEN PERFORMED

POLYNOMIAL MOOELING OF WATER TEMPERATURE HAS BEEN USED

A CONSTANT THERMAL DIFFUSIVITY OF 9.480E-01 IN"2/MIN
HAS BEEN USED

A CONSTANT FLUID/VESSEL-WALL FILM COEFFICIENT OF 1 .032E»03
BTU/HR-FT"2-F HAS BEEN USED

A DECAY CONSTANT FOR FLUSNCE ATTENUATION OF .240 IN-1
HAS BEEN USED

UPPER SHELF MAXIMUM STRESS INTENSITY OF 200.00 KSI"SQRT(IN)
HAS BEEN USED (FOR DETERMINISTIC ANALYSIS ONLY)

A CONSTANT VALUE OF 3.050E-01 HAS BEEN USED FOR (E*ALPHA/1-NU>

TOE RTNDT SHIFT EQUATION USED IN THE DETERMINISTIC ANALYSIS
IS TOE RG-1.99. REV 2 SHIFT EQUATION FOR WELDS

THE RTNDT SHIFT EQUATION USED IN THE PROBABILISTIC ANALYSIS
IS TOE RG-1.99, REV 2 SHIFT EQUATIONS FOR WELDS ANO PLATES

WARM PRESTRESSING HAS NOT BEEN INCLUDED

INSERVICE INSPECTION IS PERFORMED

FLAWS ARE ID SURFACE FLAWS

TOE FLAW LENGTH BEFORE INITIATION IS EQUAL TO INFINITY

TOE FLAW LENGTH AFTER INITIATION IS EQUAL TO INFINITY

VESSEL DATA
VESSEL RAD
WALL THICKNESS
COPPER CONTENT
INITIAL RTNDT
UPPER SHELF KIC
ID FLUENCE

= 7.8500E*01 IN
= 8.0000E+00 IN
= 8.0O00E-02
= 1.0000E<01
= 2.0OO0E*O2
= 2.1000E*19 NUET/CM-2

CLAD DATA
CLAD THICKNESS
COEFF OF THERM EXP
THERMAL CONDUCTIVITY
MODULUS, E
POISSONS RATIO
BASE METAL EXP COEFF GIVEN
AS TOE RATIO OF ABASE/ACLAD
STRESS FREE TEMP

= 2.2000E-01 IN
= 9.6000E-06 IN/IN-DEG.F
= 1.0100E+01 8TU/HR-FT-DEG.F
= 2.7000E*04 KSI
= 3 0000E-01

= 8.0000E-01
= 5.9OO0E+02 DEG.F

TIME PERIOD ANALYZED
INITIAL TEMP.

= 1 6670E*01 MIN
= 542.00 (F)

TEMPO) =642.00 (F)
TEMP(2) = 431.00 (F)
TEMP(3) = 346.00 (F)
TEMP(4) =313.50 (F)
TEMP(5) = 281.00 (F)

FIRST FOUR ROOTS OF ALPHA-TAN(ALPHA) = C WHEN C = 14. ARE:

1.4816 4.4404 7.4026 10.3855

THE INFLUENCE FUNCTIONS USED ARE: Z(X.Y) =

1.1220
.6825
.5255
.4414
.3863

1.1220
.6830
.5260
.4450
.3880

.9513

.3704

.2011

.1337

.0989

.3989

.1150

.1911

.0783

.1150

-.6240
-.0832

.0313

.0386

.0437
1.5778

.7556
-.1000

.0556
-.1333

8.3306
2.8251
1.4250

.8806

.5951

.6049
.1667
.5802
.3148
.3519

STATISTICAL DATA FOR WELD MATERIALS

WELD DESCRIPTORS COPPER NICKEL INIT. RTNDT STANDARD DEVIATIONS FLOW UPR-SHELF WELD
NO. NAME TYPE ORIENT. MEAN SIGMA MEAN SIGMA MEAN SIGMA KIC KIA DRTNDT FLUENCE STRESS KIC VOL. LENGTH

CIR1
CIR2

.050

.050
.025
.025

.800 .000

.800 .000
10.0
10.0

24.0
24.0

.100 .100 .000 .300

.100 .100 .000 .300
76.0
76.0

200.0 22000.00 493.00
200.0 22000.00 493.00

WELD ORIENTATION:

0 = WELD METAL
1 = BASE METAL

0 = LONGITUDINAL
1 = CIRCUMFERENTIAL

A CONSTANT FLUENCE OF 2.1E*19 (NEUT/CM"2) HAS BEEN USED THROUGHOUT THE VESSEL
1 NUMBER OF SIMULATIONS REQUESTED = 500000

FLAW DISTRIBUTION USED

DEPTH
.0000
.1250
.2500
.5000

1.0000
1.5000
2.OO0O
2.5000
3.0000
3.5000

OCTAVIA II
LENGTH
999.990
999.990
999.990
999.990
999.990
999.990
999.990
999.990
999.990
999.990

PROBABILITY
.59722500
.25000000
.12500000
.02500000
.00220000
.00042500
.00010000
.00003000
.00001500
.00000500

CORRELATION COEFFICIENT FOR Kia. Kic = O.OOOOOE*00



Lampiran 3.
Program Persiapan untuk

Perhitungan Koefisien perpindahan
Panas hf

Peranqkat lunak VISA II
Analisis Deterministik

}

Data Masukan

I
Hitung Suhu, Tq(a,w)

Hitung Tegangan Termal, a(a,w)

I
Hitung kontribusi

tegangan termal (K|j), tekan (K|p)

dan tegangan sisa

Hitung faktor intensitas tegangan
kombinasi Kj

Hitung "fluence" teratenuasi pada
kedalaman retak a

Hitung ARTN D T

Hitung KfC = 200 ksiVin

Hasil Analisis Deterministik

Diagram Alir Program Persiapan Perhitungan hf dan Paket Program VISA II
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to
to Perangkat lunak VISA II : Analisis Peluang

Masukan:
1. Luaran analisis delerrninistik
2. Jumlah simulasi bejana tekan, NS
3. Jumlah rerata cacat dalam bejana
4. Model cacat: ukutan, lokasi, pertumbuhan, ukuran ambang, A

5. Model "in-service inspection"
6. Model bejana: tebal, volume las-lasan melingkar, kandungan

bahan, fluence, ketangguhan, RTfjrj-j- awal

Setup:
1. Penskalaan kembali agihan kedalaman cacat/retak
2. Hitungan agihan peluang untuk jumlah cacat per bejana

Set cacah bejana gagal, NF = 0

Simulasi Jumlah Cacat dalam bejana, K

= 0?

tKlak

Simulasi:
ukuran cacat, tipe las-lasan, jarak "cacat dalam" dari dinding
sebetah dalam

Pendeteksian cacat dengan'/n-serwbe inspection" ?

tidak
ya

Cacah cacat terakhir dalam bejana ?

ya

tidak

ya

Simulasi: Kandungan Nike), Ni, dan Tembaga, Cu

Simulasi Fkience
Hifung A RTJ^QJ, tentukan R T ^ Q T tambahan

Hitung suhu Ta -

Hitung faktor intensitas tegangan kritis

Apakah pengawalan retak ?

tidak

ya

Kedalaman retak berikutnya,
Kedalaman retak maksimal ?

tidak

NF = NF+1

Catat data kegagalan

^ ^ tidak0— Bejana yang terakhir ?

ya

Hitung laju kegagalan FR = NF/NS serta informasi lain

Stop



ya

Hitung suhu Ta -

Simulasi

Tegangan "arrest' ?

ya

Gagal karena ketidakstabilan palstik ?

tidak

Waktu berikutnya

ya
Waktu maksimal ?

tidak
a»

Diagram Alir Program Perhitungan hf dan Paket Program VISA II
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DISKUSI

RENO ALAMSYAH

1. Mohon penjelasan mengenai metode komputasi yang digunakan (VISAll).
2. Apakah penentuan probabilitas mi menggunakan metode Bayesian?

PURADWI I.W.

1. Metode yang dipergunakan adalah penentuan cara deterministik yang diikuti
dengan penentuan peluang.

2. Tidak. Penentuan probabilitas dilakukan denngan prababilistik murni yaitui jumlah
bejana gagal dibagi dengan jumlah bejana total yang disimulasi.
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KOMPUTASIUNTUK PENSTABIL SISTEM DAYA TIPE AP DENGAN
FUZZY LOGIC

Marzan A. Iskandar, Irwan R. Husdi, Riza,
Ewin Mardhana, Agus Triputranto

ABSTRACT ID990000023

COMPUTATION ON AP TYPE POWER SYSTEM STABILIZER USING FUZZY
LOGIC. Power system stabilizers (PSS) are widely applied in power generators to damp power
oscillation caused by certain disturbances in order to increase the power supply capacity. PSS design is
often suffered from the difficulty on setting periodically its parameters, which are gain and compensators,
in Order to have an optimal damping characteristic. This paper proposes a methode to determine
parameters of AP type PSS by implementing fuzzy logic rules in a computer program, to obtain the
appropriate characteristics of synchronous torque and damping torque. PSS with the calculated
parameters is investigated on a simulation using a non-linear electric power system of a thermal generator
connected to infinite bus system model. Simulation results show that great improvement in damping
characteristic and enhancement of stability margin of electric power system are obtained by using the
proposed PSS.

ABSTRAK

KOMPUTASI UNTUK PENSTABIL SISTEM DAYA TIPE AP DENGAN FUZZY LOGIC.
Penstabil sistem daya {Power System Stabilizer. PSS) banyak digunakan pada pembangkit listrik untuk
meredam osilasi daya listrik yang timbul akibat berbagai gangguan sehingga kemampuan suplai daya
meningkat. Masalah yang sering timbul dalam mendesain PSS adalah dalam menala secara berkala
parameter-parameter PSS, yaitu gain dan kompensator-kompensatornya, agar redaman yang dihasilkan
optimal. Dalam makalah ini diusulkan suatu metoda penentuan nilai-nilai parameter PSS tipe AP dengan
menggunakan aturan-aturan fuzzy logic dalam suatu perangkat Iunak agar diperoleh karakteristik torsi
sinkron dan torsi redaman yang diharapkan. PSS deftggn nila'i parameter yang didapat, diuji dengan
simulasi menggunakan model sistem tenaga listrik tak linear yang terdiri atas satu pembangkit thermal
yang dihubungkan dengan bus tenaga listrik yang sangat besar. Hasil simulasi menunjukkan bahwa
karakteristik redaman sistem tenaga listrik jauh lebih baik dan margin stabilitasnya bertambah dengan
menggunakan PSS yang diusulkan.

PENDAHULUAN

Sistem tenaga listrik di Indonesia terdiri dari sejumlah pembangkit yang
dihubungkan dengan beban (konsumen) melalui jaringan transmisi daya. Sistem yang
besar dan meliputi daerah geografi yang luas ini sangat mudah terganggu, baik oleh

Direktorat Pengkajian Ilmu Teknik - BPP Teknologi
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hubungan singkat {korsleting) seketika, switching maupun perubahan-perubahan
beban listrik. Gangguan-gangguan ini menyebabkan timbulnya osilasi daya listrik
yang apabila tidak segera diredam akan menyebabkan peralatan-peralatan pengaman
bekerja untuk memutuskan hubungan antara suplai dan beban listrik di sekitar lokasi
osilasi daya tersebut. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara jumlah suplai dan
beban total yang berakibat pada pemadaman sebagian beban dan dapat berdampak
lebih parah lagi yaitu terjadinya padam total {blackout).

Untuk meredam osilasi daya listrik yang timbul akibat berbagai gangguan, telah
diusulkan penggunaan penstabil sistem daya {power system stabilizer: PSS) (1~6),
karena implementasinya dapat dilakukan dengan mudah dan murah. PSS yang
digunakan di Indonesia pada umumnya adalah tipe AP, yaitu PSS yang menggunakan
deviasi daya aktif sebagai masukannya. Peralatan ini dipasang untuk menghasilkan
sinyal kontrol tambahan yang dimasukkan dalam Automatic Voltage Regulator
(AVR) pada rangkaian medan generator. Sinyal iniiah yang berfungsi untuk meredam
osilasi yang timbul akibat adanya gangguan-gangguan terhadap sistem tenaga listrik.

Masaiah yang sering timbul dalam mendesain PSS adalah cara menentukan
parameter-parameter PSS, yaitu gain dan kompensator-kompensatornya, agar
redaman yang dihasilkan optimal. Lebih-lebih karena nilai parameter optimalnya
berubah dengan berubahnya kondisi sistem tenaga listrik, seperti panjang jaringan
transmisi, besarnya beban dan jumlah pembangkit yang terhubung ke sistem tersebut,
maka parameter PSS hams ditala kembali secara berkaia. Untuk sebuah PSS yang
lazim digunakan saat ini, paling tidak ada 5 parameter yang dapat ditala secara teoritis
dengan bebas.

Dalam makalah ini diusulkan suatu algoritma berdasarkan fuzzy logic untuk
menentukan parameter-parameter PSS tipe AP dengan mengevaluasi karakteristik
torsi sinkron dan torsi redaman sistem yang timbu! akibat penambahan alat tersebut.
Dengan metoda ini karateristik yang diharapkan, dapat diperoleh dengan cepat dan
mudah. Hal ini memudahkan para praktisi tenaga listrik dalam penalaan PSS untuk
mendapatkan unjuk kerja yang optimal. Desain yang didapat diuji dengan
menggunakan model sistem tenaga listrik tak linear yang terdiri atas satu pembangkit
thermal yang dihubungkan dengan bus tenaga listrik yang sangat besar. Hasil simulasi
menunjukkan bahwa karakteristik redaman sistem tenaga listrik jauh lebih baik dan
margin stabilitasnya bertambah dengan menggunakan PSS tipe AP yang diusulkan.

MODEL SISTEM TENAGA LISTRIK

Untuk menganalisis unjuk kerja PSS, model sistem tenaga listrik yang rumit
disederhanakan seperti diilustrasikan pada Gambar 1. Satu pembangkit terhubung
dengan sistem luar yang sangat besar melalui saluran transmisi dengan reaktansi
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eksternal tertentu, yang dikenal dengan sebutan model sistem satu mesin terhubung
dengan bus tak terhingga.

Besaran-besaran yang menunjukkan kondisi operasi mesin, seperti : tegangan
terminal generator, daya keluaran aktif, daya keluaran reaktif, dan sebagainya
ditentukan dari perhitungan kondisi awal tanpa gangguan. Model sistem pada
Gambar 1, dinyatakan dengan sejumlah persamaan diferensial, baik untuk
merepresentasikan karakteristik generator listrik, maupun karakteristik sistem
governor (GOV) dan automatic voltage regulator (AVR) . Model ini selanjutnya
didekati dengan model linear yang mengabaikan pengaruh GOV seperti digambarkan
pada Gambar 2. Konstanta-konstanta K/~K6 ada Gambar 2 besarnya tergantung pada
karakteristik generator, kondisi operasi mesin dan kondisi sistemnya(1>3).

Parameter PSS pada Gambar 2 ditala dengan menyelidiki karakteristik
koefisien torsi sinkron Ks dan koefisien torsi redaman KD_ Ks dan KD masing-masing
besarnya dipengaruhi oleh konstanta sistem yaitu /C/dan D, pengaruh AVR yaitu K/s

dan Dd dan pengaruh PSS yaitu Klss dan Ddd
 l3).

Ks = K,+KJu>) + K,Jv>) (1)
KD= D + Dd(u>) +Ddd(wJ (2)

K/ dan D adalah konstanta yang tidak tergantung pada frekuensi, sedangkan Kls(a>),
Dd((£>), Kls/(o) dan Ddd(a>) adalah besaran yang merupakan fungsi co.

PSS TIPE AP

PSS yang digunakan di Indonesia pada umumnya adalah tipe AP, yaitu PSS
yang menggunakan deviasi daya aktif sebagai masukan seperti ditunjukkan pada
Gambar 3. Blok I adalah rangkaian reset yang diperlukan agar tidak terjadi tegangan
off set permanen pada sistem tenaga listrik akibat penggunaan PSS. Blok 2 dan 3
adalah rangkaian kompensasi fasa depan (phase lead compensator) atau kompensasi
fasa belakang (phase lag compensator) sedangkan Kp adalah gain (penguat) dan Um

adalah pembatas besar sinyal keluaran PSS. Konstanta waktu reset TQ biasanya
tertentu yaitu antara 4 detik sampai 20 detik, sedangkan Kp, Tj~T4 adalah parameter-
parameter PSS yang harus ditentukan agar hasil kompensasi PSS optimal. Dalam
makalah ini, harga Kp, Tj-Tj ditentukan dengan mengevaluasi karakteristik torsi
sinkron dan torsi redaman menggunakan/wzzy logic.

PENENTUAN PARAMETER PSS DENGAN FUZZY LOGIC

Parameter-parameter PSS yaitu Tt , T2 , T3 , T4 dan Kp dioptimalkan nilainya
dengan menirukan cara operator ahli dengan menggunakan fuzzy logic. Setiap

267



parameter tersebut ditala nilainya bertahap dan dilakukan secara sekuensial dengan
urutan masing-masing T, , T2, T3, T4 , Kp lalu kembali ke T, dan seterusnya sampai
dicapai kondisi yang memuaskan, yaitu nilai koefisien torsi redaman dan koefisien
torsi sinkron mencapai nilai yang diinginkan pada frekuensi natural co„ masing-
masing KDh dan Ksh.

Misalkan didalam mengevaluasi perubahan T, terhadap koefisien torsi
redaman, perubahan nilai T, dalam satu kali evaluasi adalah :

AT,, = FP, x ATlm (3)

dengan ATn adalah perubahan nilai T, hasil evaluasi terhadap koefisien torsi
redaman, FP/ adalah faktor pengubah dalam domain [-1,1] yang ditentukan dengan
fuzzy logic dan AT,m adalah perubahan maksimal nilai T, pada setiap tahap evaluasi.

Nilai FP, ditentukan dengan menyelidiki kecenderungan deviasi dan perubahan
deviasi terhadap penambahan nilai T, sebesar ATlm sebagai berikut:

Ae,, — e,, - 6Q

dengan
T,i : nilai T, sebelum evaluasi e0

KDo : nilai KD untuk T, = TIL e,,
KD, : nilai KD untuk Tt = T,, Aejt

deviasi KD0 dari nilai.
deviasi Kps dari nilai 1
perubahan deviasi

Berdasarkan e0 dan Ae,, , ditentukan besarnya penambahan atau pengurangan
yang harus dilakukan terhadap nilai parameter mula-mula T,L. Dengan
memperhatikan bahwa perubahan nilai T, memberikan dampak perubahan nilai KD

yang relatif proporsional, maka besar perubahan dipilih berbanding lurus dengan

Ae,,
Nilai T, diubah dengan cara penambahan, pengurangan atau tetap jika tidak

diperlukan perubahan. Untuk itu dibuat aturan berikut:

Jika e0 positif dan Ae1t positif, maka nilai T-, dikurangi
Jika e0 positif dan Ae1t negatif, maka nilai T-, ditambah
Jika e0 negatif dan Ae1t positif, maka nilai 7, ditambah
Jika e0 negatif dan Ae1t negatif, maka nilai T-, dikurangi
Jika e0 nol dan Ae1t positif, maka nilai 7, tetap
Jika e0 nol dan Ae1( negatif, maka nilai T1 tetap

Aturan-aturan tersebut dirangkum dalam Tabel 1. Untuk menentukan nilai
FPj , digunakan nilai-nilai grade penambahan ]XP , pengurangan [iN dan tetap
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fungsi keanggotaan —— yang digambarkan pada Gambar 4. FPS ditentukan dengan
Aen

persamaan berikut in i:

\l,, + HN + Ho

karena \iP + yiN + \\.o = 1, maka

FP, = \iP - \iN (6)

Prosedur serupa dilakukan untuk menentukan nilai faktor pengubah FP2 agar
koefisien torsi sinkron mendekati nilai Ksh.

Untuk mendapatkan karakteristik redaman yang optimal dalam daerah
frekuensi yang agak lebar, maka diperlukan persyaratan tambahan untuk nilai KD dan
Ks yang diinginkan pada frekuensi oo„., lebih kecil dari co„ , dan co„+ , lebih besar dari
(£>„. Dengan demikian ada 6 persyaratan nilai yang ingin dipenuhi. Dengan kata lain
apabila parameter Tt ditambali sebesar AT/m , maka akan kita dapatkan FPt , FP2 ,
FP3 , FP4 , FP5 dan FP6 yang itiasing-masing merupakan faktor pengubah yang
diperlukan untuk mendapatkan nilai KD dan Ks yang diinginkan pada frekuensi co„ ,
co„., ©„+ •

Untuk menentukan faktor pengubah FP , yang akan diberikan agar keenam
persyaratan nilai dapat dipenuhi, maka faktor pengubah yaitu FP} , FP2 , FP3 , FP4,
FP5 dan FP6 diberi bobot prioritas masing-masing u.y , \x2 , \x.s > M-/ . V>s dan \x6.
Akhirnya, FP dihitung dengan cara berikut:

FP = ~ (7)

Bobot prioritas u., dalam persamaan (7) dipilih berbanding lurus dengan | Ae/,, j
dan nilainya dibatasi dari nol sampai satu. Sehingga akan kita dapatkan fungsi \x,- yang
digambarkan dibawah ini.

Nilai parameter 77 yang dievaluasi menjadi:

TIB = T,L + FP x ATtm (8)

dengan TiB adalah nilai T, hasil evaluasi.
Perubahan nilai T2 , T3 , T4 dan Kp dilakukan dengan cara yang sama dengan

contoh perhitungan evaluasi nilai Tl diatas.
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HASIL KOMPUTASI

PSS yang konfigurasinya diperlihatkan pada Gam bar 3, ditala terhadap sistem
pada Garabar 1 dengan konstanta dan kondisi operasi yang diberikan pada Tabel 2,
dengan menentukan harga Kp, T/~T4 sedemikian rupa sehingga didapat nilai torsi
redaman KD dan Ks yang terbaik.

Parameter PSS, Kp, T/~T4 yang diberikan pada Gambar 3, ditentukan dengan
mengevaluasi pengaruh karakteristik Kiss (&) dan Ddd((£>) masirig-masing terhadap Ks

dan KD, yaitu yang menghasilkan nilai K!ss(($) sekecil mungkin dan Ddd((Si) yang
cukup besar. Pertimbangan dalam menentukan parameter ini adalah sebagai berikut:
KD dipilih sedemikian rupa sehingga pada <£>„ = 7,0858 (rad/s), co„ = 8,0858 (rad/s)
dan CDn+= 9,0858 (rad/s), KDI, adalah sekitar 30 (pu)( \ Pada nilai KDh tersebut, harus
diusahakan nilai Ks « K, = 1,25 atau pengaruh torsi sinkron PSS dan AVR harus
disekitar nol. Konfigurasi parameter Kp, Tj~T4 yang dipilih adalah yang memenuhi
kondisi ini.

Penentuan nilai parameter PSS dengan menggunakan fuzzy logic yang
diusulkan memberikan hasil yang tidak unik. Terdapat beberapa kombinasi nilai
Tj~T4 dan Kp yang memenuhi syarat redaman yang tergantung dari nilai awal Tj~T4.
Parameter tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. Pengubahan nilai awal memberikan
nilai Tj~T4 dan Kp yang berbeda dan tidak menunjukkan adanya satu pola tertentu,
kecuali bahwa nilai tersebut memenuhi kriteria KD dan Ks yang diinginkan.

Simulasi menggunakan model non linier satu mesin terhubung bus tak hingga
yang diilustrasikan pada Gambar 1, dilakukan dengan menggunakan parameter ini
memberikan hasil yang memuaskan untuk semua kombinasi nilai. Pada karakteristik
deviasi putaran mesin, sinyal penstabil ataupun deviasi tegangan terminal tidak
terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Tetapi dengan pengkajian yang mendetail,
PSS dengan parameter T, = 0,85, T2 = 0,65, T3 = 0,85, T4 = 0,67 dan Kp = 0,50 (lihat
Tabel 2) memberikan hasil redaman yang paling baik.

Gambar 6 menunjukkan respons sistem dalam fungsi waktu terhadap gangguan
kecil, yaitu penurunan tiba-tiba daya keluaran pembangkit sebanyak 0,05 (pu). Pada
gambar tersebut terlihat deviasi putaran mesin (Aco), deviasi daya listrik (APg) dan
deviasi tegangan terminal generator (AVf) terhadap nilai mula-mulanya untuk kasus
tanpa PSS dan menggunakan PSS yang ditala dengan metoda yang diusulkan. Untuk
kasus tanpa PSS, respons sistem berosrlasi, yang walaupun stabil, memerlukan waktu
yang cukup lama untuk mencapai keadaan tunak. Respons ini dapat diperbaiki
karakteristiknya dengan inenggunakan PSS seperti terlihat pada gambar, dimana Aco
mencapai keadaan tunak dalam waktu hanya sekitar 3 detik, pada saat yang
bersamaan APe mencapai harga keseimbangan yang baru. Sementara itu tegangan
terminal tidak mengalami off set dan kembali ke harga semula pada waktu sekitar
3 detik.

Gambar 7 mengilustrasikan respons sistem terhadap gangguan besar, yaitu
hubungan singkat 3 fasa ke tanah pada salah satu saluran transmisi dan saluran
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tersebut diisolasi (dibuka) dalam waktu 0,1 detik kemudian. Respons sistem tanpa
PSS setelah gangguan terjadi tidak stabil. Kondisi ini sangat berbahaya bagi sistem,
karena menyebabkan pemutusan hubungan generator dengan jaringan sistem untuk
mencegah kerusakan pembangkit dan osilasi yang berkelanjutan. Dengan
menggunakan PSS yang diusulkan, kondisi tersebut dapat dicegah karena osilasi
dapat segera diredam seperti diberikan pada gambar. Terlihat bahwa PSS dapat
meningkatkan batas kestabilan sistem tenaga listrik, yang berarti meningkatkan
kemampuan penyaluran daya pembangkit.

Dengan mempertimbangkan faktor jaminan kelangsungan penyaluran daya
listrik walaupun terjadi gangguan besar, maka penggunaan PSS sangat bermanfaat
untuk meningkatkan kemampuan penyaluran daya. Batas penyaluran tersebut tanpa
PSS adalah 0,9 (pu) sedangkan dengan PSS yang diusulkan, batasnya dapat
ditingkatkan menjadi 1,01 (pu). Penambahan kapasitas penyaluran cukup berarti,
yaitu 0,11 (pu) atau setara dengan 110 (MW) pada daya dasar 1000 MW. Jadi jelaslah
bahwa PSS ini sangat bermanfaat dalam memperbaiki batas kestabilan sistem daya
listrik.

KESIMPULAN

Suatu program komputasi untuk menala parameter-parameter secara optimal
penstabil sistem daya tipe AP dengan mengevaluasi karakteristik torsi sinkron dan
torsi redaman sistem tenaga listrik menggunakan fuzzy logic telah disajikan dalam
makalah ini. Dengan metoda yang diusulkan, nilai parameter dapat ditentukan dengan
perhitungan yang singkat menggunakan komputer dan tanpa inemerlukan operator
ahli. Pengujian dengan menggunakan model tak linear dari sistem tenaga listrik
menunjukkan unjuk kerja yang baik dari penstabil hasil desain. Hal ini terbukti
dengan adanya perbaikan karakteristik redaman dan kenaikan batas stabilitas yang
besar dari sistem dengan menggunakan penstabi! tipe AP ini. Program komputasi ini
sangat bermanfaat dalam penalaan penstabil sistem daya di lapangan yang harus
dilakukan secara berkala.
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Tabel 1. Aturan fuzzy

POS
NOL
NEG

POS
N
0
P

Aelt

NEG
P
0
N

P : penambahan N : pengurangan 0 : tetap

Tabel 2. Konstanta Sistem

Generator:

AVR:

GOV:

Saluran Transmisi:

Alat ukur, rangkaian

/>,„„,= 1,05 (Pu) r,

D = 0,00531 (pu.s) xu

x,/=l,6(pu) V

co0 = 377 (rad/s) P

KA = 200,0 T,

K,=0,07 ' E,

a = 0,05 7;

jc, = 0,14(pu) x,

xe =x,+ x/2+Xj

reset: Tpm = 0,01 (s)

/«'=5,6 (s)

= l,62(pu)

n = h0 (pu)

,-0,9(pu)

(= 0,05 (s)

to = 7,3(Pu)

- = 0,2 (s)

= 0,52(pu)

A/=7,2(s)

V = 0,25 (pu)

^=1 ,0 (pu)

&, = 0,26 (pu)

7>=l,25(s)

Um =0,1 (pu)

r, = 2,0 (s)

x/=0,05(pu)

4,0 (s)
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Tabel 3. Hasil perhitungan nilai parameter PSS

Nilai
awal

(T)
0.01
0.10
0.25
0.50
0.75
0.90
1.00
1.10
1.25
1.40

Nilai akhir

T,

0.09
0.09
2.00
2.00
0.85
1.00
1.10
1.20
1.35
1.52

T,

0.05
0.12
0.61
0.53
0.65
0.80
0.90
1.00
1.15
1.30

T3

0.00
0.23
0.22
2.00
0.85
1.00
1.10
1.20
1.35
1.50

T-i

0.02
0.15
0.25
0.89
0.67
0.80
0.90
1.00
1.15
1.30

0.71
0.66
0.28
0.10
0.50
0.52
0.54
0.56
0.59
0.60

Kn-

-0.172
0.164
0.446
-0.081 .
0.609
0.417
0.446
0.466
0.485
0.470

Kx- Kxh_

-0.061
-0.066
-0.068
-0.155
-0.064
-0.052
-0.046
-0.042
-0.037
-0.034

K„- KDh

-0.288
-0.258
-0.266
-0.218
-0.001
-0.258
-0.260
-0.261
-0.262
-0.289

II

Ks-

K/,
-0.050
-0.050
-0.050
-0.140
-0.047
-0.036
-0.029
-0.025
-0.019
-0.016

m , . +

KDh*
0.656
0.262
0.039
0.510
0.392
0.088
0.064
0.049
0.033
-0.001

Kx- Kxh+

-0.034
-0.031
-0.031
-0.124
-0.029
-0.017
-0.011
-0.006
-0.001
0.002

catatan : - Nilai awal 7";~7"_, = 7', /^,=0.1.
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ABSTRACT

DESAININSPEKSI PEMBANGKIT DAYA
MELALUI SISTEM PAKAR

Landjono Josowidagdo*

111
ID990000024

THE EXPERT SYSTEM APPLICATION FOR INSPECTION OF THE POWER
PLANTS. This paper describes the application of Expert Systems to evaluate and consider the
economical value of the inspection of the Power plant's electrical system and its accesories. The
problem encountered in this field are complex and time consuming. As an example several factors
affecting system voltage selections are load magnitude, distance from the main power supply, safety,
standards, cost of utilization and service system equipment, and future load growth. The inspection deal
with interactions between alternatives, uncertainties, and important non financial parameter. Several
complex problems are multiple objective functions, multiple constraints, complex system interactions,
the need for accuracy, the need for trade off, optimization, and coordination of the decision making
process. ASDEP is one of the expert system for electric power plant design that describe the application
of the Artificial Intelligence to design of a power plant's electrical auxialiary system. In this circumtance
this paper will ellaborate another aspect for using the Expert system in the inspection .

ABSTRAK

DESAIN INSPEKSI PEMBANGKIT DAYA MELALUI SISTEM PAKAR Makalah ini
mencoba membahas pemanfaatan Sistem Pakar untuk desain inspeksi Pembangkit Daya. Dimana hal ini
sebenarnya tidaklah mudah dalam ruang lingkup konsep yang sangat komplek. Beberapa faktor komplek
terkait seperti besar beban, jarak antara pencatu daya ke penerima daya, faktor keamanan, standar yang
dipakai, ongkos dan sistem jasa, dan pengembangan masa depan. Dalam inspeksi pembangkit daya
biasanya dihadapkan masalah masalah ganda seperti; fungsi obyektif ganda, kendala ganda, interaksi
komplek, ketepatan, optimasi melalui model trade off, dan koordinasi diantara para pengambil
keputusan. Hal tersebut saat ini adalah suatu bahasan yang sangat sulit dalam mencari solusi optimal
dari pengambil keputusan yang mempunyai ke-pakaran dibidang berbeda. Sehingga pemikiran kearali
penggunaan Intelejensia buatan dalam mencoba meneliti suatu desain dilakukan untuk mencoba
mengurangi interaksi aktif dengan para pakar dan menurunkan tingkat subyektifitasnya. Reaktor atom
sebagai pembangkit daya perlu sistem inspeksi dalam operasi yang sangat memperhatikan keselamatan
jangka panjangnya. Sehingga masalah inspeksi Pembangkit Daya dengan tenaga Nuklir menjadi isu
yang harus didekati lebih profesional. Untuk itu cara cara penyelesaian sistem pakar hendak dicoba
sebagai salah satu model yang baik untuk. ditelaah lebih lanjut. ASDEP adalah jenis penggunaan sistem
pakar dalam mencoba menjawab feasibility study dalam bidang desain peralatan untuk pembangkit
listrik yang masih dikembangkan oleh Southern Company Services di USA. Tulisan ini mengajak agar
pengembangan Sistem Pakar tersebut juga dapat dilakukan dalam bidang inspeksi pembangkit daya
yang ada dengan bentuk yang lain.

BPP - Teknologi
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PENDAHULUAN

Bila perusahaan pembangkit daya ingin meningkatkan kedudukan dan perannya
dalam industri perlistrikan, maka perlu dilakukan efisiensi dalam segala bidang.
Efisiensi perlu dilihat dari berbagai segi antara lain: kelembagaan, manajemen, sumber
daya manusia, investasi, dan operasi serta pemeliharaannya. Dalam kaitan itu, kriteria
strategisnya perlu didefinisikan dan dilaksanakan sehingga dapat ditaksir tingkat
efisiensi di masa datang. Adapun kriteria strategis yang dapat dipertimbangkan antara
lain sebagai berikut:

1. Pengeluaran sebenarnya dari operasional dan pemeliharaan peralatan baik di
pusat-pembangkit maupun di kantor administrasinya.

2. Mutu produksi (listrik) yang berkaitan dengan gangguan, tegangan, dan
tingkat/variasi frekuensi.

3. Biaya produk untuk pembangkit,transmisi, distribusi, dan inspeksi selama
operasi.

Untuk mencapai tujuan di atas perlu dilakukan pembenahan yang berkaitan
dengan investasi, yang meliputi manfaat ekonomis dari masa ekonomis suatu peralatan
pembangkit. Dan pembenahan yang tak kalah pentingnya adalah pembenahan desain
inspeksi pembangkit.

Kian meluasnya pemakaian sistem inteligensia buatan dewasa ini akan
memungkinkan untuk pengkajian dan penerapan sistem pakar dalarn desain inspeksi
suatu pembangkit tenaga listrik, baik dari jenis bahan bakar minyak, maupun nukiir.
Sebagai alternatif yang sudah banyak difikirkan untuk memenuhi teknologi bersih
lingkungan. Maka pembenahan desain inspeksi pembangkit daya merupakan usaha
rekayasa produktivitas di masa depan, meskipun hal ini masih perlu dilakukan suatu
studi yang sangat dalam.

PENDEKATAN METODA SISTEM PAKAR

Sulit dikatakan kapan sebenarnya sistem pakar ini mulai berkembang dengan
pesat. Akan tetapi sistem pakar ini sebenarnya merupakan bagian daripada kecerdasan
buatan (Artificial Intelligence). Sistem pakar adalah semacam program yang berisikan
berbagai macam informasi dari berbagai macam bidang, dan pemakai dapat
menanyakan melalui program tersebut jawaban bijak apa yang dapat diberikan oleh
program tersebut.

MYCIN adalah salah satu sistem pakar yang dibuat dan dikembangkan di
Stanford University untuk membantu para spesialis dalam mendiagnosa dan
menganalisis beberapa penyakit yang diderita melalui serangkaian tanya jawab yang
menyelesaikan solusi diagnosa dari penyakit.
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Program sistem pakar sangat baik untuk dapat dikembangkan pada berbagai
bidang, dimana keputusan diambil dari pendapat pakar secara sistematis dan kbnsisten.
Komputer akan lebih konsisten bila dibandingkan dengan manusia karena pada
akhirnya manusia bagaimanapun pakarnya lebih tidak konsisten. Manusia mudah lelah,
membutuhkan ketenangan, dan hal hal lain yang tidak perlu ada untuk komputer.
Sehingga sistem pakar banyak dipakai karena tidak pernah emosi, seperti halnya
manusia. Dan sistem pakar kemampuannya tidak akan berkurang dan selalu memberi
jawaban seobyektif mungkin, yang terpenting jawaban dapat selalu disempurnakan
tingkat kecermatannya.

Sekitar tahun 1980-an mulai banyak diperkenalkan sistem pakar untuk dipakai
pada konsultasi keuangan, pajak, asuransi, pariwisata, dan pembukuan skedul
perjalanan. Itulah sebabnya akan dicoba sistem pakar untuk suatu disain inspeksi dari
pembangkit tenaga listrik, dimana masalah inspeksi pada kenyataannya juga merupakan
hal yang perlu ditangani secara pakar.

Sebagai contoh adalah dikembangkannya oleh Southern Company Service di
USA sistem pakar untuk desain pembangkit tenaga diesel yang disebut ASDEP sebesar
990 MVA.

FORMULASI DISAIN INSPEKSI PEMBANGKIT

Inspeksi pembangkit daya sangat penting dilakukan terutama dalam kaitannya
dengan umur pakai ekonomis suatu pembangkit daya. Tujuan dari inspeksi pembangkit
daya adalah mengetahui secara integratif ketepatan dari waktu operasi dan juga umur
operasi, agar diperoleh suatu biaya operasi yang cukup rendah. Ruang lingkup suatu
inspeksi pembangkit daya meliputi :

a. Inspeksi keharusan yang ditentukan oleh aturan sesuai kondisi operasi yang
diperbolehkan.

b. Inspeksi ketepatan dari komponen kritis dalam perioda waktu operasi.

Masalah penting dalam inspeksi pembangkit dewasa ini adalah kian
berkembangnya teknologi pembangkit daya dimana sangat memerlukan kecepatan
keputusan dan persyaratan inspeksi yang kian maju. Demikian juga banyak pembangkit
daya yang kian besar kapasitasnya sehingga penataan administrasi inspeksi menjadi
sangat besar dan memerlukan manajemen yang kian cepat dalam volume permasalahan
komplek. Disamping itu dengan krisis bahan bakar minyak saat ini timbul berbagai
usaha pembangkit daya yang tidak hanya akan tergantung oleh sumber daya minyak.
Timbul dewasa ini pembangkit daya jenis lain seperti pembangkit tenaga air, surya, dan
nuklir.
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Hal penting lain yang perlu dalam inspeksi pembangkit daya adalah aspek
ekonomis, dan sistem informasi manajemen untuk memecahkan masalah koordinasi,
pengawasan, dan inspeksi. Sehingga dengan kelangkaan Sumber daya Manusia
terampil maka dirasakan perlu adanya sistem yang dapat menyelesaikan solusi inspeksi
secara profesional sebagai layaknya solusi yang diberikan oleh tim pakar dibidang
inspeksi pembangkit daya.

Hal lain yang perlu dikembangkan dalam desain dari inspeksi pembangkit daya
adalah jaminan mutu yang mengacu pada faktor faktor mutu yang saat ini bisa
dikaitkan dengan ISO 9000, sehingga aktivitas inspeksi merupakan dasar bagi standar
operasi. Filosofi untuk melakukan inspeksi agar selalu mendapatkan produk daya yang
tepat sesuai kapasitas standar, serta inspeksi menjamin produk tetap benar. Prinsipnya
adalah mencegah bukan hanya sekedar mendeteksi kelemahan yang ada. Dengan
demikian diperlukan kelompok fasilitas yang menangani perawatan peralatan dan
pengetesan melalui sistem manajemen inspeksi mutu.
Dalam Total quality Management keterlibatan seluruh departemen tidak hanya
terhadap proses inspeksi tetapi juga pendukung operasional total seperti tertuang dalam
ISO.

Saran yang perlu dalam desain inspeksi agar memperoleh tujuan mutu produk
daya pembangkit yang baik adalah membuat program berupa modul-modul komputer.
Atau sistem kbmputer, dimana keterlibatan komputer dalam inspeksi akan meliputi
aktivitas sebagai berikut ini;

1. Pesanan/permintaan bahan bakar, pelumas,dll.
2. Pencatatan produksi tiap pembangkit yang ada secara terpisah.
3. Penilaian input-output terhadap masing masing pembangkit. '
4. Titik pengawasan dan hasilnya.
5. Dokumentasi status dan skedul pengawasan perawatan untuk rrtasing masing

komponen.
6. Hal lain yang berkaitan dengan pembukuan untuk budgeting, depresiasi, jam

kerja perawatan, masa idle, dll.

Pengembangan desain inspeksi pembangkit daya dapat diturunkan dari kegiatan
"inspeksi keharusan" dan inspeksi terhadap kegagalan operasi karena deviasi yang
terjadi saat itu. Sehingga pada dasarnya dalam melakukan desain suatu inspeksi
pembangkit daya perlu lebih memperhatikan keadaan lapangan dari masing-masing
pembangkit daya, dan semuanya dibakukan dalam suatu standar operasi yang sudah
melalui verifikasi.

Unsur standar yang perlu dimasukkan dalam merancang desain inspeksi adalah;
kebijakan dan sasaran, sistem, sumber daya, dan dokumentasi. Dengan sistem pakar
maka formulasi inspeksi akan dilakukan sebagai proses yang berurutan sebagai
formulasi sistem pakar pengambilan keputusan denah dibawah ini.
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Suatu sistem pakar akan didisain untuk mencari teknik inspeksi apa yang perlu
dilakukan untuk suatu kombinasi pengaturan dalam melakukan perawatan suatu sistem
pembangkit daya. Secara sederhana maka Knowledge base yang dibuat dapat disusun
seperti pada susunan berikut ini.

Langkah dasar dalam desain inspeksi pembangkit daya akan terdiri dari hal
berikut ini;

1. Memilih obyek dan operator.
2. Mendefinisikan alat ukur.
3. Membedakan desain metoda efisien alat ukur.
4. Menseleksi metoda inspeksi terbaik.

Sebagai desain awal dari suatu inspeksi dapat dikembangkan melalui Sistem
Pakar dibawah ini, denganVP-EXPERT.

Bentuk blok "ACTIONS"

RUNTIME;
ACTIONS

WOPEN 1, 2, 6, 10, 60, 7
MOUSEOFF
ACTIVE 1
DISPLAY "DESAIN INSPEKSI PEMBANGKIT DAYA"
DISPLAY " "
DISPLAY "Sistem pakar ini memberi arahan tentang perencanaan
inspeksi perawatan pembangkit daya sesuai tipe dan is
peralatannya.
Tekan sembarang key untuk konsultasi.~"

CLS
FIND Solution
WOPEN 2, 13, 13, 7, 48, 7
WOPEN 3, 14, 14, 5, 46, 7
ACTIVE 3
LOCATE 2, 2
DISPLAY "Perencanaan perawatan hendaknya melalui {#Solution}.
(tekan sembarang key untuk mengakhiri konsultasi.-".;

Bentuk "RULES"

RULE 1
IF Program = Pembangkit_daya OR Program = Distributor OR

Program = Kompartemen_lain AND
Penanggung_jawab = Inspektor OR
Penanggung_jawab = Auditor AND
Uji_fungsi = No

THEN
Solution = Laporan_NDT
BECAUSE "Dengan NDT artinya memilih inspeksi yang aman, yang
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cocok untuk uji sambungan pipa,pompa dari kebocoran, dll.dilihat
peralatan masih belum cacat visual, dan terawat dengan seksama
pada daerah perlu di-uji dan hasil ujinya.

RULE 1A
IF Program = Pembangkit_daya OR

Program = Distribusi OR
Program = Transmisi AND
Penanggung_jawab = Auditor AND
Uji_fungsi = No

THEN
Solution = Data_kapasitas_Visual
BECAUSE "Melalui uji radiographi solusi untuk keadaan sambungan
yang menyebabkan bocor, ini perlu untuk mengetahui fungsi
sambungan aman dari bocor, dimana didatangkan auditor spesialis,
dan uji fungsi dilakukan ." ;

RULE 2
IF Program = Pembangkit_daya OR

Program = Transmisi OR
Program = Kompartemen_lain AND
Penanggung_jawab = Inspektor OR
Penanggung_jawab = Auditor AND
Uji_fungsi = Yes

THEN
Solution = Eddy_current
BECAUSE "Keamanan operasi tetap terjamin selama inspeksi untuk
peralatan khusus, ini perlu diamati agar peralatan terpasang
dengan benar, dan faktor pengujian nampaknya perlu dikonsntrir
pada daerah sambungan pipa, dan bila perlu pengujian tidak
memerlukan uji fungsi. '* ;

RULE 2A
IF Program = Pembangkit_daya OR

Program = Distributor OR
Program = Kompartemen_lain AND
Penanggung_jawab = Inspektor AND
Uji_fungsi = Yes

THEN
Solution = Laporan_NDT
BECAUSE "Keamanan operasi agar diutamakan untuk peralatan
khusus, ini perlu mengetahui umur pakai dan kapasitas perawatan
pelumasnya, dimana penanggung jawab perawatan agar disertakan,
dan jika perlu tanpa melakukan uji fungsi untuk tidak mengganggu
operasi." ;

RULE 3
IF Program_utama = Transmisi AND

Program_utama = Distributor AND
Penanggung_jawab = Inspektor OR
Penanggung_jawab = Pemb_inspektor AND
Uji_fungsi = No

THEN
Solution = Ultrasonic
BECAUSE "Memilih secara aman peralatan inspeksi untuk
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peralatan tertentu, ini perlu agar peralatan diuji fungsinya
dimana diperlukan, dan tidak mengganggu operasi komponen lain."

RULE 3A
IF Program = Kompartemen_lain AND

Program = Pembangkit_daya OR
Program = Distributor AND
Penanggung_jawab = Auditor AND
Uji_fungsi = No

THEN
Solution = Laporan_X_ray
BECAUSE "memilih uji yang paling aman dan efektif untuk
peralatan yang dipantau kebocorannya, ini perlu agar peralatan
tidak bertambah parah, uji fungsi nampaknya perlu untuk
mengetahui agar peralatan bersih dari kebocoran atau
uji dilakukan selama beroperasi." ;

RULE 4
IF Program = Kompartemen_lain AND

Program = Distributor OR
Program = Transmisi AND
Penanggung_jawab = Inspektor OR
Penanggung_jawab = Pemb_inspektor AND
Uji_fungsi = Yes

THEN
Solution = Rutin_Visual
BECAUSE "Memilih visual tes yang tepat agar tidak mengganggu
operasional, untuk peralatan khusus lainnya perlu diketahui akan
uji fungsi apa yang telah dilakukan di bagian dimana terjadi
deviasi." ;

RULE 4A
IF Program = Kompartemen_lain AND

Program = Pembangkit_daya OR
Program = Transmisi AND
Penanggung_jawab = Auditor AND
Uji_fungsi = Yes

THEN
Solution = rutin_X_Ray
BECAUSE "Inspeksi rutin adalah inspeksi yang dilakukan
berdasarkan kebutuhan dari perawatan reguler, untuk itu perlu
dipikirkan adanya uji fungsi yang mendukung kapasitas produksi
meliputi catu daya yang optimal saat itu." ;

RULE 5
IF Program = Kompartemen_lain AND

Program <> Pembangkit_daya AND
Program <> Distributor AND
Penangggung_jawab = Inspektor OR
Penanggung_jawab = Pemb_inspektor AND
Uji_fungsi = No

THEN
Solution = Informasi kerusakan
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BECAUSE "Informasi teknis diteliti agar memperoleh tindakan
represif yang benar dalam mengatasi penurunan kapasitas selama
itu sediakan inspeksi berdasar uji fungsi." ;

RULE 5A
IF Program = Kompartemen_lain AND

Program <> Pembangkit_daya AND
Program <> Distributor AND
Penanggung_jawab = Auditor AND
Uji_fungsi = No

THEN
Solution = Informasi_lengkap
BECAUSE "Pelajari informasi lengkap dari seluruh deviasi agar
diperoleh keputusan inspeksi secara terperinci dan benar untuk
itu agar dilakukan uji fungsi secara terpisah dari
masing masing peralatan." ;

RULE 6
IF Program = Koinpartemen_lain AND

Program <> Pembangkit_daya AND
Program_utama <> Distributor AND
Penanggung_jawab = Inspektor OR
Penanggung_jawab = Pemb_inspektor AND
Uji_fungsi - Yes

THEN
Solution = Kontrol_rutin
BECAUSE "Organisir inspeksi total dalam artian bahwa seluruh
peralatan dilakukan uji fungsi secara seksama, agar peralatan
mencapai format kapasitas yang bisa diketahui sebelumnya." ;

RULE 6A
IF Program = Kompartemen_lain AND

Program <> Pembangkit_daya AND
Program <> Distributor AND
Penanggung_jawab = Auditor AND
Uji_fungsi = Yes

THEN
Solution = NDT_total
BECAUSE "Uji NDT dipergunakan secara selektif terhadap seluruh
peralatan yang diperkirakan mengalami deviasi
melalui laporan dari hasil uji fungsi." ;

Bentuk "OTHER STATEMENTS"

ASK Program : " Tentukan daerah inspeksi yang diinginkan ?";

CHOICES Program : Pembangkit_daya, Distributor, Transmisi,
Kompartemen_lain;
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ASK Uji_fungsi : "Apakah dilakukan uji fungsi dari peralatan dan
sistemnya dalam sistem penuh?";

CHOICES Uji_fungsi : Yes, No;

PLURAL : Program, Penanggung_jawab;

ASK Penanggung_jawab : "Siapakah yang mengerjakan diperlukan dalam
perawatan saat ini ,pilih salah satunya?";
CHOICES Penanggung_jawab : Inspektor, Pemb_inspektor, Auditor;

HASrL VALIDASI

Bentuk dasar dari Sistem pakar di atas secara mudah dapat dikembangkan
menjadi lebih terperinci mengingat keterbatasan dalam makalah ini. Dari bentuk awal
tersebut hanyalah dapat digambarkan suatu langkah dasar awal yang sangat sederhana.

KESIMPULAN

Dari bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan sistem pakar
sebenarnya sangatlah memungkinkan untuk menjadi dasar desain inspeksi perawatan
Pembangkit daya, terutama untuk inspeksi pembangkit tenaga nuklir, dimana sangat
komplek.

Makalah mengundang pendapat agar dapat dikembangkan menjadi lebih komplek
sesuai dengan tuntutan inspeksi perawatan pembangkit daya.
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APLIKASI SISTEM PAKAR DALAM PERAWATAN INSTRUMENTASI
ALAT UKUR PADA SISTEM AKUISISI DATA

Widrianto Sih Pinastiko*
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APPLICATION OF EXPERT SYSTEM IN MEASUREMENT INSTRUMENTATION'S
MAINTENANCE ON A ACQUISITION SYSTEM. Expert System is a part of the Artificial
Intelligence, a solution software for complicated problems, which solving the problems need experiences
and knowledge. This paper discussed about the research's result, that is a design of Expert System to help
instrumentation's maintenance on a data acquisition system. By using application of Expert System, the
system can do health monitoring, automatic trouble tracing ang gives advise toward the trouble. This
instrumentation's maintenance system is a tool which has an analytic and inference ability toward the
trouble. This smart system is a very useful tool to get a good data acquisition system quality. The model
system also can be developed to be a specific application as a remote instrumentation's management
system.

Keywords : Expert System. Acquisition, Data Processing

ABSTRAK

APLIKASI SISTEM PAKAR DALAM PERAWATAN INSTRUMENTASI ALAT UKUR
PADA SISTEM AKUISISI DATA. Sistem Pakar (Expert System) adalah bagian dari ilmu kecerdasan
buatan (Artificial Intelligence) yaitu suatu perangkat lunak komputer yang dapat membantu
menyelesaikan masalah rumit; dan untuk pemecahannya merlukan dasar pengalaman dan pengetahuan.
Pada makalah ini dibahas suatu hasil penelitian berupa penyusunan sistem pakar yang berguna untuk
membantu dalam hal perawatan instrumentasi alat ukur dalam suatu sistem akuisisi data. Pada sistem
akuisisi data membutuhkan adanya elemen alat ukur yang kemampuannya dapat diandalkan. Dengan
demikian diperlukan adanya pengelolaan dan perawatan elemen alat ukur tersebut. Dengan menggunakan
aplikasi Sistem Pakar, dirancang suatu alat bantu yang berupa perangkat lunak untuk perawatan
instrumentasi alat ukur yang dapat melakukan pemantauan, melacak dan diagnosa kerusakan
instrumentasi serta dapat memberikan saran atas kerusakan atau kesalahan alat ukur tersebut. Sistem ini
merupakan alat bantu otomatis yang mempunyai kemampuan analis dan daya nalar terhadap suatu
masalah. Program sistem perawatan instrumentasi alat ukur yang pintar ini akan sangat membantu bagi
proses pengelolaan sistem dan pada akhirnya akan menunjang kualitas dari sistem akuisisi data. Model
dari sistem ini dapat dikembangkan untuk aplikasi lainnya, misalkan suatu sistem pengelolaan
instrumentasi jarak jauh (remote system).

Kata kunci: Sistem pakar. Akuisisi Data, Pengolahan Data

' Laboratorium Aero Gasdinamika - BPP Teknologi
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PENDAHULUAN

Dewasa ini ilmu komputer berkembang secara dinamis, ilmu kecerdasan buatan
merupakan salah satu diantaranya. Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) adalah
ilmu pengetahuan tentang bagaimana membuat suatu peralatan (mesin) sedemikian
rupa sehingga menyerupai kepandaian manusia.dimana bekerja berdasarkan simbol-
simboldan metoda non algoritmik guna memecahkan suatu persoalan Sistem Pakar
(Expert System) adalah bagian dari ilmu kecerdasan buatan dimana berupa perangkat
lunak komputer yang mempunyai keahliah tertentu. Keahlian yang dimilikinya
bersumber pada ilmu pengetahuan (knowledge) dan ditambah dengan pengalaman
praktis yang dimiliki oleh seorang pakar (Expert). Dengan kemampuan demikian,
Sistem Pakar akan sangat berguna sebagai alat bantu (tool) dalam menyelesaikan
masalah yang rumit. Pada makalah ini dibahas tentang aplikasi dari Sistem Pakar
untuk membantu suatu pengelolaan instrumentasi alat ukur dari suatu sistem akuisisi
data. Sistem akuisisi data adalah suatu sistem perolehan data dari suatu pengukuran,
data yang diperoleh disimpan dalam komputer untuk pengolahan lebih lanjut. Sistem
akuisisi data terdiri dari pengkuran, pengumpulan dan pengolahan data. Elemen dasar
pada sistem ini yaitu sensor, alat ukur elektronik (instrumentasi), antarmuka
(interface) dan perangkat komputer.

Untuk mendapatkan hasil yang baik dari sistem ini diperlukan pula kualitas dan
tingkat kondisi yang "sehat" (baik) dari setiap elemen. Dengan demikian diperlukan
adanya pengelolaan dan perawatan elemen sistem dengan benar dan baik.
Pengelolaan ini akan menjadi rumit seiring dengan jumlah dan macam dari elemen.
Sistem yang dirancang ini adalah suatu alat bantu yaitu berupa perangkat lunak yang
dijalankan di komputer sistem akuisisi tersebut. Latar belakang penelitian ini yaitu
bahwa dalam proses perawatan instrumentasi mempunyai kendala diantaranya
ketergantungan pada keahlian tenaga dan waktu teknisi yang terbatas, waktu yang
sempit untuk proses perbaikan. Dengan kendala tersebut periu adanya alat bantu yang
dapat menaggulanginya. Sistem pengelolaan ini terdiri dari tiga (3) bagian, yaitu
bagian pemantauan keadaan alat ukur, bagian pelacak kerusakan alat ukur dan bagian
diagnosa kerusakan serta saran. Dua aspek penting yang menunjang program sistem
perawatan instrumentasi ini, yaitu aspek perangkat keras dan aspek perangkat lunak.
Pada aspek pertama, komputer dan instrumen alat ukur harus sudah terhubung dan
dapat saling berkomunikasi. Aspek kedua, komputer dapat mengontrol alat ukur
tersebut serta dapat mengambil dan mengumpulkan data status/kondisi dari setiap alat
ukur dengan lengkap. Data yang lengkap ini menjadi suatu fakta yang kemudian
diproses dengan algoritma Sistem Pakar.

Dengan menggunakan teknik aplikasi Sistem Pakar, dihasilkan suatu program
sistem perawatan instrumentasi alat ukur yang dapat melakukan pemantauan, melacak
dan diagnosa kerusakan instrumentasi serta dapat memberikan saran atas kerusakan
atau kesalahan alat ukur tersebut. Sistem ini merupakan alat bantu otomatis yang
mempunyai kemampuan analis dan daya nalar terhadap suatu masalah. Uji coba
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sistem dilakukan untuk menguji dari kinerja rancangan perangkat lunak yang telah
disusun pada suatu sistem akuisisi yang telah berjalan.

Program sistem perawatan instrumentasi alat ukur yang pintar ini akan sangat
membantu bagi proses pengelolaan sistem dan pada akhirnya akan menunjang
kualitas dari sistem data akuisisi. Model sistem pengelolaan instrumentasi alat ukur
ini dapat dikembangkan untuk aplikasi khusus lainnya, misalkan suatu sistem
pengelolaan suatu instrumentasi jarakjauh {remote system).

SISTEM PAKAR

Pada hakekatnya Kecerdasan Buatan dan Sistem PaTcar bersumber pada cabang
ilmu komputer. Kata lain dari Sistem Pakar yang kita kenal yaitu Sistem Ahli atau
Sistem Pintar.
Kecerdasan buatan erat kaitannya dengan disiplin ilmu lain, diantaranya yaitu
psikologi, ilmu kognitif, bahasa komputasi, pengolahan data, decision support system,
manajemen dan lainnya. Sistem Pakar adalah bagian dari Kecerdasan buatan yang
berupa suatu perangkat lunak (program) komputer yang mempunyai kemampuan
untuk memecahkan masalah yang sangat rumit, untuk pemecahannya memerlukan
dasar pengetahuan dan pengalaman. Sistem Pakar menyediakan sarana untuk
menyimpan pengetahuan, kepakaran (keahlian) dan pengalaman praktis manusia ke
dalam sistem komputer. Dengan kemampuan tersebut, Sistem Pakar dalam
penggunaanya atau dalam aplikasinya dapat berlaku atau berperan sebagai suatu
sistem seperti berikut;

a. Sebagai Ahli (Pakar) yang dapat bekerja secara otomatis.
Secara otomatis akan melakukan proses, mulai dari analisa masalah
sampai dengan membuat keputusan dan memberikan saran atau perintah.

b. Sebagai Konsultan Ahli.
Sistem Pakar dapat memberikan masukan, saran, pertimbangan untukproses
pengambilan keputusan.

c. Sebagai Mitra
Sistem Pakar akan memberikan saran, tempat bertanya dan
berdiskusi.

d. Sebagai Asisten yang pandai.
Sistem Pakar akan membantu dalam proses pengambilan keputusan.

e. Sebagai Guru.
Sistem Pakar dapat sebagai sarana untuk belajar.
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Dari sejumlah peran tersebut dapat diambil manfaat Sistem Pakar, yaitu :
a. Mempercepat proses analisis
b. Memperoleh dan menyimpan pengetahuan.
c. Memenuhi kepakaran seseorang yang sulit dan mahal untuk didapat.
d. Menggatikan tugas seorang ahli/pakar jika berhalangan.
e. Meningkatkan kemampuan personil yang kurang terampil dan pengalaman.
f. Menghemat kebutuhan akan pelatihan personil.

Penggunaan Sisitem Pakar dalam penelitian ini dibatasi dalam bidang :
a. Sistem Diagnosa.
b. Sistem Pemantauan {monitoring)
c. Interpretasi sinyal.

Secara global, Sistem Pakar terbentuk dari komponen-komponen sbb;
a. Basis Pengetahuan {Knowledge Base)
b. Basis Data {Data Base)
c. Mesin Penalaran {Inference Engine)
d. Subsistem Antarmuka Pemakai {User Interface Subsystem)
e. Subsistem Akuisisi Pengetahuan {Knowledge Acquisition Subsystem)
f. Subsistem Penjelasan {Explanation Susbsystem).

Pada gambar 1, dapat menjelaskan hubungan masing-masing komponen yang
terangkai dalam Arsitektur Sistem Pakar. Basis Pengetahuan memuat obyek
pengetahuan dan hubungan antar obyek yang terdapat dalam masalah tertentu. Basis
Pengetahuan digunakan sebagai suinber kecerdasan sistem yang kemudian diolah oleh
mesin penalaran dalam mengamb.il keputusan. Karena basis pengetahuan dipisah
dengan mesin penalaran dan kontrol, maka pengetahuan yang tersimpan dapat
dirubah, dimodifikasi atau dikembangkan. Dalam Basis pengetahuan terdapat FAKTA
(berupa informasi atau situasi tentang obyek) dan KAIDAH {rule - berupa informasi
cara membentuk fakta baru berdasarkan fakta yang sudah diketahui). Basis data atau
memori kerja adalah bagian yang mencatat semua fakta, baik berupa input fakta
maupun kesimpulan sementara yang diambil selama proses berlangsung. Fakta dan
Kaidah yang tercatat diproses oleh subsistem penjelasan untuk menerangkan
bagaimana suatu kesimpulan dibentuk. Mesin penalaran menganalisa suatu masalah
dan membuat kesimpulan terbaik berdasarkan kaidah. Subsistem akuisisi pengetahuan
akan menterjemahkan fakta-fakta dan kaidah dari bentuk bahasa kaidah ke bahasa
tingkat tinggi pembangun sistem pakar.
Pada makalah ini dibahas suatu penelitian mengenai pembangunan suatu sistem pakar
untuk diaplikasikan dalam perawatan sistem instrumentasi pada suatu sistem akuisisi
di laboratorium UPT.LAGG.
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PERANCANGAN SISTEM

Sistem Akuisisi Data

Akuisisi Data (Data Acquisition) adalah suatu sistem perolehan atau
pengumpulan data di komputer dengan tujuan tertentu. Aliran data dimulai dari
proses di sensor-sensor, peralatan instrumentasi alat ukur, kemudian melalui
antarmuka dikumpulkan di komputer. Gambar 2, terlihat aliran data pada Sistem
Akuisisi Data sebagai berikut.

Pengendalin alat ukur dan pengambilan data

Pada gambar 3 terlihat bahwa sensor-sensor (transduser) akan merubah besaran
fisik (Temperatur, Pressure, Force) menjadi besaran listrik (Voltage, Resistance).
Sensor diberi catu daya oleh alat ukur, sinyal output dari sensor (sinyal analog) di-
inputkan ke instrument alat ukur. Pada alat ukur ini sinyal tersebut dikondisikan
sedemikian rupa sehingga siap untuk diteruskan ke komputer melalui DAS Interface.
Bekerjanya alat ukur ini dikeiidalikan oleh komputer melalui Das Interface. Komputer
memberikan perintah dan menerirna data dari DAS Interface melalui I/O Paralel
Multiplexer 16 bit yang terpasang di salah satu slot komputer. Perintah dari komputer
diteruskan oleh DAS Interface sesuai dengan alamat untuk mengendalikan alat ukur,
dan sebaliknya DAS Interface membaca data dari alat ukur melalui binary ata bus
untuk alat ukur CU dan BCD data bus untuk alat ukur HIL dan LLI. Pada periode
tertentu dilakukan kalibrasi terhadap CGN (Calibration Generator). CGN menerima
perintah kalibrasi serta memberikan data kalibrasi ke DAS Intrerface untuk diteruskan
ke komputer dan dibandingkan dengan data keluaran dari alat ukur. Dari proses
kalibrasi alat ukur terhadap CGN secara otomatis oleh komputer diperoleh hasil
berupa Iayak tidaknya kondisi alat ukur CU, HIL maupun LLI untuk prosses
pengukuran. Proses kalibrasi (Calibration Check) alat ukur ini dilakukan berulang-
ulang setiap kali pengukuran akan dilakukan. Jumlah alat ukur CU = 40 unit, HIL = 7
unit dan LLI = 7 unit.

Struktur perangkat keras Instrument alat ukur CU

Salah satu alat ukur disebut dengan Conditioning Unit (CU) merupakan salah
satu instrumen ukur yang digunakan untuk membaca sinyal DC (Volt) dari transducer
dalam bentuk sinyal analog dan di-konversikan ke dalam bentuk sinyal digital. Sinyal
ini di-kondisikan sedemikian rupa sehingga siap untuk dikirim dan diolah oleh
komputer. CU ini mempunyai mempunyai ketelitian hingga 1 mikro Volt pada skala
terkecil. Secara fisik CU terdiri dari sebuah mother board dan 11 buah modul board
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(card) yang dengan mudah dibongkar-pasang. Secara fisik bentuk CU berupa balok
(box) dengan ukuran panjang x lebar x tinggi adalah 40x10,5x20,5 cm. Modul board
berfungsi mengendalikan sinyal masukan agar tidak terjadi kerugian tegangan,
konversi ke sinyal digital dan lain sebagainya.
Modul board yang ada pada CU adalah sebagai berikut:

.1. Operate and Display function 7. Dual slope ADC board (AD)
2. Instrumentation Amplifier (IA) 8. Binary to BCD board (BD)
3. Balance board (BA) 9. Digital Interface Board (DI)
4. Exitation board (EX) 10 & 11. Power Supplay board (P1 & P2)
5. Overload detection and output buffer.
6. Filter board (FL)

Setiap modul dalam alat ukur dapat diperiksa satu persatu dengan mengunakan
perangkat lunak yang telah ada. Pemeriksaan ini dilakukan secara otomatis dan rinci,
sehingga dapat diperiksa kesehatannya setiap instrumen dengan teliti. Program yang
digunakan adalah sebagai berikut:

a. contest : memeriksa alat ukur CU
b. hiltest : memeriksa alat ukur HIL
c. llitest : : memeriksa alat ukur LLI.

Dalam pengoperasian alat ukur tersebut dituntut selalu dalam kondisi yang
prima, sementara penggunaannya terus menerus dan dalam jangka waktu yang relatif
lama (3 bulan tiap phase). Yang diharapkan jika terjadi gangguan pada alat ukur :
cepat diperbaiki, cepat diketahui masalahnya. Untuk menanggulangi ini diperlukan
teknisi yang pandai dan alat bantu yang lengkap. Jika alat bantu kurang lengkap dan
teknisi berhalangan nadir maka dapat dibayangkan tingkat kesulitan dalam menangani
masalah ini. Dengan teknik sistem pakar diharapkan kendala ini akan dapat diatasi.

Algoritma Sistem

Sistem ini dirancang untuk diberi kepandaian tentang teori instrumentasi dan
pengalaman praktis dari teknisi, sehingga diharapkan dapat membantu dalam
menangani masalah alat ukur. Untuk mendapatkan data (fakta) tentang keberadaan
atau kondisi dari alat ukur dimanfaatkan modul program contest, hiltest dan llitest
yang telah ada. Sistem ini tersusun dalam satu program yang ditulis dengan bahasa
fortran 77. Algoritma sistem program ini terlihat pada gambar 4 berikut.
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Sistem ini dirancang untuk diberi kepandaian tentang teori instrumentasi dan
pengalaman praktis dari teknisi, sehingga diharapkan dapat membantu dalam
menangani masalah alat ukur. Untuk mendapatkan data (fakta) tentang keberadaan
atau kondisi dari alat ukur dimanfaatkan modul program contest, hiltest dan llitest
yang telah ada. Sistem ini tersusun dalam satu program yang ditulis dengan bahasa
fortran 77. Algoritma sistem program ini terlihat pada gambar 4 berikut.

CALIBRATION CHECK / HEALTH CHECK

Pada langkah ini, program memanggil subroutine CCU, CHIL dan CLLI yang
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Kalibrasi CU, HIL dan LLI terhadap CGN

Untuk menetukan hasil kalibrasi ini diberlakukan adanya batas toleransi yang
diijinkan CU untuk operasional.

b. Hasil pemeriksaan, berupa pesan :
I. LOCAL : berarti alat ukur di-set lokal (switch off) atau not remote atau power

offdtoa tidak terhubung ke sistem (gangguan pengkabelan).
ii. no remark (blank): alat ukur dalam keadaan baik
iii. remark"??" : ada masalah ketidak akuratan/kerusakan.

Fakta-fakta diperoleh sebagai hasil dari eksekuso subroutine CCU, CHIL dan CLLI.
Hasil dari langkah ini berupa informasi tentang kesehatan setiap alat ukur. Untuk
penelusuran lebih lengkap dilakukan pada langkah berikutnya.

INTELLIGENCE TROUBLE TRACING

Langkah ini merupakan lanjutan dari langkah sebelumnya yang menghasilkan
informasi kesehatan alat ukur telah diperoleh. Untuk alat ukur yang mempunyai
kondisi tidak baik diperiksa secara detail kesehatannya untuk penelusuran kerusakan.
Dalam langkah ini di panggil Subroutine CONTEST, HILTEST dan LLITEST.

DIAGNOSE, SUGGESTION

Pada langkah ini secara penulisan program sebenarnya tidak terpisahkan
dengan langkah sebelumnya. Secara fungsional dalam langkah ini berfungsi untuk
mengolah data langkah sebelumnya dengan menggunakan kaidah-kaidah sehingga
didapat suatu keluaran di monitor atau printer berupa saran dan anjuran yang harus
dilakukan untuk pelaksanaan perawatan. Keluaran yang didapat dari langkah ini :
a. Penentuan kesalahan alat
b. Saran dan anjuran
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REPAIRING

Langkah ini merupakan pelaksanaan dari hasil kesimpulan langkah sebelumnya
yang berupa saran dan anjuran yang harus dilakukan oleh operator atau teknisi. Pada
langkah ini ada beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan, yaitu :
a. Penggantian modul, kemudian dilakukan pemeriksaan alat ukur kembali.
b. Penggantian komponen yang rusak dari modul dilakukan di bengkel

elektronik, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali.
c. Adjustmen dari beberapa modul (peyesuaian dengan CGN).

KESIMPULAN

Perlu adanya perawatan yang teratur dan benar pada setiap alat ukur untuk
mendapatkan hasil pengukuran yang akurat dan benar. Sistem perawatan dan
operasional dari suatu alat memerlukan suatu pengetahuan dan keahlian. Hasii
perancangan sistem dan simulai diperoleh bahwa :

- Sistem berupa program tool yang berguna untuk membantu perawatan
- Secara teknis, diagnosa dan solusi yang diberikan sistem sangat membantu

proses perawatan dan operasional.
- Penggunaannya dapat menghemat waktu dalam proses pengambilan keputusan

dan sistem ini dapat menggantikan operator jika berhalangan.
- Sistem masih harus dikembangkan supaya ke-pakar-an sistem semakin tinggi

sehigga akan lebih akurat dalam memberikan solusi.
Prosedur, pengetahuan dan keahlian dalam perawatan dapat dituangkan pada

satu sistem yang pintar, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan alat ukur yang
akurat dan data yang benar. Hal ini akan sangat menunjang proses produktifitas.
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Gambar 2 . Sistem Akuisisi Data
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CALIBRATION CHECK (HEALTH CHECK)
MONITORING

INTELLIGENCE TROUBLE TRACING
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Gambar 4 . Algoritma Sistem
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DISKUSI

AMIR RUSLI

1. Bagaimana tingkat kepercayaan dan kapan masa berlakunya?
2. Bagaimana cara mengatasi kelelahan bila unit informasi yang digunakan pada

input data adalah digital, misal 1-10?
3. Apakah setiap sistem pakar hanya untuk satu alat (instrumenn)?
4. Apakah istilah electronic gost (kekacauan dalam sistem elektronik pernah

dialami?

WIDRIANTO S.P.

1. Dengan pembaharuan terus-menerus didapatkan sistem yang semakin pintar dan
dapat dipercaya dan masa berlakunya tidak terbatas.

2. Penelusuran/pengecekan dilakukan satu persatu secara detail.
3. Sistem ini hanya dapat digunakan pada sistem di LAGG-BPPT.
4. Berdasarkan pada pengalaman, sistem ini belum pernah terpengaruh oleh hal-hal

non teknis.

IYAN TURYANA

1. Bagaimana sistem pakar bekerja pada suatu sistem (akuisisi data) yang berubah-
ubah?

2. Selain mencari kesalahan, apakah software yang digunakan dapat mencari
penyebab terjadinya kesalahan itu?

WIDRIANTO S.P.

1. Sistem ini tidak bergantung pada sensor dan jumlah alat ukur yang dipakai.
2. Sebagai sistem yang selalu berkembang, dengan memasukkan unsur ilmu

pengetahuan dan pengalaman praktis akan membuat sistem menjadi sempurna.
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AGUS FANAR SYUKRI

1. Bagaimanakah rutinitas pengecekan pada sistem pakar?
2. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk pengecekan satu unit instrumen?

WIDRIANTO S.P.

1. Setiap akan dilakukan pengukuran.
2. Untuk mengecek kesehatan satu instrumen diperlukan waktu ± 0,5 menit, sedang

untuk penelusuran kerusakan bergantung pada jenis dan tingkat kesulitan
kerusakan.

M. SUDJATMIKO

1. Kenapa tidak dibuat sistem fault tolerance pada sistem alat ukur yang ada, yaitu
bila salah satu alat ukur rusak, maka langsung mengaktifkan alat ukur back up
secara otomatis, sehingga tidak ada data yang hilang?

2. Bagaimana bila sensor tidak bekerja dengan baik?

WIDRIANTO S.P.

1. Pada sistem akuisisi data di LAGG tersedia cadangan alat ukur untuk
menggantikan yang rusak.

2. Sistem ini tidak bergantung pada sensor.

SARWO D. DANUPOYO

Tingkat kepakaran yang bagaimana yang dimanfaatkan dalam pembuatan program
bila dilihat dari pengetahuan, pengalaman, dan jumlah?

WIDRIANTO S.P.

Tingkat kepakaran yang dimanfaatkan adalah: ahli komputer, ahli akuisisi data,
teknisi, dan operator.
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CHAOTIC SCATTERING
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ABSTRACT

CHAOTIC SCATTERING. It is now widely known among the scientists that chaos and fractal
are two natural phenomena which are occurring in many branches of science. In this paper the author is
presenting chaos and fractal in relation to the classical scattering, known as chaotic scattering. The study
was done through the use of computer simulation for a highly simplified problem of a two-dimensional
scattering of rays coming from the x = - oo direction on a system consisting of three or more circular hard
disks. The scattering turned out to be chaotic and with an indication of a fractal structure.

ABSTRAK

HAMBURAN KHAOTIK. Pada waktu ini sudah diketahui secara luas oleh para ilmuwan bahwa
khaos dan fraktal adalah dua gejala alam yang ditemukan di banyak cabang ilmu pengetahuan.
Di makalah ini penulis menyajikan khaos dan fraktal dalam kaitannya dengan hamburan klasik. yang
disebut sebagai hamburan khaotik. Studi ini dilakukan lewat simulasi komputer untuk masalah yang
sangat disederhanakan berupa hamburan di bidang datar pada sinar yang datang dari arali x = - <x> pada
suatu sistem yang terdiri dari tiga atau lebih cakram lingkaran keras. Hamburan yang terjadi ternyata
bersifat khaotik dan menunjukkan struktur fraktal.

INTRODUCTION

Scattering is a widely used method of experimental research by physicists and
chemists, such as in material science, where the system under investigation may be a
certain kind of crystals. In this method the system under investigation — which started
out as a black-box for the researchers — is subjected to a bombardment of rays,
usually X-rays or neutrons, of different initial states. After interacting with — and
scattered by — the system, the characteristics of the scattered rays are recorded. The
output variable characterizing the rays after scattering, usually the scattering angle, is
plotted against an input variable characterizing the rays before scattering, which may
be energy or some other impact parameter. The cause => effect relationship between
input and output variables is called the scattering function. By studying this function
for different inputs, systems, and outputs, the researchers tried to extract as much

* Pusat Pendidikan dan Latihan - BATAN
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information as possible regarding the characteristics of the system under
investigation, thereby making the black-box into a gray-box. This kind of scientific
problem solving is what is known as solving an inverse problem [4]. Through a
computer simulation on a simplified planar scattering system to be described below, it
will be shown that usually this scattering function has many discontinuities or
singularities. Near these singularities, small changes in the input may cause large
changes in the output, so that it seems justified to suspect that in this case chaos were
involved [1, 2, 3, 5]. If this were true, then we would have encountered what may be
called chaotic scattering. By studying the scattering microscopically through
computer simulations, it is hoped that further understanding will be gained and that
the gray-box will be approaching further to a transparent-box. If the experimental
method of scattering was an inverse problem, then the computer simulation method is
a forward or direct problem. If the difference in results between experiments and
simulations are relatively small and within acceptable tolerance, then the researchers
can rest assured that they have approached scientific truth.

TWO-DIMENSIONAL SCATTERING WITH THREE DISKS

To simulate chaotic scattering, consider a system model (known as Gaspard-
Rice scat-tering system) discussed by several authors [1, 3], as shown in Fig. 1. It is
assumed that each disk has radius = 1 and their centers are located at the corners of an

equilateral triangle whose sides are d - 2.5 and corners at (-c?v3/6, d/1), (JV3/3, 0),

and (-fifv3/6, -d/1), respectively. Because the disks are hard, each incoming ray or
particle on a particular disk is totally reflected, with each angle of reflection equal to
the angle of incidence. For simplicity, it is assumed that the particles were coming
from the x = - oo direction and parallel to the *-axis with an impact parameter b, which
is the vertical distance between the horizontal particle trajectory and the x-axis. After
undergoing one or more reflections by the disk(s), the particle will eventually leave
the system for infinity. This number of reflections N depends on the impact parameter
b, therefore N = N(b) and is called delay-time function. It is somewhere between
1 and about 20, but in theory it can go to oo. The scattering angle G with which the
particle is leaving the system also depends on b, there-fore 0 = Q(b) and is called
scattering function. It is somewhere between 0 and In radians.

In the following table, three sets of three nearly equal values of b were chosen,
namely nos 1, 2, & 3, then 4, 5, & 6 and finally 7, 8, & 9, and in the next columns the
correspon-ding values of N and 9 are displayed.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

b =
0.35640
0.35645
0.35650
0.35685
0.35690
0.35695
0.35705
0.35710
0.35715

N =
6
6
6
5
11
8
7
11
10

0 =
1.517604
1.655291
1.783381
0.4977621
0.1246813
3.308327
4.982586
5.462704
4.784309

In the case of nos 1, 2, & 3 (Fig. 2), it can be seen that a small change of 0.00005 in
the impact parameter b result in small changes in the number of reflections //(in this
case no change at all, because N is an integer) and in the scattering angle 9. This
indicates that the scattering function near these values of b are smooth.

On the other hand, cases 4, 5, & 6 (Fig. 3) and 7, 8, & 9 (Fig. 4) show examples
where the same small change in b result in large and unpredictable changes in N as
well as in 0. In these cases, therefore, a much more complicated behavior of the
scattering function occurred. This sensitive dependence of the output on the input is
a clear indicator of the presence of chaos. Hence the name chaotic scattering. These
values of b that correspond to the sensitive dependence of output on input parameters
are only two of many other values of b with similar behavior. This fact may be seen
from Figures 5 and 6, where the output parameters TV and G are plotted against the
input parameter b that varies from 0 to 0.5 with steps of 0.0025. The figures show that
the plots contain both smooth and wildly fluctuating parts. It is interesting to note that
these smooth and oscillating dynamics repeats it self on a smaller scale, which may
be seen from Figs. 7 and 8. The repetition of certain dynamical features at different
scales, also called self-similarity, is typical of fractal sets.

To further quantify the chaotic nature of the scattering, it is convenient to
compute the fractal dimension of the set of singularities in the scattering functions.
To compute the fractal dimension, also called the uncertainty dimension, the
following procedure is used [3]. At an arbitrary location on the left of the scattering
region, an impact parameter b is randomly chosen. Suppose a small perturbation is
given to b to obtain a nearby initial condition b + e. The scattering trajectories of
particles originating from these two initial conditions are computed. If the number of
reflections N experienced by the two particles is the same, then the first initial
condition is called certain against small perturbations. This behavior occurs if the
initial condition is chosen to be in the range where the scattering and delay time
functions are smooth (Fig. 2). Due to the presence of singularities in these functions,
however, it may happen that the two nearby initial conditions will lead to trajectories
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that behave very differently. Such initial conditions are called uncertain against small
perturbations (Figs. 3, 4). For a given perturbation e, it is possible to compute the
fraction of uncertain initial conditions ftz) for many randomly chosen initial
conditions. In this numerical experiment, Xe) is obtained by accumulating 200
uncertain initial conditions among M total initial conditions, that is, fts) = 200/M
As e decreases,Xe) ' s expected to decrease as well. In most physical situations,^)
scales with E asj{z) ~ E°\ where a is the uncertainty exponent. The dimension of the
fractal set is given by D = 1 - a.

Fig. 9 shows the uncertainty fraction J{e) as a function of the perturbation s on a
logarithmic scale. Using linear regression, it was found that a a 0.3 so that the fractal
dimension is D - 1 - a « 0.7.

The dynamical mechanism for the occurrence of chaotic scattering is the
existence of an invariant set containing an infinite number of unstable periodic orbits
in the scattering region. Periodic orbits are particle trajectories that repeat themselves
after a certain number of bounces in between the hard disks. Therefore, these
trajectories are trapped in the scattering region forever. Fig. 10 shows some examples
of such periodic orbits, with three period-two orbits (orbits that repeat themselves
after two bounces) and one period-three orbit (an orbit that repeats itself after three
bounces). These periodic orbits are unstable, that is, perturbations to the orbits, no
matter how small, will result in deviation away from the periodic orbit and the
particle will eventually leave the scattering region. For the three-disk system, periodic
orbits can be represented by abstract symbols. Suppose that a particle trajectory is
labeled a\ a2 a^... an.\ an an+i ..., where an - i if the trajectory bounces off disk / at the
/7-th bounce. Because a typical scattering trajectory eventually leaves the scattering
region, the corresponding symbol representation has only a finite number of symbols.

Periodic orbits are represented by a string of infinite symbols consisting of a
finite number of the repetition of a certain finite number of symbols. For example, the
three period-two orbits in Fig. 10 can be represented by 121212 ..., 232323 ..., and
131313 ..., respectively, and the period-3 orbit can be represented by 123123123 ...,
(or 231231231 ... or 312312312 ...); As the period/» of the orbit increases, the number
of orbits increases exponentially, because the number of ways of representing a string
a\ tf2 #3 ••• Op.\ ap of iength p increases exponentially as a function of p. Therefore
there must be an infinite number of periodic orbits for the Gaspard-Rice scattering
system, which are unstable.

Besides these periodic orbits, there are also trajectories that wander in the
scattering region forever but never repeat themselves, as can be seen again from the
symbol representation a\ a2 a^ ... a„.\ an a„+] .... There are also an infinite number of
aperiodic trajectories (also called chaotic trajectories), which, together with the
unstable periodic orbits, make up a chaotic invariant set in the scattering region. This
set is invariant in the sense that trajectories in the set stay there forever. The most
important feature about this chaotic set is that it is nonattracting, meaning that
trajectories starting from random initial point may wander near the chaotic set for a
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finite amount of time before exiting. This invariant set renders the scattering
dynamics chaotic. A typical trajectory will wander in the vicinity of the chaotic set
for a while before exiting. Due to the chaotic nature of the invariant set, another
trajectory starting from a slightly different initial point may wander in the vicinity of
the chaotic set for a drastically different length of time before exiting. This behavior
gives rise to the sensitive dependence on initial conditions and, consequently, to the
set of an infinite number of singularities in the scattering and delay-time functions.

The existence of the nonattracting chaotic invariant set in the scattering region
can be detected by monitoring how particles decay from the scattering region. Many
particles with different impact parameters can enter the scattering region and we can
find out how many of them are left in the region as time progresses. If there is a
nonattracting chaotic set, the number of particles N(t) remaining in the scattering
region at time / decays exponentially, N(t) ~ exp(-y/), where y is the decay constant.
The decay is exponential because of the unstable nature of the periodic and aperiodic
orbits in the chaotic set. Fig. 11 shows the decay on a semilogarithmic plot for about
500 particles with impact parameters uniformly distributed between 0 - 0.5. Due to
limited computer facilities which is available at the author's disposal, the number of
particles in this simulation were also limited, so that the simulation results may not be
accurate. Nevertheless, it gave at least a rough picture about the behavior of the
simulated system. A particle is considered as having left the scattering region if it is
located outside the big circle centered at the origin (Fig. 1) with radius 10 encircling
the entire scattering region.

TWO-DIMENSIONAL SCATTERING WITH MORE THAN THREE DISKS

Trying to get the approximate picture in the case of more than three disks,
attempts have been made to do some chaotic scattering simulation experiments using
four, five, and even more than twenty-five hard disks. The preliminary results are
shown in Figures 12, 13, and 14. From what may be seen here, it seemed that the
overall behavior of the three-disk model is approximately repeated in the cases of
more-than-three-disk models.

The traditional assumption which are probably adopted by the physicists was,
that scattering function involve random and unpredictable behavior, which explains
why Monte Carlo method was used in scattering simulations. Chaotic scattering
simulations show that scattering is probably more chaotic than stochastic, and both
are unpredictable.
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CONCLUSIONS

Since this is just a preliminary study, not much can be said regarding conclusions that
may be drawn, except the following:
1. Planar scatterings on three hard disks have shown that it has a chaotic character.
2. The fractal nature of this chaotic scattering is also evident.
3. Planar scatterings on more than three hard disks have shown a similar character.
4. Scattering is probably more chaotic than stochastic, and both are unpredictable.
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DISKUSI

ASEP JUARNA

Chaos dapat diprediksi dengan tinjauan secara mikro. Apakah kehadiran geometri
fraktal pada pola chaos juga dapat diprediksi?

M. BUNJAMIN

Fraktal memang selalu melekat pada peristiwa chaos. Jadi yang dapat diprediksi
hanya ada/tidak ada chaos dan ada/tidak ada fraktal.

ANNIS D. RAKSANAGARA

Apakah ada kasus khusus sehingga penyebaran (sinar) yang terjadi menjadi "terpusat"
atau "kacau teratur", misalnya dengan pengaturan sinar datang, besar/bentuk/jenis
partikel penghalang, atau jarak antar partikel penghalang?

M. BUNJAMIN

Dari segi geometrik, sinar yang dihamburkan tidak akan teratur/terpusat. Tetapi
peristiwa chaos mempunyai sifat keteraturan, misalnya kurva khaotik yang tidak
pernah keluar dari suatu kurva tertutup tertentu.

KARSONO

Pada sistem persamaan linier dikenal kondisi ill-condition. Derajat ill-conditioning
dapat ditaksir dengan menghitung rumus tertentu. Apakah ada tolok ukur untuk
menentukan derajat kekacauan pada suatu chaotic system"?
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M. BUNJAMEN

Salah satu cara untuk mengukur derajat kekacauan dari chaotic system adalah dimensi
fraktal yang merupakan suatu bilangan tidak bulat.

AMIR

Bagaimana hubungan antara fenomena chaos dengan energi, waktu, dan
kesetimbangan?

M. BUNJAMIN

Hubungan eksplisit antara chaos dengan energi, waktu, dan kesetimbangan belum
kami ketahui. Yang ada adalah hubungan antara chaos dengan stabilitas, karena
sistem chaotic adalah sistem yang sangat tidak stabil. Chaos juga terkait dengan
sistem kompleks dengan model matematik non-linier.
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OPTIMASI SISTEM PENGENDALI REAKTOR DAYA
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ABSTRACT

THE OPTIMIZATION OF POWER REACTOR CONTROL SYSTEM. A power reactor is
an important part in nuclear powered electrical plant systems. Success in controlling the power reactor
will establish safety of the whole power plant systems. Until now, the power reactor has been controlled
by a classical control system that was designed based on output feedback method. To meet the safety
requirements that are now more restricted, the recently used power reactor control system should be
modified. This paper describes a power reactor control system that is designed based on a state feedback
method optimied with LQG (linear-quadrature-gaussian) method and equipped with a state estimator. A
pressurized-water type reactor has been used as the model, by using a point kinetics method with one
group delayed neutrons. The result of simulation testing shows that the optimized control system can
control the power reactor more effective and efficient than the classical control system.

ABSTRAK

OPTIMASI SISTEM PENGENDALI REAKTOR DAYA. Reaktor daya merupakan bagian
terpenting dalam sistem pembangkit listrik bertenaga nuklir. Keberhasilan dalam mengendalikan reaktor
daya akan menentukan keselamatan sistem pembangkit listrik secara keseluruhan. Sampai saat ini reaktor
daya masih dikendalikan dengan sistem pengendali klasik yang dirancang berdasarkan metoda output
feedback. Untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang semakin ketat, sistem pengendali reaktor daya
yang ada perlu ditingkatkan kemampuannya, sehingga dapat diperoleh unjuk kerja yang lebih baik.
Makalah ini membahas sistem pengendali reaktor daya yang dirancang berdasarkan metoda state
feedback yang dioptimasi dengan metoda LQG {linear-quadrature-gaussian) yang dilengkapi dengan
state estimator. Sebagai model reaktor- daya digunakan jenis reaktor air tekan. Model dibuat
menggunakan teori kinetika titik dengan satu kelompok neutron kasip. Hasil pengujian secara simulasi
menunjukkan sistem pengendali yang telah dioptimasi dapat mengendalikan reaktor daya secara lebih
efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem pengendali klasik.

PENDAHULUAN

Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan sebuah sistem pembangkit
listrik yang terdiri atas beberapa subsistem seperti sistem pendingin primer, sistem air
pengisian dan sistem turbin. Masing-masing subsistem memiliki sebuah atau lebih
sistem pengendali (Gambar 1). Setiap sistem pengendali memiliki karakteristik kerja
sendiri-sendiri. Meskipun demikian sistem-sistem pengendali tersebut harus bekerja
secara sinkron, karena keluaran dari sebuah sistem pengendali subsistem tidak hanya

* Pusat Pengkajian Teknologi Nuklir - BATAN
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berpengaruh pada subsistem yang dlkendalikannya tetapi juga subsistem lain yang
terkait. Kondisi ini menimbulkan kompleksitas dalam perancangan sistem pengendali
PLTN dan menyebabkan usaha penggantian sistem pengendali PLTN dari sistem
pengendali klasik yang memiliki kemampuan tanggap yang lambat ke sistem
pengendali digital yang memiliki kemampuan tanggap yang cepat belum dapat
terlaksana. Sebagai akibatnya, keselamatan dan kesuksesan operasi PLTN tetap
bergantung sepenuhnya pada kemampuan operator.

Reaktor daya merupakan bagian terpenting dan terumit dalam PLTN. Hal ini
disebabkan reaktor daya merupakan sebuah sistem tak linear yang memiliki beberapa
besaran pengubah yang saling mempengaruhi seperti tekanan, suhu dan level air.
Dengan demikian perancangan sistem pengendali reaktor daya juga merupakan
bagian tersulit dalam merancang sistem pengendali PLTN, khususnya dalam
penerapan metoda pengendalian digital pada PLTN [1][2].

Makalah ini akan membahas rancangan sistem pengendali reaktor daya yang
telah dioptimasi. Sistem pengendali dirancang berdasarkan metoda umpan balik
keadaan {state feedback), sedangkan optimasi dilakukan dengan metoda linear-
quadrature-gaussian (LQG). Agar rancangan yang baru dapat dibandingkan dengan
sistem pengendali klasik, maka sistem pengendali klasik yang menggunakan umpan
balik keluaran {output feedback) tetap digunakan sebagai basis perancangan. Reaktor
daya yang akan dikendalikan dimodelkan dengan metoda kinetika titik {point kinetics
method) dengan satu kelompok neutron kasip {one group delayed neutron).

METODA PENGENDALIAN OPTIMAL[3]

Blok diagram sistem pengendali klasik yang saat ini umum digunakan dalam
pengendalian PLTN untuk satu masukan satu keluaran {single-input-single-output)
ditunjukkan pada Gambar 2. Nilai keluaran yang diinginkan Pv ditetapkan oleh
operator. Selanjutnya sistem pengendali akan mengatur nilai masukan u berdasarkan
besarnya error antara Pv dan y, sedemikian sehingga nilai keluaran y sesuai dengan
nilai Pv . Unjuk kerja sistem pengendali ditentukan oleh gain Gc yang nilainya
ditetapkan oleh perancang dengan cara trial-and-error.

Dalam perancangan dan analisa sistem pengendalian posisi gain Gc sering juga
ditempatkan pada alur umpan balik seperti terlihat pada Gambar 3. Agar tidak terjadi
perubahan nilai pengendalian pada masukan u, maka pada sisi Pv juga dimasukkan
nilai sebesar Gc.

Sistem pengendali umpan balik keadaan dirancang menggunakan struktur yang
mirip dengan sistem pengendali klasik pada Gambar 3. Bedanya sinyal umpan balik
tidak diambil dari sinyal keluaran tetapi dari besaran operasional yang menentukan
keadaan reaktor (selanjutnya disebut sinyal keadaan x). Blok diagram sistem
pengendali umpan balik keadaan ditunjukkan pada Gambar 4.
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Untuk mengetahui besamya nilai x digunakan persamaan ruang-keadaan (state-space
equation) seperti berikut :

x = Ax + Bu

A, B, C dan D masing-masing merupakan matriks yang menunjukkan hubungan
antara masukan u, keluaran y, keadaan x dan perubahan keadaan terhadap waktu x
dot. Blok diagram yang menunjukkan hubungan antara masukan u, keadaan x dan
keluaran y ditunjukkan pada kotak tebal di bagian atas Gambar 4. Seringkali nilai
besaran-besaran operasional yang menentukan keadaan reaktor tidak dapat diukur.
Bila hal seperti ini terjadi, maka penentuan nilai Gc menjadi tidak mungkin. Untuk itu
digunakan rangkaian tambahan yahg disebut state estimator yang digunakan untuk
memprakirakan nilai keadaan x. Estimator menggunakan sinyal masukan u dan
keluaran y sebagai masukan dan keluarannya adalah sinyal x prakiraan. Blok diagram
sistem pengendali dengan estimator ditunjukkan pada Gambar 5.

Pada Gambar 5 nilai gain Gc yang merupakan besaran skalar digantikan oleh
nilai lain yang ditentukan oleh vektor F. Bila penentuan besarnya nilai F dilakukan
dengan metoda optimasi, maka sistem pengendalinya disebut sistem pengendali
optimal. Dalam metoda pengendalian optimal besarnya nilai masukan u ditentukan
oleh kuadratik performance index J(«)

J{u) = \x(ts)-rd(tf)\H
2 + f|x(O-rrf(O||e

2 +IKOL2}' (2)

dengan t0 = waktu mulai

tf = waktu berakhir
x,u = vektor keadaan dan pengendali sebagai fungsi waktu
r j = vektor keadaan referensi yang diinginkan sebagai fungsi waktu

H, Q dan R masing-masing merupakan weighting matrix untuk keadaan pada akhir
pengendalian, masa pengendalian dan awal pengendalian. Vektor rd diperoleh dengan
mencari nilai minimum dari kuadratik performance index J di atas. Untuk sistem yang
linear dan memiliki komponen noise dalam proses, maka metoda yang dipakai untuk
mendapatkan nilai minimum disebut metoda linear quadratic gaussian. Sesudah
vektor rd diperoleh, selanjutnya dilakukan perhitungan gain umpan balik F melalui
penyelesaian persamaan Ricatti seperti berikut

r Q = O (3)
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PEMODELAN REAKTOR DAYA

Reaktor daya yang digunakan untuk menguji rancangan sistem pengendali
umpan balik keadaan yang telah dioptimasi yang dibahas di atas adalah jenis reaktor
air tekan (pressurized water reactor). Karena tidak mungkin menggunakan reaktor
yang sebenarnya, pengujian dilakukan menggunakan model yang dibuat berdasarkan
metoda kinetika titik dengan satu kelompok neutron kasip [4]. Secara matematis
model tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

dn 6p - B
= n + Xc (4)dt A

dan

dengan
n s rapat neutron (n/cm^)
c s rapat precursor neutron (atom/cm^)
X s tetapan peluruhan radioaktif precursor efektif (s' 1)
A s waktu hidup neutron prompt efekti f (s)
P s fraksi neutron kasip

5p s = reaktivitas
k

Untuk mendapatkan kondisi yang lebih mendekati keadaan reaktor yang
sebenarnya dimasukkan juga perhitungan dampak umpan balik suhu baik suhu
elemen bakar mau pun suhu pendingin. Perhitungan dilakukan menggunakan dua
mekanisme umpan balik suhu untuk PWR {pressurized water reactor) yang dapat
dituliskan dalam bentuk seperti berikut:

Pc(t) = Q(Tf~Tc) (6)

dan
Pe(t)=M(T,~Tc) (7)

dengan
Pc = daya yang dipindahkan dari elemen bakar ke pendingin (MW)
Pe s daya yang dilepas dari pendingin (MW)
Q s koefisien perpindahan panas antara elemen bakar dengan pendingin (MW/°C)
M = laju aliran masa dikalikan kapasitas panas air (MW/°C)
Tf= suhu rata-rata elemen bakar (°C)
T/ s suhu air yang keluar reaktor (°C)
Te s suhu air yang masuk reaktor (°C)
Tc s suhu rata-rata pendingin reaktor (T/ + Te) / 2
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Rumusan persamaan diferensial untuk suhu elemen bakar dan pendingin yang
menyatu selanjutnya dapat dituliskan sebagai

/ / ^(O = n / ^r / +/» c (o (8)
dan

( 1 - / / W 0 + Pe(t) = ne^T, + P.(t) (9)

dengan
fs= fraksi daya reaktor yang tersimpan dalam elemen bakar
\i*= kapasitas panas total elemen bakar dan bahan struktur
[if= kapasitas panas total pendingin reaktor
P*0) = Po*"^) - d a v a reaktor pada saat t (MW)
Po* - keseimbangan awal level daya (MW)

Masukan reaktivitas dan umpan baliknya ke persamaan kinetika titik
dinyatakan oleh

dan

8p=8p r +a / (7>-r / o )+a c (r c -r c O ) (11)
dengan

8p r = reaktivitas yang ditimbulkan oleh batang kendali
z r = kecepatan batang kendali
Gr = reactivity worth batang kendali per satuan panjang
ay s koefisien reaktivitas suhu elemen bakar
ac = koefisien reaktivitas suhu pendingin
TfQ = keseimbangan awal suhu elemen bakar (kondisi tunak)
T c 0 = keseimbangan awal suhu pendingin (kondisi tunak)

Untuk memudahkan perhitungan dan penerapan sistem pengendali umpan balik
keadaan persamaan-persamaan yang menunjukkan model reaktor daya di atas diubah
kedalam bentuk matriks ruang-keadaan (state-space). Bentuk matriks A adalah
sebagai berikut:
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Data-data yang digunakan untuk perhitungan dalam model reaktor diambil dari
reaktor Three-Mile-Island seperti terlihat pada Tabel 1 [5].

HASIL DAN ANALISA

Dari hasil perhitungan dan simulasi yang dilakukan menggunakan model
reaktor daya yang dibahas diatas diperoleh hasil seperti yang akan dibahas berikut ini.
Dari hasil perhitungan gain untuk sistem pengendali klasik diperoleh nilai Gc = 0,5
sedangkan untuk sistem pengendali optimal diperoleh nilai gain F sebesar -0,001018,
-0,2262, -0,0003967, - 0,000227 dan -45,12 dengan weighting factor r = 1000. Hasil
simulasi masing-masing sistem pengendali untuk perubahan daya reaktor dari 1 ke
1,1 ditunjukkan pada Gambar 6 dan Gam bar 7.

Dari hasil simulasi yang dilakukan terlihat tanggapan sistem pengendali
optimal dalam memenuhi permintaan perubahan daya dari 1 ke 1,1 lebih cepat dari
tanggapan sistem pengendali klasik. Daya reaktor yang diatur dengan sistem
pengendali optimal mencapai nilai yang diinginkan dalam wakru 25 detik, sedangkan
pada sistem pengendali klasik memerlukan wakru 30 detik. Kecepatan batang kendali
pada sistem pengendali klasik mengalami perubahan secara tajam pada bagian awal
sesaat setelah menerima sinyal permintaan perubahan daya. Perubahan yang
mendadak seperti ini tidak begitu disukai, karena berdampak pada keselamatan. Hal
ini terjadi karena gain sistem pengendali klasik yang bernilai tunggal berbeda dengan
gain sistem pengendali optimal yang mempunyai beberapa nilai berkaitan dengan
jumlah besaran operasional yang mempengaruhi keadaan reaktor.

KESIMPULAN

Dari hasil perhitungan dan simulasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan,
bahwa sistem pengendali optimal memiliki kemampuan tanggap lebih cepat
dibandingkan dengan sistem pengendali klasik. Hal ini tercapai melalui penentuan
gain umpan balik yang bernilai tidak tunggal tetapi sebanyak jumlah besaran
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operasional yang mempengaruhi keadaan reaktor daya. Meskipun demikian
pemanfaatan sistem pengendali optimal masih memerlukan sejumlah penelitian
lanjutan. Hal ini disebabkan model reaktor daya yang digunakan pada penelitian ini
masih sangat sederhana.
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Tabel 1. Data untuk Pemodelan Reaktor Daya

p
A
Gr

POa

n
a f

0,0065
0,0001 s
0,01
2500 MW
26,3 MW.s/°C
6,53 MW/°C
-0,00005 reaktivitas/°C

X
ff

|ac

M
ac

0,124 s-1

0,98
290 °C
70,5 MW/°C
92,8 MW/°C
+0,00001 reaktivitas/°C
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Gambar3. Blok Diagram Sistem Pengendali Klasik dengan Posisi Gain
pada Alur Umpan Balik
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DISKUSI

SONY

Apakah ada bukti yang mendukung sehingga dikatakan sistem optimasi ini lebih baik
dari sistem PID? Padahal diketahui bahwa sistem PID sudah teruji keandalannya,
sedang kalau dihitung sistem optimasi ini mempunyai perbedaan 16,67% dari sistem
PID.

SARWO D. DANUPOYO

Bukti-bukti penggunaan sistem optimasi ini lebih baik dari sistem PID dapat ditemui
pada banyak paper mengenai non PLTN, sedang untuk PLTN hampir tidak ada.

RPH ISMUNTOYO

1. Dalam metode klasik keandalan sistem kendali ditingkatkan dengan penggunaan
azas redundancy dan diversity. Bagaimana penerapan sistem optimasi untuk
peningkatan keandalan?

2. Reaktor daya mempunyai watak yang kompleks, dalam LQG dikerjakan dengan
linierisasi, seberapa jauh ketelitian dapat dicapai dengan metode ini?

SARWO D. DANUPOYO

1. Dalam penerapannya, peningkatan keandalan pada sistem ini sama dengan sistem
klasik, karena konsep redundancy menuntut adanya lebih dari satu pengendali
untuk satu parameter yang dikendalikan, sedang konsep diversity diaplikasikan
dengan menggunakan hardware yang berbeda (bukan metode pengendalian).

2. Metode LQG digunakan untuk melinearisasi sistem-sistem non-linear agar tidak
kehilangan sifatnya.
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DJOKO HARINUGROHO

Constraint untuk sistem kendali optimal Anda adalah waktu. Bagaimana jika
constraint pada disain pengontrol Anda dimasukkan unsur efisiensi bahan bakar,
efisiensi bahan batang kendali, efisiensi feed water system dsb? Bagaimana Anda
mengakomodasikan hal ini agar sistem ini dapat dimanfaatkan untuk PLTN?

SARWO D. DANUPOYO

Dalam penelitian ini digunakan model yang sangat sederhana sehingga constaint
hampir tidak berperan. Tetapi dalam model yang lebih kompleks akan diteliti
pengaruh constraint tersebut.

TUKIRAN S.

1. Apakah estimator yang Anda gunakan dibuat sendiri atau dibeli?
2. Mengapa neutron kasip dibuat satu kelompok sedang kenyataannya ada

kelompok, dan bagaimana cara membuatnya?

SARWO D. DANUPOYO

1. Estimator dirancang sendiri secara software, bukan hardware.
2. Neutron kasep dipilih satu kelompok karena data valid yang ada hanya untuk satu

kelompok. Data satu kelompok diperoleh dengan mengambil rata-rata dari 6
kelompok.

NEXT PAGE(S)
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REDUKSI ORDE MODEL REAKTOR NUKLIR DALAM
DOMAIN FREKUENSI DAN WAKTU'

ID990000028

ABSTRACT

REDUCED ORDER FOR NUCLEAR REACTOR MODEL IN FREQUENCY AND TIME
DOMAIN. In control system theory, a model can be represented by frequency or time domain. In
frequency domain, the model was represented by transfer function. In time domain, the model was
represented by state space. For the sake of simplification in computation, it is necessary to reduce the
model order. The main aim of this research is to find the best order in nuclear reactor model. Model order
reduction in frequency domain can be done utilizing pole-zero cancellation method; while in time
domain utilizing balanced aggregation method The balanced aggregation method was developed by
Moore (1981). In this paper, the two kinds of method were applied to reduce a nuclear reactor model
which was constructed by neutron dynamics and heat transfer equations. To validate that the model
characteristics were not change when model order reduction applied, the impulse response was utilized
for full and reduced order. It was shown that the nuclear reactor order model can be reduced from order 8
to 2. Order 2 is the best order for nuclear reactor model.

ABSTRAK

REDUKSI ORDE MODEL REAKTOR NUKLIR DALAM DOMAIN FREKUENSI DAN
WAKTU. Dalam teori kontrol, model dapat direpresentasikan dalam domain frekuensi dan waktu.
Dalam domain frekuensi model direpresentasikan dalam fungsi transfer. Dalam domain waktu, model
direpresentasikan dalam ruang keadaan (state space). Untuk mempermudah komputasi di dalam operasi
sistem kontrol, perlu dilakukan reduksi orde model. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh orde
model terbaik untuk model reaktor nuklir. Reduksi orde dalam domain frekuensi menggunakan metode
pole-zero cancellation; sedangkan reduksi orde dalam domain waktu dikembangkan oleh Moore (1981)
menggunakan metode balanced aggregation. Kedua metode diterapkan untuk mereduksi orde model
reaktor nuklir yang disusun berdasarkan model dinamika neutron dan perpindahan panas. Untuk
membuktikan bahwa karakteristik model tidak berubah selama reduksi orde, maka dibuat tanggap impuls
(impulse response) terhadap orde utuh dan orde reduksi. Dari hasil simulasi menggunakan MATLAB
tampak bahwa model reaktor nuklir yang semula berorde 8 dapat direduksi menjadi orde 2. Orde 2
adalah orde terbaik untuk model reaktor nuklir sampel.
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331



PENDAHULUAN

Perkembangan teori dan aplikasi sistem kontrol tidak dapat dilepaskan dari
pengaruh komputer dan komputasi. Sistem kontrol berbasis komputer telah dipakai di
banyak instalasi konvensional maupun nuklir. Diperkirakan dalam dekade mendatang,
penggunaan sistem kontrol dalam basis mikrokomputer akan lebih banyak lagi.
Effisiensi komputasi ditentukan oleh kualitas perangkat keras, perangkat lunak yang
mendukungnya, dan algoritma atau simplifikasi orde matriks karakteristik sistem.

Dalam bidang sistem kontrol, akurasi pemodelan suatu sistem amat penting.
Model dibuat semirip mungkin dengan sistem sesungguhnya agar sistem kontrol yang
didisain mengacu pada model dapat digunakan untuk sistem yang sesungguhnya.
Dalam domain frekuensi, model direpresentasikan ke dalam fungsi transfer. Dalam
teori kontrol modern, model direpresentasikan dalam domain waktu, yaitu dalam
ruang keadaan. Karakteristik sistem diwakili oleh matriks A dalam representasi ruang
keadaan. Untuk sistem yang kompleks, matriks A ukurannya sangat besar. Untuk
mempermudah komputasi yang melibatkan matriks A dalam representasi ruang
keadaan dan numerator/denominator dalam fungsi transfer, maka dilakukan reduksi
orde model.

Dalam domain frekuensi telah dikembangkan metode pole-zero cancellation
untuk memperoleh orde terbaik sistem.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh orde model terbaik untuk model
reaktor nuklir

TEORI

Reduksi Orde dalam Domain Waktu

Dalam domain waktu, Moore (1981) mengembangkan metode untuk mereduksi
orde model dengan menggunakan matriks transformasi S=VDP£"1/2 sehingga sistem
seimbang dan diperoleh berituk sistem yang paling terkontrol (controllable) dan
teramati (observable).

Sistem linier time invariant didefinisikan sebagai berikut:

x(t) =Ax(t)+B(u)
y(t)=C(t)

dimana A, B, dan C adalah matriks sistem, matriks masukan, dan matriks keluaran
X T T

sedangkan A , B , dan C adalah transpose dari matriks A, B dan C.
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Metode agregasi seimbang berdasafkan diagonalisasi gramian keterkontrolan (Gc) dan
keteramatan (Go), adalah

t T
G l „At T>T>T A t i,

c = ]e BB e at

Go = \eAT'CTCeAtdt
o

Matriks gramian memenuhi persamaan Lyapunov:

GcA7 + AGe + BBT = 0 (1)
GA+ATG + CTC = O (2)

Pendekatan keseimbangan pada reduksi model bertumpu pada komputasi matriks
transformasi S sedemikian rupa sehingga Gc dan Go menjadi sama dan diagonal.

Reduksi Orde dalam Domain Frekuensi

Dalam domain frekuensi model dinyatakan dalam fungsi transfer. Bila fungsi
eigen dinyatakan sebagai Xi, X2, , Xn, maka fungsi transfer adalah:

H(s) =C(sI-A)']B
NUM(s)

den(s)
Z(s)

p(s)
_

Pada metode pole-zero cancellation, pole p(s) dieliminasi oleh zero Z(s), sehingga
diperoleh suku yang optimal.

Pemodelan Reaktor Nuklir

Model sistem reaktor daya nuklir terdiri atas model dinamika neutron dan
model dinamika perpindahan panas. Untuk model reaktor daya, dipergunakan
mekanisme umpan balik negatif temperatur. Diasumsikan model reaktor adalah
sebagai berikut(l):
1. reaktor nuklir berpendingin air ringan dan tak mendidih,
2. reaktor bekerja pada daya rendah,

333



3. reaktor baru beroperasi sebentar
4. reaktor kuasi-homogen {quasi homogeneous),
5. elemen bakar tak berkelongsongv
6. perpindahan panas aksial diabaikan
7. distribusi fluks dan Panas secara radial adalah seragam

Dengan demikian formulasi model dapat diwakili oleh persamaan (3), (4) dan (5)

— bn +
A.

, + + (3)

— (4)

a T,

dt
atau T=

T,
(5)

dimana: t adalah konstanta waktu perpindahan panas

Dalam domain waktu, model sistem reaktor nuklir dapat direpresentasikan
dalam ruang keadaan sebagai berikut:

x =

8C,

sc,
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A =

f

-64
1,68

8,24

26,3

12,1

13,7

2,46

,4,19

3,88

-3,88

0

0

0

0

0

0

1,4

0

-1,4

0

0

0

0

0

0,311

0

0

-0,311

0

0

0 .

0

0,116

0

0

0

-0,116

0

0

0

0,0317

0

0

0

0

-0,0317

0

0

0,0127

0

0

0

0

0

-0,0127

0

-4,676.10

0

0

0

0

0

0

-0,2427

£=(4,676. KfOOOOOOO)'

C=(l 0 0 0 0 0 0 0)

Dalam domain frekuensi model sistem reaktor nuklir dapat direpresentasikan dalam
fungsi transfer sebagai berikut:

(.V + 0.0127X.S +0,0317X.v

TATA KERJA

Reduksi Orde dalam Domain Waktu

Untuk domain waktu, dilakukan reduksi orde menggunakan program
MATLAB. Karena matriks A orde 8, maka dibuat reduksi orde kesatu sampai dengan
ke-7. Karakteristik model tampak dari tanggap impuls. Untuk memvalidasikan
akurasi reduksi orde, maka disimulasikan tanggap impuls reduksi orde kesatu sampai
ke-7. Hasilnya ditampilkan pada Gambar la dan lb.

Reduksi Orde dalam Domain Frekuensi

Bila pole p(s) dieliminasi oleh zero Z(s), akan diperoleh suku yang optimal.
Fungsi transfer sistem menjadi
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(s+ 32,1213- 1399,3569/Xs+ 32,1213 +1399,3569/)

Untuk memvalidasikan akurasi reduksi orde, maka disimulasikan tanggap impuls
reduksi orde. Tanggap impuls dibuat menggunakan MATLAB, dan hasilnya
ditampilkan pada Gambar 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reduksi orde pada domain waktu yang tercantum pada Gambar la dan lb
menunjukkan adanya karakteristik yang berbeda antara model orde penuh dengan
model orde reduksi. Reduksi orde 1 menunjukkan karakteristik yang amat berlainan
dengan orde Iengkap. Sedangkan reduksi orde berikutnya, yaitu reduksi orde 2 sampai
dengan 7 menunjukkan karakteristik yang sama atau hampir sama dengan orde
lengkap.

Reduksi orde pada domain frekuensi menunjukkan keadaan yang hampir
serupa. Pada Gambar 2 tampak bahwa kurva orde lengkap (orde 8) sama dengan
kurva orde 2 hasil pole-zero cancelling. Kesamaan bentuk kurva pada tanggap impuls
menunjukkan kesamaan karakteristik model.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil simulasi, dapat disimpulkan bahwa:
1. Reduksi orde dalam domain frekuensi hasilnya sama dengan reduksi orde dalam

domain frekuensi.
2. Model sistem reaktor nuklir yang diamati dapat direduksi ordenya, dan orde

optimalnya adalah 2.
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LAMPIRAN

Notasi

p fraksi neutron kasip
» jumlah neutron
/ umur neutron, (detik)
Xj konstanta peluruhan neutron kasip kelompok ke-i
Cj sumber neutron konstan
q sumber neutron konstan
A umur generasi neutron
p reaktivitas, ($)
a.f koefisien reaktivitas temperatur, ($/° C)
qj panas yang dibangkitkan dari reaksi pembelahan, (MeV/det)
Tf temperatur rerata teras, (°C)
cm kapasitas panas efektif massa teras, (MeV/° C)
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DISKUSI

SARWO D. DANUPOYO

State-space dan domain frekuensi saling berkaitan. Bila orde model dalam domain
frekuensi diturunkan / direduksi, apakah jumlah state berubah setelah dikembalikan
ke state-space-nya?

DJOKO HARINUGROHO

Jumlah state berubah, tetapi karena state hasil reduksi merupakan state dominan
(terbukti dari impulse response sama dengan orde lengkap), maka orde 2 merupakan
orde terbaik.

SAHALA LUMBANRAJA

Anda menyimpulkan bahwa orde 2 merupakan orde terbaik. Apa alasan Anda
menyimpulkan demikian, padahal semakin tinggi orde matematis akan memberikan
hasil yang lebih baik?

DJOKO HARI NUGROHO

Prinsip efisiensi dalam komputasi adalah menggunakan memory (RAM) komputer
dan waktu sesedikit mungkin namun masih mempresentasikan karakteristik sistem.
Dari hasil simulasi terbukti bahwa sistem dalam domain waktu dan frekuensi dapat
direduksi menjadi orde 2, yang merupakan orde minimal yang dapat diperoleh yang
masih mempunyai karakteristik sama dengan orde lengkap.

NEXT PAGE(S)
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PENGEMBANGAN SIMULASI UNTUK REAKTOR TRIGA

Ir. Demon Handoyo M.Eng*

11111
ID990000029

ABSTRACT

SIMULATION DEVELOPMENT FOR TRIGA REACTOR. A simulator of the dynamic of
TRIGA reactor has been made. This simulator is meant to study the reactor kinetic behavior and for
operator training to more assure the safety and the reliability of the real operation of TRIGA reactor.

The simulator consists of PC (personal computer) for processing the calculation of reactivity,
neutron flux, period, etc and control panel for regulating the input data such as the change of power
range, control rod position as well as cooling flow rate. The result will be displayed on screen monitor of
personal computer as given in the real control room of TRIGA reactor. The output of simulator will be
verified by comparing with measurement result in the real TRIGA MARK II reactor of Musashi Institute
of Technology. For the change of reactivity of 0.3, 0.5 and 0.7 the reactor power and fuel temperature
between the simulator and measurements are comparable.

ABSTRAK

PENGEMBANGAN SIMULASI UNTUK REAKTOR TRIGA. Telah dilakukan pembuatan
simulator dinamika reaktor TRIGA. Simulator ini dimaksudkan untuk mempelajari perilaku kinetika
reaktor dan sebagai pelatihan operator untuk lebih menjamin keselamatan dan keandalan operasi reaktor
TRIGA yang sesungguhnya. Simulator terdiri dari komputer personal (PC) untuk pemrosesan
perhitungan reaktivitas, rapat neutron, periode, dll dan panel kontrol untuk pengaturan data masukan
seperti perubahan rentang daya, posisi batang kendali dan laju alir pendingin. Hasilnya ditampilkan pada
layar komputer seperti halnya tampilan pada ruang kendali reaktor TRIGA yang sesungguhnya. Hasil
tampilan simulator diuji kebenarannya dengan cara membangdingkan dengan hasil pengukuran pada
reaktor TRIGA MARK II milik Musashi Institute of Technology. Untuk kondisi perubahan reaktivitas
0.3, 0.5 dan 0.7, daya reaktor dan suhu bahan bakar antara simulator dan pengukuran tidak jauh berbeda.

PENDAHULUAN

Dewasa ini penggunaan simulasi untuk mempelajari sifat suatu proses makin
meningkat. Dengan menggunakan simulasi tersebut, suatu proses akan dapat
dianalisis/dipelajari karakteristiknya sebelum diterapkan pada kejadian/peralatan yang
sesungguhnya.

Komponen utama yang digunakan dalam simulasi ini adalah komputer
personal. Komputer ini digunakan sebagai tempat pemroses dari program simulasi

Pusat Penelitian Teknologi Keselamatan Reaktor - BAT AN
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yang dibuat. Yang selanjutnya dengan program tersebut nantinya pemrosesan/
pengaturan signal-signal yang masuk ke komputer akan diatur oleh program simulasi.
signal-signal yang masuk tersebut berasal dari bagian luar komputer/ berasal dari
kontrol panel (outer part of computer) yang merupakan bagian terpisah dari bagian
komputer.

Bentuk dari simulasi dibuat sedemikian rupa sehingga dalam pengoperasiannya
sebagai simulasi reaktor TRIGA akan mengikuti pola dinamis seperti layaknya
pengoperasian reaktor yang sesungguhnya. Pemrosesan signal yang ada, dilakukan
tiap saat sesuai dengan satuan waktu yang ditentukan. Dalam simulasi ini satuan
waktu pemrosesan signal ditentukan sebesar 0,001 det. Bentuk tampilan hasil
pemrosesan/ pengaturan, dapat dilihat pada gambar 1.

TUJUAN

Simulasi ini bisa digunakan sebagai mesin untuk :
1. Mempelajari fenomena-fenomena yang ada di dalam reaktor nuklir
2. Meningkatkan pengetahuan teknologi reaktor
3. Sebagai monitoring reaktor yang sesungguhnya dan sebagai backup system

(Gambar 2).

METODOLOGI

Urutan kerja yang telah dilaksanakan dalam pembuatan simulasi ini, adalah
sebagai berikut:
- Perancangan model perhitungan.
- Pembuatan program perhitungan.
- Pembandingan hasil yang diperoleh dari simulasi dengan reaktor yang

sesungguhnya.
- Analisis hasil.

PENYUSUNAN MODEL PERHITUNGAN

Gambar 3 adalah gambar bentuk sederhana flowchart dari software simulasi.
Pada gambar tersebut input (masukan) yang masuk ke komputer berasal dari
perubahan power range, posisi batang kendali dan aliran pendingin. Input ini berasal
dari panel kontrol yang harganya akan berubah sesuai dengan keinginan operator
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sejalan dengan jenis operasi yang sedang dilaksanakan. Setiap input yang masuk ke
komputer akan langsung diolah daJam proses perhitungan. Walaupun pada saat ada
input yang masuk ke kbmputer akan terjadi interupsi pada proses perhitungan.
Dalatn flowchart tersebut perhitungan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Perhitungan Rapat Neutron
Pada simulasi ini besarnya fluks neutron untuk keadaan awal (level daya

2.3 m watt) adalah sebesar 7 n/cm .sec. Harga fluks neutron di dalam teras ini adalah
harga rata-rata neutron di dalam teras yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan
pada reaktor TRIGA milik Musashi Institute of Technology.

Persamaan yang digunakan untuk menghitung rapat neutron ini adalah
persamaan kinetika reaktor, yakni:

*-* ' /Wdt L

H(0,c,
dimana:
p = Reaktivitas
|3j = Fraksi neutron kasip untuk jenis i, (3=SPJ

L = Umur neutron
X = Konstanta peluruhan
Q = Konsentrasi isotop penghasil neutron kasip

2. Perhitungan Reaktivitas
Dalam pembuatan simulasi ini pertimbangan perubahan reaktivitas yang terjadi

adalah :

a. Perubahan reaktivitas karena perubahan posisi batang kendali didalam teras .
Dalam hal ini perhitungan reaktivitas yang digunakan adalah menggunakan harga
yang diperoleh dari eksperimen kalibrasi batang kendali.

b. Perubahan reaktivitas karena burn-up.
Harga jumlah reaktivitas yang terdapat dalam teras reaktor pada saat teras baru (p
new) adalah:

Pnew = Pex + Psh
dimana:
pex = excess reaktivity (reaktivitas lebih) yang diberikan dalam teras.
psh = total reaktivitas yang diberikan apabila seluruh batang kendali disisipkan

100%.
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Apabila reaktor telah beroperasi dalam jangka waktu tertentu maka reaktivitas
akan berkurang akibat susutnya konsentrasi bahan bakar akibat fisi. Harga
perubahan reaktivitas dalam teras akibat burn up (Apb) tersebut adalah :

= Pnew " Pold

dimana:
Poid = total reaktivitas dalam teras (excess reactivity + Rod worth reactivity).

c. Perubahan reaktivitas karena munculnya bahan penyerap neutron dari hasil
reaksi fisi
Pengaruh timbulnya racun penyerap neutron.

Px = - P-f
dimana:

p = 2>
f ~

/ i af / , am / i ap

Zu = tampang lintang makroskopik untuk U-235
Zaf ~ tampang lintang serapan makroskopik (U-235)
Zam

 = tampang lintang serapan makroskopik bahan selain bahan bakar
Zap = tampang lintang serapan makroskopik daro racun
crx = tampang lintang serapan mikroskopik dari racun
Nx = jumlah atom racun penyerap neutron

d. Perubahan reaktivitas karena efe'k temperatur
Perubahan reaktivitas akibat pengaruh temperatur bahan bakar (ApT) diperoleh
dari persamaan :

ApT = - D (8-80)
dimana:
D = konstanta perubahan harga reaktivitas karena perubahan temperatur.
6 = temperatur permukaan bahan bakar.
80 = temperatur permukaan bahan bakar sebelum operasi.

3. Perhitungan Periode
Pada saat menarik dan menyusupkan batang kendali ke dalam teras reaktor,

akan terjadi perubahan reaktivitas di dalam teras. Hal ini tentu akan mempengaruhi
perubahan periode. Perubahan periode tersebut dapat dihitung dengan menggunakan
persamaan:
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Tp = At/log(P2/PI)

dimana At = sampling time (0.1 msec)
P ,P = daya operasi.

Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut di atas, yang akan ditampilkan
di monitor komputer antara lain adalah daya logaritmik, dan daya linier. Sedangkan
pada panel kontrol akan di tampilkan : suhu pendingin posisi batang kendali, periode,
reaktivitas dan power range.

Seperti halnya pada reaktor yang sesungguhnya, pengoperasian dengan
menggunakan simulator inipun dibatasi oleh faktor-faktor yang apabila tidak
terpenuhi kondisinya, reaktor akan scram. Faktor-faktor tersebut adalah:

- Power range/ daya linier.
- Periode.

UJIKARAKTRISTIK SIMULATOR

Dalam penelitian ini, setelah pembuatan simulator (software&hardware) dapat
diselesaikan, dilakukan beberapa uji karakteristik yang berkaitan dengan sifat kinetika
reaktor. Hasil yang telah diperoleh dari uji tersebut antara lain:

1. Gambar 4 dan 5 adalah kurva perubahan daya reaktor dari kondisi kritis awal (100
mwatt) sampai kritis tertentu dengan step reaktivitas yang digunakan adalah 0.3,
0.5, 0.7 dari hasil eksperimen dengan menggunakan simulator dan reaktor yang
sesungguhnya. Kesamaan hasil .terlihat pada gambar tersebut. Makin tinggi step
reaktivitas yang digunakan untuk merubah level daya operasi, maka akan makin
cepat perubahan daya tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa
karakteristik operasi dari simulator mendapatkan hasil yang mendekati dengan
reaktor yang sesungguhnya. Dengan demikian simulator ini bisa digunakan untuk
mensimulasikan proses yang terjadi pada reaktor TRIGA.

Karena semua proses yang ada di dalam reaktor belum dimasukkan sebagai
model simulasi, maka apabila akan melakukan suatu simulasi untuk proses yang
belum ada dalam model perhitungan di simulasi ini, bisa dilakukan dengan
memasukkan model perhitungan tersebut ke dalamnya.
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Dalam pembuatan simulasi ini Real Time merupakan faktor utama, maka
kebutuhan akan komputer dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi merupakan hal
penting. Apabila proses yang disimulasikan makin banyak, maka proses pengolahan
yang dilakukan komputer akan makin lambat. Apabila hal tersebut terjadi, perlu
adanya pembagian pemrosesan dengan banyak komputer dan hasilnya dapat
digabungkan dalam satu kesatuan display.
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Gambar 5. Kecepatan Perubahan LIN POWER Akibat Reaktivitas (TRIGA)
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DISKUSI

AS NATIO LASMAN

Apakah dalam simulasi tersebut diperhitungkan juga keberadaan neutron source,
terutama untuk simulasi ketika start upl

DEMON HANDOYO

Keberadaan neutron source dalam simulasi ini belum diperhitungkan

TUKIRANS

Bagaimana cara menghitung reaktivitas teras, batang kendali, dan bahan bakar?

DEMON HANDOYO

Cara menghitung reaktivitas batang kendali untuk simulasi dapat dilihat pada
persamaan yang tercantum dalam makalah, sedang reaktivitas reaktor TRIGA
diperoleh dari file-file hasil eksperimen reaktor TRIGA milik Musashi Institute of
Technology.

SUHERMANTO

Dari mana data eksperimen untuk perbandingan hasil simulasi Anda peroleh dan pada
saat bagaimana?

DEMON HANDOYO

Data diperoleh dari hasil eksperimen reaktor TRIGA milik Musashi Institute of
Technology, Japan pada saat beroperasi dengan level daya seperti pada grafik dan
pada kondisi operasi normal.
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ABSTRACT
APPLICATION OF THE RELIABILITY THEORY ON THE ANALYSIS OF THE

EFFECTS OF SBWR' MAIN CONTROL CONSOLE MAINTENANCE. Maintenance activities
on the main Control console, which is a primary element of the man-machine interface system, are a
source of concern. This concern has been arisen since the main control console function is the central
part to observe and control the reactor operation. The paper will discuss a study of the effects of main
control console maintenance activity upon the operability of SBWR. The first step is learning the SBWR
main control room design in order to know its monitoring and controlling capability and then makes an
assumption of maintenance requirement followed by an evaluation of the effects of the maintenance
activity. It is assumed that 2 years or equivalent to 17.520 hours are the reference time for one cycle
operation of SBWR. The aim is to identify any adverse effects and eliminate or minimize them through
design improvements. The evaluation method used here is the realibility theory R(t) = e . Based on
the result of the evaluation can be concluded that there are no negative effects of maintenance activity
upon the operability of the SBWR.

ABSTRAK

APLIKASI TEORI RELIABILITAS PADA ANALISIS DAMPAK PEMELIHARAAN
KONSOL KENDALI UTAMA SBWR. Dampak kegiatan pemeliharaan pada konsol kendali utama,
yang merupakan elemen utama dari sistem antarmuka manusia-mesin, terhadap kelangsungan operasi
SBWR merupakan salah satu sumber kekhawatiran tersendiri. Kekhawatiran ini timbul karena fungsi
konsol kendali utama merupakan pusat kegiatan operator dalam memantau dan mengendalikan reaktor
supaya telap beroperasi dalam batas-batas normal. Makalah akan membicarakan suatu studi untuk
mengetahui dampak yang ditimbulkan kegiatan pemeliharaan konsol kendali utama SBWR terhadap
kelangsungan operasinya. Langkah pertama studi ini adalah mempelajari disain RKU-SBWR untuk
mengetahui kemampuan konsol kendali utama dalam memantau dan mengendalikan instalasi serta
peralatan yang digunakan untuk melakukan tugas itu. Kemudian membuat suatu asumsi kebutuhan
perawatan untuk akhirnya mengevaluasi dampak kegiatan perawatan ini. Diasumsikan 1 siklus operasi
SBWR adalah 2 tahun atau 17.520 jam. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi akibat buruk yang
ditimbulkannya dan memperkecil ataupun menghilangkan akibat buruk itu melalui peningkatan disain.

Metoda evaluasi yang dipakai adalah menggunakan teori reliabilitas R(t) = e "^1. Dari hasil perhitungan
dapat diketahui bahwa kegiatan perawatan sama sekali tidak memberi dampak negatif pada
kelangsungan operasi reaktor SBWR.

Pusat Penelitian Teknologi Keselamatan Reaktor - BAT AN
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PENDAHULUAN

Konsol kendali utama yang merupakan salah satu elemen kunci pada niang
kendali utama SBWR {Simplified Boiling Water Reactor) adalah tempat dimana semua
kegiatan pemantauan dan pengendalian reaktor terpusat. Kegiatan ini dilakukan
operator dengan menggunakan beberapa CRT, Flat Display maupun panel switch yang
terpasang pada konsol.

Namun, meskipun SBWR telah mengaplikasikan teknologi canggih ia tetap
memerlukan perawatan di semua bagiannya tidak terkecuali konsol kendali utamanya.
Kegiatan pemeliharaan ini mutlak diperlukan agar semua komponen yang ada dapat
tetap menjalankan fungsinya sebagaimana disainnya semula. Kegiatan pemeliharaan ini
biasanya dilakukan pada saat reaktor mengalami shutdown rutin. Tetapi tidak tertutup
kemungkinan pada saat reaktor sedang beroperasi, ada komponen di konsol kendali
utama yang rusak dan memerlukan perbaikan. Karena itulah timbul suatu kekhawatiran
akan adanya dampak negatif dari kegiatan perawatan ini pada konsol kendali utama
terhadap kelangsungan operasi reaktor.

Tujuan utama makalah adalah untuk mengevaluasi dampak kegiatan
pemeliharaan konsol kendali utama SBWR terhadap kelangsungan operasi SBWR
untuk kemudian mengidentifikasi dampak yang merugikan serta usaha-usaha untuk
menghilangkan atau paling tidak memperkecil dampak itu. Langkah pertama yang
dilakukan adalah mempelajari disain RKU-SBWR untuk mengetahui kemampuan
konsol kendali utama dalam memantau dan mengendalikan instalasi serta peralatan
yang dipakai untuk melakukan tugas itu.

Adapun asumsi yang dipakai pada evaluasi ini adalah :

• Kegagalan yang terjadi, berada di daerah chance failure.
• Satu siklus operasi SBWR adalah 2 tahun.
• Komponen tidak sempat mengalami proses keausan/penuaan.

Untuk keperluan perhitungan keandalan sebagai dasar evaluasi adalah teori
reliabilitas :

R(t) = e -x\
dimana:

R(t) : keandalan komponen
X : laju kegagalan
t : waktu operasi
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TEORI

Disain Ruang Kendali Utama SBWR

Elemen kunci Ruang Kendali Utama (RKU) SBWR ini adalah :

a. Konsol kendali utama yang kompak berbentuk huruf V terpancung.
b. Layar lebar yang terletak tepat di depan konsol kendali utama.
c. Konsol supervisor yang terletak di belakang konsol kendali utama.
d. Sistem instrumentasinya yang menerapkan prinsip redundansi dan diversity.

Konfigurasi RKU SBWR ini dapat dilihat pada Gambar 1 sedangkan konfigurasi
sistem antarmuka (interface) operatornya dapat dilihat pada Gambar 2.

Konsol kendali utama

Konsol ini merupakan antarmuka (interface) primer. Ujudnya kompak dan
berbentuk huruf 'V terpancung. Ujud yang kompak ini memungkinkan operator
menjalankan semua tugasnya dari satu posisi duduk sehingga operator tidak perlu
berjalan ke sana ke mari untuk menggapai suatu instrumen. Hal ini jelas mengurangi
beban kerjanya. Di konsol inilah semua kegiatan pemantauan dan pengendalian
dipusatkan. Untuk melakukannya dapat dilakukan melalui beberapa CRT yang
dilengkapi dengan layar sentuh. CRT, yang merupakan sarana primer operator dalam
melakukan tugas pemantauan dan pengendalian, 'dikemudikan' oleh beberapa komputer
proses yang bersifat redundan. Adapun alokasi fungsi CRT itu adalah sebagai berikut:

• CRT pada sayap kiri konsol kendali utama digunakan untuk
memantau/mengendalikan sistem - sistem keselamatan dan tampilan alarm.

• CRT pada bagian tengah digunakan untuk otomasi dan pemantauan keseluruhan
proses operasi reaktor.

• CRT pada sayap kanan konsol kendali utama digunakan untuk
memantau/mengendalikan BOP (Balance Of Plant).

Meskipun masing-masing CRT telah mendapat alokasi tugas/fungsinya sendiri, namun
CRT itu dapat saling bertukar fungsi.

Konsol kendali utama SBWR juga dilengkapi beberapa flat display (yang juga
dilengkapi layar sentuh) untuk menambah kemampuan fungsi pemantauan dan
pengendalian. Flat display ini 'dikemudikan' oleh suatu controller yang redundan dan
tak gayut dari komputer proses. Prinsip redundansi dan keragaman (diversity) yang
dipergunakan dalam cara pemantauan dan pengendalian ini dimaksudkan agar operasi
instalasi masih tetap dapat berlanjut meskipun semua komputer proses tidak dapat
berfungsi.
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Untuk menambah kehandalan dalam hal pemantauan dan pengendalian, konsol
kendali utama masih dilengkapi dengan beberapa panel switch untuk melakukan
pengendalian secara 'hardwired'. Perlu dikemukakan di sini bahwa kecenderungan
operasi pengendalian reaktor generasi baru adalah secara softwired. Akan tetapi karena
ini adalah teknologi yang relatif masih baru dan banyak pihak yang masih menyukai
sistem pengendalian secara hardwired serta meragukan kehandalan sistem pengendalian
secara softwired, maka dirasa perlu menambahkan switch untuk melakukan
pengendalian secara hardwired sebagai jalan tengahnya. Namun pengendalian secara
primer masih tetap secara sot/wired.

Layar Jebar

Kurang lebih 3 meter di depan konsol kendali utama terdapat layar lebar yang
digunakan untuk membantu operator menilai status instalasi. Layar lebar ini dibagi
menjadi 3 bagian. Pada bagian kiri terdapat panel alarm yang termasuk dalam kategori
'plant level alarm'. Pada bagian tengah terdapat 'fixed mimic display' yang menyajikan
keseluruhan status instalasi secara ringkas.. Pada 'fixed mimic display' ini pula
terintegrasi SPDS (Safety Parameter Display System) yang memberi informasi tentang:

a. Integritas pengungkung.
b. Integritas sistem pendingin reaktor.
c. Kontrol reaktivitas.
d. Kontrol radioaktivitas.
e. Sistem pendingin reaktor dan pemindah bahang (heat).

Di atas 'fixed mimic display' ini terdapat alarm yang termasuk dalam kategori 'system
level alarm', sedangkan bagian kanan layar lebar terdapat variable display dan CCTV
(Closed Circuit Television). Pada bagian bawah layar lebar terdapat beberapa flat
display yang juga dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan reaktor.

Konsol Supervisor

Konsol Supervisor ini terletak di belakang konsol kendali utama. Konsol ini juga
dilengkapi dengan CRT berlayar sentuh namun ia hanya bisa digunakan untuk
memantau instalasi.
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HASIL PERHITUNGAN

Kebutuhan Perawatan

Siklus hidup komponen

Pada Garnbar 3 dapat kita lihat kurva laju kegagalan komponen. Pada kurva ini
dapat kita lihat adanya 3 jenis kegagalan komponen. Jenis kegagalan pertama adalah
kegagalan yang terjadi pada saat awal hidup komponen dimana pada Gambar 3
ditunjukkan antara 0 dan T^. Kegagalan ini disebut kegagalan awal. Kegagalan awal
dapat dihilangkan dengan proses pra-operasi, yaitu suatu proses yang mensimulasikan
keadaan operasi yang sesungguhnya. Komponen yang lemah atau berada di bawah
standar akan mengalami kegagalan untuk kemudian diganti komponen lain. Hanya
komponen yang dapat bertahan pada proses pra-operasi inilah yang nantinya dipakai.
Jadi kehandalan yang tinggi dari suatu sistem dapat dicapai melalui proses pra-operasi
untuk menghilangkan kegagalan awal.

Jenis kegagalan kedua adalah kegagalan yang disebabkan karena keausan
komponen itu sendiri. Jenis kegagalan ini pada Gambar 3 ditunjukkan pada daerah
antara T w dan M. Kehandalan yang tinggi dari suatu sistem dapat pula dicapai dengan
penjadualan ketat penggantian komponen.

Jenis kegagalan yang ketiga disebut kegagalan acak {chance failure). Kegagalan
jenis ini timbul karena terjadinya akumulasi ketegangan mekanik sehingga keluar batas
kekuatan komponen. Tak ada satu carapun, baik itu teknik pra-operasi {debugging
techniques) maupun penjadualan ketat penggantian komponen (dengan melakukan
preventive maintenance), yang dapat menghilangkan jenis kegagalan ini. Kegagalan
acak ini dapat terjadi kapan saja pada masa hidup komponen dan tak seorangpun bisa
meramalkan kapan kegagalan jenis ini akan terjadi. Berdasar kenyataan itu, studi akan
dipusatkan pada bagian tengah kurva siklus hidup komponen, yaitu pada masa guna
komponen {useful life period). Disamping itu, karena switch merupakan komponen
statis dan bukan merupakan komponen bergerak dimana dalam hal ini kegagalan acak
{chance failure) lebih memegang peranan daripada kegagalan karena keausan {wear
out failure), maka studi dipusatkan pada bagian tengah kurva laju kegagalan
komponen.

Parameter terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan jadual
perawatan adalah 'Mean Time Between Failure' (m) yang harganya adalah 1/laju
kegagalan. Karakteristik laju keberhasilan hidup suatu komponen (R) dalam
hubungannya dengan m setelah komponen itu beroperasi selama t jam ditunjukkan
Gambar 4. Waktu t pada bagian absis bukanlah jumlah seluruh waktu operasi
komponen sejak ia masih baru, melainkan waktu siklus spesifik tanpa memperhatikan
lamanya komponen itu beroperasi sejak awal misi. Jadi waktu t seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 4 menyatakan lamanya waktu operasi komponen itu dalam
suatu periode operasi suatu sistem tanpa memperhatikan berapa lama komponen itu
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telah beroperasi sebelum periode operasi ini. Waktu t dihitung sejak t = 0, yaitu saat
misi dimulai.

Dari Gambar 4 bisa dilihat bahwa harga R(t) yang berhubungan dengan t = m
terletak pada angka 0,368. Hal ini berarti bahwa bila ada 100 komponen yang
beroperasi, setelah beroperasi selama t = m jam hanya tinggal 37 komponen yang masih
tetap dapat beroperasi sedangkan 63 komponen lainnya rusak.

Keberhasilan hidup komponen konsol kendali utama

Jenis komponen yang ada pada konsol kendali utama beserta MTBFnya dapat
dilihat pada Tabel 1. Untuk keperluan proses penyusunan tabel ini dibuat asumsi
bahwa 1 siklus operasi reaktor jenis SBWR adalah 2 tahun atau 17.520 jam., dimana
dalam hal ini 1 siklus sudah memperhitungkan waktu jeda (down time) menjelang
operasi berikut. Jumlah CRT yang ada di konsol kendali utama adalah 7. Dengan harga
laju kegagalan sebesar 9,6 E-6 /jam dan waktu operasi (t) sebesar 17.520 jam maka
harga Rnya adalah 0.845. Ini berarti setelah 1 siklus operasi, dari 7 buah CRT yang
ada maka hanya tinggal 0,845 x 7 = 6 buah CRT yang masih tetap beroperasi. Tabel 2
menunjukkan laju keberhasilan hidup komponen, sedangkan Tabel 3 menunjukkan
jumlah komponen yang masih beroperasi setelah 1 siklus.

Jenis perawatan

Diasumsikan pula bahwa waktu terjadinya proses keausan pada komponen
konsol kendali utama SBWR jauh lebih panjang dibanding MTBFnya sehingga dalam
hal ini tidak sempat terjadi proses keausan/penuaan. Jadi tidak perlu adanya perawatan
preventif. Hanya perawatan korektiflah yang diperlukan. Dengan perkataan lain
komponen yang gagal langsung diambil dari tempatnya untuk diganti dengan
yang baru.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa dalam 1 siklus operasi terdapat 20 komponen yang
gagal. Karena SBWR juga mengalami waktu jeda (digunakan untuk pengisian ulang
bahan bakar, kegiatan perawatan), beberapa dari keduapuluh komponen itu sebenarnya
mengalami kegagalan di saat jeda ini. Sebagai contoh, bila faktor ketersediaan instalasi
(plant availability) adalah 80% maka 4 dari 20 komponen itu mengalami kegagalan di
saat jeda. Komponen sejumlah 20 buah yang mengalami kegagalan pada 1 siklus
operasi itu dipandang tidak memberi dampak apapun pada kelangsungan operasi
instalasi. Hal ini disebabkan tingginya tingkat redundansi yang diterapkan pada konsol
kendali utama. Disamping itu CRT maupunyfaf display yang ada di dasar layar lebar
juga dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan instalasi seandainya ada
sebagian peralatan di konsol kendali utama yang tidak dapat difungsikan karena sedang
menjalani perawatan.

358



PEMBAHASAN

Seperti telah dikatakan di muka bahwa penjadualan ketat penggantian komponen
dapat meningkatkan kehandalan komponen, namun dalam hal ini 'preventive
maintenance' tidak perlu dilakukan karena 'preventive maintenance' tidak dapat
menghilangkan adanya kegagalan acak pada komponen, disamping itu dalam hal ini
kegagalan acak lebih memegang peranan pada peristiwa kegagalan komponen daripada
kegagalan komponen karena keausan. Namun bila kita tetap akan melakukan
'preventive maintenance', kita dapat melakukannya selama 'down time'.

Tidak dapat dihindarkan bahwa komponen yang mengalami kegagalan pada satu
siklus operasi itu terjadi pada saat reaktor masih beroperasi. Dalam hal ini operator
dapat melanjutkan tugasnya dengan menggunakan sarana redundannya sementara
petugas perawatan melakukan perbaikan. Bila pada saat itu terjadi keadaan abnormal,
maka petugas perawatan harus menghentikan tugasnya tanpa mempedulikan selesai
tidaknya tugas yang dilakukannya. Hal ini penting agar operator dalam melakukan
manipulasi (dengan sarana redundannya) untuk mengatasi keadaan abnormal ini dapat
merasa bebas tidak terganggu konsentrasinya oleh kehadiran petugas perawatan.
Dengan adanya prosedur kerja ini serta adanya prinsip redundansi yang diterapkan
pada disain konsol kendali utama ini maka dampak negatif terhadap kelangsungan
operasi reaktor dengan adanya kehadiran petugas perawatan dapat ditiadakan.

KESIMPULAN

Dari hasil perhitungan yang dimuat dalam Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa
meskipun ada komponen yang gagal namun reaktor masih dapat dioperasikan karena
masih memenuhi persyaratan operasi.

Karena sifat redundansi yang diterapkan pada disain konsol kendali utama serta
layar lebarnya, tidak ada dampak negatif dari kegiatan perawatan terhadap
kelangsungan operasi. Oleh karena itu dipandang tidak perlu memodifikasi disain
konsol kendali utamanya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan kegiatan
perawatan.
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Tabel 1. Laju kegagalan komponen konsol kendali utama

No.

1.
2.
3.
4.

Nama komponen
CRT
Flat display
Switch mekanik
Switch mikro

Laju kegagalan

9,6 E-6/jam
9,6 E-6/jam W
9,84 E-6 /jam
0,89 E-6 /jam

MTBF

104.167 jam
104.167 jam
101.626 jam
1.123.596 jam

(sumber: IEEE Standard 500 -1984)
(•) : - hasil asumsi

- pada kenyataannya Flat display lebih handal dibanding CRT

Tabel 2. Laju keberhasilan hidup komponen konsol kendali utama

No.

1.
2.
3.
4.

Nama komponen

CRT
Flat display
Switch mekanik
Switch mikro

Laju keberhasilan
hidup

0,845
0,845
0,841
0,985

Tabel 3. Jumlah komponen konsol kendali utama dan jumlah komponen yang gagal
tiap 1 siklus operasi

No.

1.
2.
3.
4.

Jenis komponen

CRT
Flat display
Switch mekanik
Switch mikro

Jumlah
komponen

7
17
82
186

Jumlah komponen
yang gagal setelah

1 siklus operasi

1
3
13
3

Jumlah komponen
yang diperlukan
dalam operasi

3
6
—
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DISKUSI

AS NATIO LASMAN

1. Apakah maintenance-time reaktor sama dengan yang diperuntukkan bagi RKU
(± 2 tahun)?

2. Bila ya, apakah perlu dilakukan penelitian dampak pemeliharaan karena suatu saat
reaktor harus padam?

SUHARYO WroAGDO

Maintenance-time merupakan preventive maintenance yang berjadual ketat. Disain
maintenance yang diperlukan adalah corrective maintenance, dan maintenance-time
reaktor tidak sama dengan maintenance RKU.

SAHALA LUMBANRAJA

Dalam abstrak disebutkan bahwa tidak perlu diadakan modifikasi konsol kendali
utama. Dari segi ergonomika konsol kendali utama dirancang sesuai dengan tinggi
badan orang asing (Eropa), apakah hal ini cocok dengan orang Indonesia yang rata-
rata mempunyai tinggi badan lebih rendah dari orang Eropa?

SUHARYO WIDAGDO

Dalam penelitian ini tidak dibahas segi ergonomika, tetapi dari segi teknologi yaitu
mengenai peralatan yang ada dalam konsol kendali utama.

IYOS R. SUBKI

Apakah RKU dari SBWR mempunyai sistem bantu untuk operator {operational
guidance system)?

SUHARYO WIDAGDO

Ya.
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AMIRRUSLI

1. Apa alasan utama memilih SBWR dalam penelitian?
2. Apakah teori ini dapat diterapkan pada reaktor jenis lain?

SUHARYO WIDAGDO

1. Karena kebetulan saya mengikuti partisipasi disain reaktor jenis SBWR.
2. Ya.

NEXT PAGE(S)
left BLANK
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PERAN SISTEM KOMPUTASI TERMO-HIDROLIKA DI LTMP UNTUK
SIMULASI GUNA MENUNJANG RANCANG BANGUN DAN ANALISIS

Bambang Teguh P., Iyan Turyana*

ill
ID990000031

ABSTRACT

THE ROLE OF THERMAL-HYDRAULIC COMPUTATION SYSTEM IN LTMP FOR
SIMULATION IN ORDER TO SUPORT THE DESIGN AND ANALYSIS. In order to support the
activities of LTMP and other Indonesian research institutions in the field of Thennal-hydraulic, LTMP is
equipped with several softwares, one of which is thermalhydraulic code TRIO-VF developped by CEA
(Commissariat a 1'Enegie Atomique), France. TRIO-VF is a computer code to solve general equations of
thermal-hydraulic in 3D. The code can be used for numerical simulation of laminair or turbulent flow,
with or without the presence of heat or mass tranfer. These simulations or predictions are an important
step in the conception of termalhydraulic equipment (vessels, heat exchanger and components of nuclear
reactors). The fluid flow can be in the domain where internal obstacles (plate, tube bundeL.etc.) are
present.

ABSTRAK

PERAN SISTEM KOMPUTASI TERMO-HIDROLIKA DI LTMP UNTUK SIMULASI
GUNA MENUNJANG RANCANG BANGUN DAN ANALISIS. Untuk menunjang kegiatan LTMP
dan Lembaga-lembaga penelitian di Indonesia yang bergerak di bidang termo-hidrolika, LTMP telah
melengkapi diri dengan beberapa perangkat lunak yang salah satunya adalah TRIO-VF yang dibuat oleh
CEA (Commissariat a I'Energie Atomic) Perancis. TRIO-VF adalah perangkat lunak komputasi
persamaan umum termo-hidrolika dalam tiga dimensi. Perangkat lunak ini ditujukan untuk simulasi
numerik aliran laminer atau turbulen, dengan atau tanpa hadirnya perpindahan panas atau perpindahan
massa. Simulasi atau prediksi tersebut adalah tahapan yang sangat penting untuk konsepsi peralatan
termohidrolika (tangki, penukar kalor, komponen reaktor nuklir dan Iain-lain). Aliran dapat berada dalam
lingkungan yang mempunyai rintangan di dalamnya (plat, bendel pipa dan Iain-lain).

PENDAHULUAN

Dengan pesatnya perkembangan kemampuan komputer dan kemajuan metoda
komputasi di bidang termo-hidrolika sekarang ini, memungkinkan untuk
menyelesaikan persamaan lengkap Navier-Stokes dikopel dengan persamaan enerji
dan model turbulen k-e dalam tiga dimensi. Disamping itu kebutuhan para insinyur
dan para perancang untuk memprediksi dan mensimulasi fenomena termo-hidrolika
juga meningkat. Prediksi dan simulasi adalah tahapan yang sangat penting untuk

* Laboratorium Termodinamika, Motor dan Sistem Propulsi - BPPT
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perancangan peralatan termo-hidrolika, karena tahap ini sangat besar pengaruhnya
pada tahapan berikutnya yaitu perhitungan termo-mekanika dan evaluasi biaya
disamping estimasi umur paralatan. Untuk itu metoda komputasi yang teliti dan
handal dan ditunjang oleh hasil eksperimental sangat diperlukan.

Dalam rangka menunjang kebutuhan diatas, Laboratorium Termodinamika,
Motor dan Sistem Propulsi (LTMP) telah melengkapi diri dengan beberapa perangkat
lunak yang salah satunya adalah TRIO-VF yang dibuat oleh CEA Perancis.
Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk bertukar informasi tentang perangkat
komputasi di bidang termohidrolika.

Tinjauan singkat mengenai lingkup penggunaan TRIO-VF diasjikan pada
bab 2. Pada bab 3, dipresentasikan persamaan-persamaan kesetimbangan yang
dipergunakan dalam TRIO-VF. Metoda numerik yang digunakan akan dibahas dalam
bab 4, sedangkan validasi dan contoh-contoh aplikasi serta kesimpulan dapat
ditemukan pada bab 5 dan bab 6.

LINGKUP PENGGUNAAN

TRIO-VF terdiri dari tiga pos yang masing-masing adalah; solver: pos untuk
resolusi persamaan-persamaan konservasi; preprocessors: untuk membentuk jala-jala;
dan processors: untuk interpretasi dan visualisasi hasil.
Lingkup penggunaan TRIO-VF dapat ditinjau dari geometri yang mungkin dapat
dimodelkan dan lingkup keberlakuan dari perangkat lunak ini.

Kemungkinan geometri

TRIO-VF memungkinkan untuk menyelesaikan geometri yang berbentuk
persegi (koordinat kartesian, x, y, z), bentuk silinder (koordinat r, 6 ,z) dan koordinat
kurvilin [1]. Disamping itu TRIO-VF memungkinkan untuk menyelesaikan geometri-
geometri dengan batas-batas yang sulit [2], domain perhitungan yang didalamnya
terdapat rintangan (bundel pipa, plat, ruangan yang terisolasi, ) dan juga geometri-
geometri maupun rintangan yang mempunayi batas-batas bidang miring.

Lingkup keberlakuan

Dalam versi yang standar,TRIO-VF ditujukan untuk aliran fluida Newtonian,
tidak mampat dengan dilatasi rendah. Persamaan-persamaan hidrolik dan termik
saling kopel karena gaya volumik (pendekatan Boussinesq). Sifat-sifat fisika dari
fluida, selain massa jenis, diasumsikan tidak tergantung pada tempertaur. Dalam
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TRIO-VF terdapat pilihan untuk fluida mampat dimana massa jenis berubah sebagai
fungsi dari tekanan, temperatur, menurut hukum gas sempurna. Disamping itu
perubahan massa jenis bisa juga sebagai fungsi dari konsentrasi bila fluidanya
adalah larutan.

Perhitungan dapat untuk kondisi tunak atau tak tunak. Besaran rata-rata tiga
komponen kecepatan dalam domain dihitung, atau dapat juga diberikan pada daerah-
daerah tertentu di dalam domain, baik itu konstan atau berubah menurut waktu.
Aliran dapat dalam kondisi laminer atau turbulen. Dalam hal aliran turbulen,
viskositas atau difusivitas turbulen diselesaikan dengan bantuan model k-£ . Sumber
panas dapat disimulasikan di dalam domain perhitungan. Aliran dapat berada di
dalam domain dimana terdapat rintangan di dalamnya, sebagai contoh; plat, bundel
pipa, , yang untuk perhitungan global dapat dimodelkan dengan porositas dan
rugi-rugi tekanan baik singguler maupun reguler. Dalam hal bundel pipa, fluida yang
mengalir di dalam pipa-pipa bisa dalam fase tunggal maupun dua fase. Keberlakuan
dari hasil-hasil tergantung pada korelasi-korelasi gesekan, perpindahan panas, ,
yang dimasukkan oleh pengguna dalam menyelesaikan permasalahannya.

PERSAMAAN UMUM KESTIMBANGAN

Persamaan-persamaan kesetimbangan yang digunakan adalah persamaan umum
konservasi untuk fluida tak mampat sebagaimana tertulis dalam [3].

Persamaan kontinyuitas

V.C/ = 0 (1)

Persamaan konservasi momentum

Dengan membuat rata-rata statistik persamaan Navier-Stokes akan didapat
persamaan Reynolds sebagai berikut:

dU -(- - P* - -^ -
— + vk/xt /" + «XM + n-vVxU\-F = Q (2)
dt \ Po )

dimana: uxu : komponen tensor Reynolds
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F : gaya volumik = -g
Po

P* : jumlah tekanan statis dan komponen hidrostatika

P*=P+p0gOM

g : vektor gravitasi

OM : vektor posisi

Persamaan konservasi enerji

Dalam TRIO-VF, fluida dianggap mempunyai konduktivitas dan difusivitas
molekular yang tidak tergantung pada temperatur sehingga persamaan enerji dapat
ditulis :

AT _ y _ • „ s.

dt
dimana :

9M : fluk termal turbulen

S : sumber panas => ST =
Poct

Model turbulen

Model turbulen ditujukan untuk memodelisasi :

• tensor Reynolds uxu

• fluk termis turbulen Qu
Model turbulen yang digunakan adalah model k-s yaitu sebuah model dengan dua
persamaan transport [4]. Dalam TRIO, digunakan model viskositas turbulen yang
mengasimilasi tahanan viskos dan tahanan turbulen dimana komponen dari tensornya

adalah: uxu = — kH — v,(Vx u+Vxu\ Dengan cara yang sama, digunakan model

difusivitas turbulen yang mengasimilasi fluk termis turbulen pada fluk termis

molekuler: 0« = - a , V 7 \
Enerji kinetis turbulen k dan laju desipasi S adalah dua perubah tambahan yang

dihubungkan oleh persamaan transport berikut [5]:

— = V.\kU-^-Vk\ = P + G-s (4)
dt I Prt )
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C,4 (5)
dimana P adalah produksi turbulen karena interaksi turbulen dengan aliran utama, dan
G adalah produksi atau destruksi karena gaya apung. Viskositas turbulen vt dapat

C^k2 vt

dinyatakan dalam vt = dan a t = ——. Sedangakan konstanta-konstanta yang
O A 1 *

lain adalah sebagai berikut : C ^ = 0 , 0 9 ; Ce l = 1,44; Ce2 = 1,92;

P r t = 0 , 9 ; Prk = ; P r £ = l , 3 .

METODA NUMERIK

Metoda numerik yang digunakan dalam TRIO-VF adalah metoda Volume
Hingga yang diturunkan dari metoda SOLA yang dikembangkan oleh Los Alamos
[6]. Beberapa hal yang utama dalam metoda ini adalah :

Diskretisasi ruang

Persamaan lokal sebagaimana ditulis dalam bab 3, dintegrasikan terhadap
volume kontrol (dengan bantuan teorema GAUSS) untuk mendapatkan persamaan
kesetimbangan makroskopis. Perubah-perubah utama tidak ditempatkan pada titik
yang sama. Temperatur dan besaran skalar yang lain (tekanan, energji kinetis, )
ditempatkan pada pusat volume kontrol kesetimbangan massa dan kesetimbangan
enerji. Pada pusat-pusat setiap permukaan dari volume kontrol tersebut, ditempatkan
komponen-komponen kecepatan yang disesuaikan dengan arah normal satuannya.
Volume kontrol untuk setiap komponen dari persamaan momentum dipusatkan pada
komponen kecepatan yang bersangkutan.

Diskretisasi terhadap waktu

Untuk turunan terhadap waktu digunakan teknik beda maju sebagai berikut:
• persamaan kontinyuitas dan gaya tekanan dalam persamaan momentum, dievaluasi

pada tahapan waktu yang baru
• faktor-faktor yang lainnya (konveksi, diffusi,....) dievaluasi pada tahapan waktu

yang lama. Dengan demikian tambahan waktu dibatasi oleh kondisi arus.

371



Algoritma

Setelah diskretisasi, persamaan kontinyuitas dan momentum adalah :

• kontinyuitas D.£/"+ 1=0 (6)

U"+[

• momentum p 0 + D P"+i = S M" (7)
At

dimana D adalah bentuk diskret dari operator nabla (V) dan S M" adalah jumlah
semua kontribusi eksplisit dalam persamaan momentum. Dengan eliminasi secara
aljabar antara kedua persamaan tersebut didapat:

D2P"+l=DSM" (8)

Operator D hanya mengandung besaran geometris yang konstan, dan matriks D dapat
diinversikan sekali untuk selamanya. Sekali tekanan Pn+1 diketahui, kecepatan yang
baru Un+1 dapat dievaluasi dengan persamaan momentum dan kemudian semua
besaran sekalar.

Skema numerik untuk term konvektif

Dalam kebanyakan perhitungan termohidrolika industri, pemilihan diskretisasi
ruang untuk term konvektif adalah masalah sangat penting dimana konveksi sangat
mendominasi aliran. Dalam TRIO-YF diimplementasikan dua skema :
• Skema Donnorcell: adalah pendekatan orde pertama dari fluk konvektif yang

diperoleh dengan menggunakan harga hulu dari transport skalar (temperatur atau
komponen kecepatan dalam persamaan momentum).

• Skema Quick: adalah skema orde ketiga dengan menggunakan pendekatan tiga
titik dari transport skalar. Tiga titik tersebut dipilh dengan dua titik arah ke hulu
dan satu titik arah ke hilir [7].

VALIDASI DAN CONTOH-CONTOH APLIKASI

Validasi

TRIO-VF telah divalidasi dengan membandingkan terhadap hasil-hasil
eksperimental dan secara luas telah banyak digunakan dan diuji ketelitiannya. Dalam
makalah ini disajikan dua contoh validasi eksperimental sebagai berikut:
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• Studi lokal aliran di dalam kanal bergelombang (konfigurasi pada rancang
bangun penukar kalor pelat).
Dalam studi yang dilakukan oleh HUGONNOT [8], sepeti yang ditunjukkan
dalam gambar 1, profil kecepatan aliran hasil perhitungan dengan TRIO-VF
dibandingkan dengan visualisasi aliran untuk bilangan Reynolds yang sama.
Tampak bahwa daerah pemisahan aliran (D) dan pengabungan aliran (R) hasil
perhitungan dengan TRIO-VF secara eksperimental dapat divisualisasikan dengan
jelas. Analisis ini dapat membantu untuk memperbaiki disain. Gambar lc adalah
geometri rancang bangun yang sudah dioptimasi.

• Studi tentang perpindahan panas kopel konveksi-radiasi fluida semi
transparan.

Dalam studi ini, BAMBANG [9], membandingkan anatara hasil eksperimental dan
hasil perhitungan dengan TRIO-VF, profil temperatur aliran turbulen dua dimensi
di dalam penukar kalor berpenampang persegi empat. Fluida kerja adalah gas hasil
pembakaran yang dicampur dengan uap air. Pengukuran temperatur dilakukan
dengan teknik pembelokan sinar laser yang mempunyai ketelitian sangat tinggi.
Adapun hasil numerik adalah hasil perhitungan TRIO-VF dikopel dengan model
Radiasi (model PI) yang dibuat oleh KHOURCHAFI [10]. Hasil dalam gambar 2
menunjukkan bahwa profil temperatur sangat sesuai dengan model aliran turbulen
yang tunak (mapan). Perbandingan fluk kondukto-konvektif mempunyai ketelitian
sekitar 3%.

Contoh-contoh aplikasi

Dalam makalah ini disajikan dua contoh aplikasi TRIO-VF untuk simulasi
dan analisis.
• Optimasi distribusi aliran udara dalam menara pendingin basab.

Karakteristik unjuk kerja dari menara pendingin basah ditentukan oleh
kemampuan melepaskan kalor dan jumlah air penambah. Kedua faktor tersebut
sangat dipengaruhi oleh distribusi aliran udara yang melalui kisi-kisi perpindahan
kalor. Simulasi dengan komputer sangat penting artinya untuk perancangan dan
analisis. Contoh simulasi dengan menggunakan TRIO-VF ditunjukkkan seperti
pada gambar 3.

• Distribusi aliran dalam shell pada penukar kalor tipe Shell and Tube.
Kemampuan memindahkan kalor dari permukaan tube terhadap aliran dalam shell
dan besarnya rugi-rugi tekanan dalam shell sangat dipengaruhi oleh bentuk baffle
dan jarak penempatan baffle. Contoh hasil simulasi dengan TRIO-VF ditunjukkan
dalam gambar 4.
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KESIMPULAN

Keberlakuan TRIO-VF telah divalidasi secara eksperimental. Simulasi dengan
TRIO-VF untuk aplikasi diberbagai situasi dan konfigurasi menunjukkan hasil-hasil
yang sangat berguna untuk analisis guna menunjang rancang bangun.
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b)

c)

Gambar 1: Validasi TRIO-VF dalam studi lokal aliran melalui kanal, Re =150, [8]
bergelombang. a) Visualisasi, b) Hasil perhitungan TRIO-VF,
c) Hasil perhitungan TRIO-VF untuk geometri yang sudah dioptimasi.
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DISKUSI

AMIR RUSH

Pada contoh simulasi air pendingin terlihat bahwa kehilangan air belum dapat diatasi.
Usaha apa yang dapat diiakukan agar kehilangan air dapat diturunkan secara simulasi
dan percobaan?

BAMBANG TEGUH

Dapat diiakukan simulasi dengan mengarahkan distribusi altran udara pada sisi masuk
sampat diperoleh sudut masuk yang memberikan distribusi kecepatan udara yang
merata dalam kisi-kisi perpindahan panas. Kemudian diiakukan validasi dengan
menempatkan kisi-kisi pengarah pada sisi masuk udara. Secara kuantitatif dapat
dibuktikan bahwa jumlah air penambah menurun.

NEXT PAGE(S)
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RSG-GAS MENGGUNAKAN PAKET PROGRAM HEATHYDE

Endiah Puji Hastuti, Iman Kuntoro*

111
ID990000032

ABSTRACT

THE CHANNEL GAP REDUCTION ANALYSIS OF THE RSG-GAS FUEL CHANNEL
BY USING OF HEATHYDE PROGRAMME. Self Power Detector insertion and foil insertion in the
fuel channel will reduce cooling channel. To anticipate this condition an analysis was carried out by
reducing gap simulation. Simulation is approximated by heat transfer mathematical model in a
rectangular narrow channel. The aim of this study is to evaluate the effect of the reducing channel gap
against the thermalhydraulic safety. Analysis was carried out by means of HEATHYDE computer code.
The HEATHYDE deals with steady state thermal hydraulic analysis. Simulation was done at worst
condition i.e. by 114% of the nominal power of the typical working core, maximum hot channel factor
and minimum flowrate. It is shown that OFI criteria through the channel at normal condition is 1.16,
hottest temperature in the cladding and coolant are 149.6 °C and 91.95 °C. By narrowing up to 40% of
the channel, it is obtain that the maksimum narrowing of 30% will give OFI value of 1.10.

ABSTRAK

ANALISIS PENYEMPITAN KANAL PENDINGIN ELEMEN BAKAR RSG-GAS
MENGGUNAKAN PAKET PROGRAM HEATHYDE. Penyisipan Self Power Detector dan foil di
dalam kanal elemen bakar akan meyebabkan penyempitan kanal pendingin. Untuk mengantisipasi
kejadian ini maka perlu dilakukan analisis penyempitan kanal pendingin elemen bakar. Adanya
penyempitan berdampak pada karakteristik termohidraulika pendingin karena terjadi pengurangan
aliran untuk mendinginkan plat elemen bakar, sementara pembangkitan daya tetap terjadi. Simulasi
diselesaikan dengan pendekatan persamaan matematis perpindahan panas di dalam kanal persegi,
dengan mengamati karakteristik perpindahan panas sepanjang arah aksial pada kanal yang dibatasi oleh
dua buah plat elemen bakar dan kanal yang terbentuk antara kelongsong dan plat elemen bakar. Analisis
dilakukan dengan memanfaatkan paket program HEATHYDE. Paket program HEATHYDE adalah
program perhitungan termohidraulika plat elemen bakar pada kondisi tunak. Simulasi dilakukan pada
kondisi operasi daya lebih (terburuk) yaitu sebesar 114% dari daya nominal, faktor kanal terpanas dan
laju alir minimum. Hasil perhitungan meriunjukkan bahwa kriteria terjadinya rasio ketakstabilan aliran
(OFI) pada kanal tanpa adanya penyumbatan adalah 1,16 dengan suhu permukaan plat terpanas dan
suhu fluida pendingin maksimum sebesar 149,6°C dan 91,95°C. Dengan simulasi penyempitan sampai
dengan 40% diperoleh batas penyempitan kanal maksimum dengan nilai OFI 1,10 adalah sebesar 30%.

Pusat Reaktor Serba Guna - BAT AN
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PENDAHULUAN

Keselamatan pengoperasian reaktor ditinjau dari segi termohidraulika bergantung
pada tersedianya pendinginan yang mencukupi untuk memindahkan panas dari permukaan
plat elemen bakar ke pendingin yang mengalir di dalam kanal-kanal elemen bakar. Kanal
pendingin yang terbentuk dari celah antara dua plat sejajar ini selain berfungsi untuk
pendinginan juga digunakan untuk menyisipkan keping (foil) dan self power neutron
detector guna pengukuran fluks. Adanya penyisipan ini akan mengurangi lebar kanal,
sehingga mengakibatkan laju pendingin berkurang.

Untuk mengantisipasi kejadian di atas terhadap batasan keselamatan pengoperasian,
dilakukan analisis termohidraulika pada kondisi tunak menggunakan paket program
HEATHYDE. Model matematis program perhitungan HEATHYDE ini telah diveriflkasi
dengan hasil pengukuran parameter perpindahan panas dan laju pendingin RSG-GAS
dengan hasil yang cukup baik yaitu 6,85% [5].

Analisis dilakukan pada tingkat daya 34,2 MW (dengan 14% daya lebih terhadap
daya nominal 30 MW), yaitu laju pendingin minimum dan pada kanal terpanas dengan
menggunakan kriteria ketakstabilan aliran sebagai batasan keselamatan.

TEORI

PROGRAM PERHITUNGAN HEA THYDE

Program perhitungan HEATHYDE adalah model perhitungan perpindahan panas dan
laju pendingin satu dimensi pada kondisi tunak untuk perangkat plat elemen bakar dengan
distribusi daya aksial dan radial. Skema program HEATHYDE ini dapat dilihat pada
Gambar 1. Perhitungan termohidraulika pada perangkat elemen bakar tipe plat ini
memerlukan data perpindahan panas, hilang tekan dan laju pendingin di dalam elemen bakar.
Hilang tekan dan kecepatan pendingin di dalam elemen bakar ditentukan dengan korelasi
Colebrook-White yang telah dimodifikasi untuk menghitung efek umpan balik suhu
pendingin.

Model perpindahan panas untuk fasa tunggal dan aliran dua fasa secara konveksi
paksa dihitung menggunakan kriteria transisi dengan korelasi Bergles-Rohsenow. Batas
keselamatan terhadap awal pendidihan inti (ONB) dapat dijelaskan bahwa kehadiran
pendidihan inti di dalam kanal tidak membahayakan operasi reaktor. Bila intensitas
pendidihan meningkat maka inti-inti pendidihan akan bergabung menjadi lebih besar, dan
akhirnya menjadi suatu gelembung. Jika intensitas pendidihan meningkat lagi maka
gelembung akan lepas dari dinding elemen bakar. Pelepasan gelembung akan mempengaruhi
karakteristik penurunan tekanan di dalam kanal, dan ini akan mengakibatkan ketakstabilan
aliran. Fluks panas pada saat terjadi pendidihan inti (ONB) diselesaikan dengan korelasi [4]:
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= Pi''56 ''Pi' '56 I 9& [1.8 (Ts-Tsat) ] ((0,463) ( p r 3 4 ) ) ' ' (D
dengan:

PE = tekanan pendingin di setiap nodal (bar abs.)
TONB = suhu awal pendidihan inti (°C)
Ts = suhu permukaan kelongsong (°C)
Tat = suhu saturasi (°C)

Batas keselamatan terhadap kondisi panas kritis penyebab terjadinya akhir pendidihan
inti (Departure of nucleate boiling = DNB) ditentukan secara iteratif menggunakan korelasi
Mirshak dan Labuntsov. Korelasi Mirshak mempunyai range/rentang harga parameter
kecepatan pendingin, suhu subcooling dan fluks panas kritis yang lebih sempit daripada
korelasi Labuntsov. Korelasi Mirshak [4] adalah :

qc = 151 ( l + 0,1198U) (1 + 0,00914 ATsubcooiing)(l + 0,19P) (2)

dengan:
qc = harga fluks panas kritis (w/cm2)
U = kecepatan pendingin di dalam kanal (cm/det)
P = tekanan pendingin di sisi keluaran kanal (bar abs)
A lowing = T^ -T,„-Delta Tc (°C)
Tin = suhu pendingin di sisi masukan teras (°C)
A Tc = kenaikan suhu pendingin sepanjang kanal (°°)

Sedangkan korelasi Labuntsov [4] adalah :

qc = 145,4 9 ( p ) [ l + 2 , 5 u 2 / e ( p ) f 4 ) ( 1 + 15,1 CP A T ^ c o o i ^ / Xp1 /2) (3)
dengan:

9(p) = 0,99531 p1 / 3 ( 1 - P / P C ) 4 / 3 (4)

dengan:
Cp = harga panas spesik air (KJ/Kg-°C)
X = harga panas penguapan air (KJ/Kg)
P = tekanan pendingin di sisi keluaran kanal (bar abs)

= 1 ^ , -Tin-Delta TC(°C)

Kriteria ketakstabilan aliran (onset of flow instability = OFT) untuk kanal persegi
diselesaikan dengan korelasi Whittle & Forgan yang ditentukan berdasarkan parameter
kenaikan suhu, panas spesifik dan laju pendingin. Ketakstabilan aliran adalah perubahan laju
alir secara tiba-tiba di dalam kanal yang dipanaskan yang disebabkan oleh adanya
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perubahan karakteristik pressure drop dari aliran satu fase ke aliran dua fase atau
sebaliknya. Fenomena perubahan karakteristik pressure drop dapat dihubungkan dengan
peristiwa lepasnya gelembung-gelembung dari dinding kanal. Parameter pelepasan
gelembung dapat diturunkan dari eksperimen yang dilakukan pada berbagai variasi sesi uji
pada kanal sempit, yaitu :

r](z) = [T , (2 ) - Tc(z)]v(z)l /q"(z) (5)

dengan:
r\ (z) = parameter pelepasan gelembung (cnA/j)

Ts = suhu saturasi (°C)
Tc = suhu pendingin campuran (°C)
V = kecepatan pendingin (cm/det)
q" = fluks panas, (w/cm2)
z = jarak dari kanal pendingin masukan (cm)

Parameter i\ mengontrol bilamana gelembung tetap melekat di dinding atau lepas.

Sedangkan fluks panas pada saat OFI adalah :

qOFI = 0,05 [ R p CP (W tw / WH LH) U (T« - Tim*)] (6)

dengan:
R = suhu saturasi (°C)
p = densitas pendingin (Kg/m3)
W = lebar kanal (cm)
t» = tebal kanal (cm)
WH = lebar plat elemen bakar yang dipanaskan (cm)
LH = panjang elemen bakar yang dipanaskan (cm)

Sedangkan faktor keselamatan Sf yang merupakan batas awal terjadinya ketakstabilan aliran
didefinisikan sebagai:

Sf = (T»t-Ti» t e) / (Tom-Tinte) = 1 + "H D H / L H (?)
dengan:

r\ = parameter buble detachment, ditentukan secara empiris = 25 [4]
Tom = suhu pada sisi keluaran teras (°C)

Secara ringkas korelasi yang digunakan di dalam program Heathyde dapat dikelompokkan
menjadi dua bagian yaitu :
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1. Model dan korelasi aliran fluida yang digunakan dalam program Heathyde.

Parameter

1. Penurunan tekanan (pressure drop)
-Friksi
- Perubahan kecepatan
- Kanal masukan/keluaran

2. Kecepatan
3. Suhu pendidihan

Korelasi

Blasius-Collebrook
Bernoulli
Korelasi fisis

Korelasi fisis/iterasi
Korelasi empiris (Ts=f(p))

2. Model dan korelasi dan perpindahan panas program Heathyde.

Parameter

1. Fluks panas
-satufase
-duafase

2. Suhu
- pendingin
- elemen bakar

3. Awal pendidihan inti (ONB)
- onset of nucleate boiling
- fluks panas kritis (CNF)
- ketakstabilan aliran (OFI)

Korelasi

Dittus-Boelter
Jeans &Lottes

Hasil fluks panas
Hasil fluks panas

Bergles-Rohsenow
Mirshak-Labuntsov
ForganAVhittle

METODA PERHITUNGAN

Model Perhitungan

Untuk menganalisis pengaruh penyisipan keping terhadap keselamatan disain elemen
bakar dari segi termohidraulika, akan dihitung parameter suhu permukaan plat elemen
bakar, suhu fluida pendingin, batas keselamatan terhadap harga ONB, OFI dan DNB.

Untuk itu diasumsikan kanal pendingin mengalami penyempitan. Lebar kanal (gap)
disimulasi mengalami penyempitan dari 0%, 10%, 20% hingga 40% dari dimensi nominal.
Untuk mengamati karakteristik suhu, tekanan dan batas keselamatan yang bergeser akibat
adanya penyempitan ini, perhitungan perpindahan panas di dalam plat elemen bakar
dipertahankan dengan pendinginan konveksi paksa. Laju pendingin di dalam elemen bakar
dianggap tidak mengalami perubahan debit dengan adanya penyempitan ini. Perhitungan
dilakukan pada daya 34,2 MW (114% dari daya nominal 30 MW) menggunakan asumsi
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kanal terpanas, dimana pada kanal terpanas terdapat titik terpanas. Model perhitungan kanal
terpanas yang dipakai mengacu pada model yang telah dibuat oleh pemasok.

Pada model perhitungan ini, laju alir di dalam elemen bakar menggunakan data hasil
eksperimen pengukuran laju alir di teras 11 sebesar 46,54 m3/jam [3]. Distribusi suhu
dihitung dengan cara membagi plat elemen bakar menjadi 21 titik pengamatan (nodes) pada
arah aksial. Kanal pendingin dipanaskan dari dua sisi plat yang bersebelahan, dengan arah
aliran dari atas ke bawah. Tekanan masuk kanal dianggap sama dengan tekanan masuk teras
yaitu sebesar 1,997 kg/cm2.

Data Masukan Yang Digunakan

Data parameter termohidraulika teras RSG yang digunakan sebagai masukan
program HEATHYDE, antara lain adalah :

Faktor-faktor kanal terpanas yang digunakan [ 1 ]:
faktor puncak daya radial (FR) = 2,600
faktor teknis kenaikan suhu pendingin sepanjang kanal (FA) = 1,167
faktor teknis kenaikan suhu film = 1,260
faktor teknis dari ketidak rataan fluks panas (Fq") = 1,200

Distribusi daya aksial menggunakan hasil pengukuran fluks neutron di teras II.
Suhu masuk kanal pendingin = 44,5 °C
tekanan masuk kanal =1,997 kg/cm2

laju pendingin masuk kanal = 46,54 mVj
Dimensi elemen bakar,mm = 76,1 x 80,5 x 873
Dimensi plat elemen bakar,mm = 1,30 x 70,75 x 625
Dimensi meat elemen bakar,mm = 1,54 x 62,75 x 600
Tebal kelongsong,mm = 0,38
Lebar gap,mm
tanpa penyempitan (minimum) = 2,40
menyempit 10% =2,16
menyempit20% =1,92
menyempit 30% =1,68
menyempit 40% =1,44

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan perpindahan panas dan batasan keselamatan akibat adanya
penyempitan kanal pendingin dengan data masukan seperti yang telah diuraikan, disarikan
dalam Tabell.
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Kondisi operasi reaktor pada kondisi tunak ditentukan oleh parameter fluks panas,
kecepatan pendingin, suhu masuk dan tekanan pendingin. Bila aliran pendingin dengan
kecepatan tinggi melewati suatu kanal sempit maka tekanan Head di dalam aliran akan
mengalami peningkatan.

Pada Gambar 2 terlihat kecepatan aliran meningkat sebagai fungsi penyempitan kanal
dan sebagai akibatnya pressure drop juga mengalami peningkatan. Peningkatan pressure
drop akibat penyempitan kanal ini berdampak pada pola aliran pendingin yang tidak stabil.

Kecepatan pendingin akan mencapai maksimum apabila kanal pendingin mengalami
penyempitan 40% yaitu sebesar 5,490 m/detik. Kecepatan pendingin sebesar ini belum
menyebabkan terjadinya vibrasi karena batasan kecepatan terjadinya vibrasi di teras RSG-
GAS adalah 15 m/det [1].

Batas keselamatan terhadap ONB menunjukkan nilai yang lebih kecil dari satu, hal
ini menunjukkan bahwa awal pendidihan inti telah terjadi. Penurunan tekanan {pressure
drop) sebagai akibat intensitas pendidihan inti meningkat tinggi sebagai akibat penyempitan
kanal, yang selanjutnya menyebabkan ketakstabilan aliran. Gambar 3 memperlihatkan

nilai ketakstabilan aliran sebagai fungsi penyempitan kanal. Reaktor yang dioperasikan
dengan 14% daya lebih atau 34,2 MW dan didinginkan dengan laju alir minimum di posisi
kanal terpanas dengan faktor 2,846 kali lebih panas dibandingkan dengan kanal-kanal rerata,
yang artinya kondisi ketakstabilan aliran sebagai pembatas keselamatan pengoperasian
reaktor dianalisis pada kondisi terburuk menunjukkan bahwa tanpa penyempitan kanal, nilai
OFI 1,16. Batas keselamatan ini semakin mengecil apabila kanal semakin sempit. Dengan
mengambil faktor ketidak pastian sebesar 10% yang artinya nilai OFI 10% lebih besar dari
harga satu, maka dengan penyempitan kanal hingga 30% atau adanya penyisipan
keping setebal 0,765 mm reaktor masih dapat dioperasikan dengan daya maksimum.

Program HEATHYDE mempunyai kemampuan menghitung perpindahan panas
antara dua plat sejajar hingga terbentuknya aliran dua fasa. Akan tetapi program tersebut
hanya dapat menghitung hingga penyempitan kanal 40% dengan nilai OFI sebesar 0,958.
Hal ini disebabkan karena data hasil eksperimen yang digunakan di dalam persamaan
empiris tersebut terbatas. Untuk analisis lebih lanjut pada aliran dua fase hingga terjadinya
dry out dimana analisis sudah tidak dapat dilakukan pada kondisi tunak (steady state) lagi
maka perlu dilanjutkan dengan program perhitungan untuk kondisi transien.

KESIMPULAN

Dari hasil perhitungan dan analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan
mengambil kriteria batas OFI sebesar 1,10 maka adanya penyisipan keping di kanal elemen
bakar RSG-GAS hanya dapat dikerjakan sampai dengan batas maksimum penyempitan
kanal sebesar 30%, atau lebar kanal minimum 1,785 mm, sementara penyempitan >30%
telah melampaui nilai batas yang ditetapkan.
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Tabel 1. Hasil Perhitungan Parameter Termohidraulik Akibat Penyempitan Kanal
Pendingin Menggunakan Program HEATHYDE

Parameter

Pembangkitan daya setiap elemen bakar.MW
Laju pendingin volumetrik elemen

bakar,m3/jam
Kecepatan pendingin didalam kanal, m/detik
Tekanan di sisi masukan elemen bakar.bar
Penurunan tekanan sepanjang kanal, bar
Tekanan di sisi keluaran elemen bakar.bar
Suhu pendingin masuk kanal (°C)
Suhu pendingin keluar kanal (°C)
Suhu maksimum permukaan kelongsong°C
Fluks panas maksimum, w/cm2
Batas keselamatan terhadap ONB
Batas keselamatan terhadap OFI
Batas keselamatan terhadap DNB

0%

0,196
0,571
3,294
0,200
0,315
1,68
44,5
91,95
149,6
51,32
0,462
1,16
1,783

Hasil perhitungan

10%

0,196
0,571
3,660
0,200
0,400
1,59
44,5
91,70
148,2
51,32
0,497
1,15
1,798

20%

0,196
0,571
4,117
0,200
0,531
1,46
44,5
91,26
145,9
51,05
0,542
1,15
1,813

30%

0,196
0,571
4,706
0,200
0,741
1,25
44,5
90,85
139,6
52,50
0,564
1,11
1,825

40%

0,196
0,571
5,49
0,200
3,107
0,88
44,5
90,65
129,9
52,70
0,454
0,958
1,710
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MASUKAN PROGRAM KELUARAN

Data kanal pendingin
Pin, Tin masukan
Laju massa pendingin
Arahaliran

Data elemen bakar
Jumlah nodal
Distribusi daya
Daya total

ALIRAN PENDINGIN

ITERASI LUAR

PERPINDAHAN PANAS

I
VP r

:DNB T
o

;ONB T f

|OFI Q

Gambar 1. Skema Termohidrolika Program HEATHYD

Vm/det

0

Delta P (bar)

V m/det, +Delta P(bar)

1.44 1.54 1.64 1.74 1.84 1.94 2.04 2.14 2.24 2.34

Lebar Kanal

Gambar 2. Profil Kecepatan dan "Pressure Drop" Pendingin Terhadap Lebar Kanal
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Nilai Ketakstabilan Aliran
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Lebar Kanal (mm)

Gambar 3. Grafik Lebar Kanal Terhadap Nilai Ketakstabilan Aliran
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DISKUSI

SONY

Mohon dijelaskan skenario analisis penyempitan ini, sebab dulu pernah dihitung/we/
channel blockage dengan skenario yang lebih pesimistis dan dari hasil perhitungan
tidak terjadi core melt.

ENDIAH PH

Skenario model penyempitan adalah sebagai berikut: Dalam celah kanal pendingin
disisipkan keping, yang dimodelkan dengan berkurangnya lebar kanal secara
bertahap. Celah kanal dari sisi atas tidak mengalami penyumbatan {blockage)
sehingga dianggap laju pendingin masih tetap ada. Pada pemodelan fuel channel
blockage ada bagian kanal pada sisi masukan yang tertutup sesuatu sehingga
pendingin jelas berkurang.

AMIR RUSLI

1. Apa benar terjadi penyempitan oleh korosi pada kondisi P = 1.9 kg/cm2 dan laju
aliran = 46,54 m3/jam. Pada kondisi ini apakah tidak terjadi hal yang sebaliknya,
yaitu pelebaran akibat korosi. Apakah penyempitan tersebut bukan disebabkan
oleh scaling?

2. Bagaimana bila dibandingkan hasil perhitungan dengan hasil pengukirandi
lapangan (keadaan sebenarnya di RSG)?

ENDIAH PH

1. Korosi dapat terjadi pada permukaan pelat elemen bakar apabila elemen bakar
berada di dalam kolam reaktor dalam waktu yang lama. Pada sisi di sebelah korosi
terjadi scaling yang menyebabkan penyempitan kanal.

2. Pengukuran aktivitas keping yang disisipkan pada celah kanal pendingin yang
dilakukan di RSG-GAS baru ailakukan pada daya rendah, akan tetapi secara
teoritis dari segi termohidraulika dapat dilakukan pengukuran pada daya tinggi
(orde MW).
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ANALISIS KECELAKAAN KEHILANGAN PENDINGIN SEKUNDER
REAKTOR TIPE PIUS MENGGUNAKAN RELAP5/MOD2

Ign. Djoko Irianto*

ID990000033

ABSTRACT

LOSS OF SECONDARY COOLANT ACCIDENT ANALYSIS FOR PIUS TYPE
REACTOR USING RELAP5/MOD2. Process Inherent Ultimate Safety (PIUS) reactor concept is a
reactor concept that intrinsically based on passive safety. This reactor refer to Pressurized Water
Reactor (PWR) wherein the primary system is submerged in a pool of poison water. The operating
principle is to maintain the pressure balance, so that no inflow from pool to the primary system. On loss
of secondary coolant accident, primary coolant temperature increases, it is followed by the increase of
primary pump speed. When the upper limit is reached, the pump is tripped. Due to the pressure balance
disturbance, poison water flows from pool to the primary system, then reactor shut down. This accident
condition was simulated by experimental and numerical simulation using RELAP5/MOD2. Numerical
simulation was done to the experimental apparatus nodalization that was set on the norm of
RELAP5/MOD2. This nodalization consist of 119 volumes, 127 junctions, and 106 heat structures.
Analysis was carried out using both experimental and numerical simulation results. It can be concluded
that PIUS type reactor is able to anticipate loss of secondary coolant accident because its capability of
self shut down.

ABSTRAK

ANALISIS KECELAKAAN KEHILANGAN PENDINGIN SEKUNDER REAKTOR TIPE
PIUS MENGGUNAKAN RELAP5/MOD2. Konsep reaktor Process Inherent Ultimate Safety (PIUS)
adalah suatu konsep reaktor yang mengutamakan sistem keselamatan pasif. Reaktor ini mengacu pada
Pressurized Water Reactor (PWR) dengan sistem primer yang direndam dalam kolam air poison.
Prinsip pengoperasiannya adalah menjaga kesetimbangan tekanan agar tidak ada aliran dari kolam ke
sistem primer. Pada kecelakaan kehilangan pendingin sekunder, suhu pendingin primer naik yang
diikiiti oleh kenaikan laju putaran pompa primer. Setelah Iaju putaran pompa primer mencapai batas
maksimal, pompa akan trip (berhenti). Karena kesetimbangan tekanan terganggu, air kolam mengalir ke
sistem primer, kemudian reaktor shut down. Kondisi kecelakaan ini disimulasi secara eksperimen dan
secara numerik menggunakan kode komputer RELAP5/MOD2. Simulasi numerik dilakukan terhadap
nodalisasi peralatan eksperimen yang disusun berdasarkan kaidah RELAP5/MOD2. Nodalisasi ini
terdiri atas 119 volume, 111 junction dan 106 heat structures. Analisis dilakukan berdasarkan hasil
simulasi eksperimen dan numerik. Dari kedua simulasi dapat disimpulkan bahwa reaktor tipe PIUS
mampu mengantisipasi kecelakaan kehilangan pendingin sekunder dengan cara shut down secara
otomatis.

Pusat Pengkajian Teknologi Nuklir - BATAN
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PENDAHULUAN

Reaktor Process Inherent Ultimate Safety (PIUS) adalah suatu konsep reaktor
nuklir maju yang pada hakekatnya mengutamakan sistem keselamatan pasif. Prinsip
rancangan yang pokok pada reaktor ini adalah derajat keselamatannya yang tinggi
dengan mengurangi tingkat intervensi operator maupun peralatan rekayasa
keselamatan. Hal lain yang diperhitungkan dalam rancangan reaktor ini adalah
kemampuannya untuk shut-down secara otomatis selama transien abnormal serta
kemampuannya mendinginkan teras secara pasif dengan cara sirkulasi natural.

Sistem reaktor ini didasarkan pada sistem reaktor air tekan {pressurized water
reactor = PWR), dengan modifikasi seluruh untai sistem primer direndam di dalam
kolam besar yang berisi air poison yaitu air larutan boron dingin. Sistem primer
dihubungkan dengan kolam air poison pada bagian atas bejana (riser) dan bagian
bawah teras melalui density lock yang terdiri atas untaian pipa paralel vertikal yang
dirangkai dalam konfigurasi sarang tawon (honeycomb). Sistem primer untuk
mengangkut energi panas dari teras.reaktor ke turbin pada dasamya sama dengan PWR
kecuali pada bagian density lock.

Prinsip operasi reaktor tipe PIUS adalah menjaga kesetimbangan tekanan
sepanjang density lock antara sisi primer dan sisi kolam air poison, agar tidak terjadi
aliran dari kolam air poison ke sistem primer ataupun sebaliknya melalui density lock.
Kesetimbangan tekanan dalam density lock dapat dipertahankan dengan cara
mengontrol laju putaran pompa primer berdasarkan distribusi suhu pada density lock
bawah [1].

Pada kondisi kecelakaan kehilangan pendingin sekunder, kemampuan pendinginan
reaktor menurun. Kondisi ini menyebabkan suhu pendingin primer naik dengan cepat.
Karena adanya sistem kendali umpan balik pada laju putaran pompa primer, maka
kenaikan suhu pendingin primer akan diikuti oleh kenaikan laju putaran pompa primer.
Setelah laju putaran pompa primer mencapai batas maksimal, pompa primer akan trip
(berhenti). Kejadian ini akan mengakibatkan kesetimbangan tekanan pada density lock
terganggu sehingga terjadi aliran air poison dari kolam ke sistem primer, dan kemudian
reaktor shut-down.

Dalam penelitian sebelumnya telah dilakukan eksperimen untuk verifikasi
penerapan sistem kendali umpan balik terhadap laju putaran pompa primer berdasarkan
distribusi suhu pada density lock bawah [1,2]. Dalam penelitian ini, dengan
menerapkan sistem kendali tersebut, dilakukan suatu simulasi kecelakaan dimana laju
alir pendingin sekunder menurun secara tajam (hilang). Simulasi dilakukan melalui dua
cara yaitu secara eksperimen menggunakan untai uji termohidrolika yang dilakukan di
JAERI (Jepang) dan secara numerik menggunakan code komputer RELAP5/MOD2
yang dilakukan di Universitas Nagoya Jepang.
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PERALATAN

Dalam eksperimen ini digunakan untai uji termohidrolika sebagai simulasi reaktor
tipe PIUS (diagram reaktor tipe PIUS ditunjukkan pada Gambar 1) dengan susunan
peralatan ditunjukkan pada Gambar 2. Volume total untai primer termasuk teras
reaktor adalah 0,07 m3. Simulasi teras reaktor terdiri atas 28 batang pemanas listrik
dan 61 batang bukan pemanas listrik dengan diameter luar masing-masing 10 mm.
Teras dimasukkan ke dalam bejana berdiameter dalam 150 mm dan panjang 1000 mm.
Daya teras maksimal adalah 28 kW. Hambatan alir {flow drag) hidrolik pada teras
reaktor disimulasi dengan memasang orifis tepat di bawah saluran masuk teras.

Pada bagian atas dan bawah untai primer dihubungkan ke tangki air poison
melalui density lock. Masing-masing density lock terdiri atas bundel tabung
berdiameter dan panjang yang sama membentuk konfigurasi sarang tawon. Density lock
bawah terdiri atas 9 tabung berdiameter dalam 31 mm dan panjang 300 mm. Density
lock atas terdiri atas 37 tabung yang dipasang di dalam silinder berdiameter dalam 300
mm dan diletakkan pada bagian atas tangki air poison. Ketinggian antara pusat density
lock bawah dan atas adalah 3500 mm.

Laju alir diukur dengan menggunakan pengukur laju alir FX1, FX2 dan FX3
masing-masing pada keluaran pompa primer, pipa penghubung tangki air poison ke
density lock bawah dan pada sistem sekunder. Pengukuran suhu menggunakan
termokopel yang dipasang dalam untai primer, kolam air poison, density lock bawah,
dan dalam untai pendingin sekunder.

EKSPERIMEN

Eksperimen dilakukan pada kondisi tekanan satu atmosfir, yaitu dengan membuka
pressurizer pada bagian atas bejana. Untuk menjaga kesetimbangan tekanan maka
digunakan sistem kendali umpan balik terhadap laju putaran pompa primer berdasarkan
pengukuran distribusi suhu pada density lock bawah. Transien yang disebabkan oleh
masuknya air poison ke dalam teras reaktor disimulasi dengan menurunkan daya
pemanas listrik teras reaktor hingga ke tingkat panas peluruhan.

Kondisi awal eksperimen ditetapkan pada kondisi tunak operasi reaktor yang
stabil pada daya teras sebesar 20 kW. Eksperimen ini diawali dengan mengurangi laju
alir air umpan penukar panas atau air dalam pendingin sekunder secara manual yaitu
kurang lebih 0,15 kg/dt untuk setiap 300 detik atau seperti dalam tabel berikut:
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Waktu (detik)

0
550
850
1150
1450

Laju alir (kg/dt)

0,67114
0,50142
0,34714
0,16971
0,05914

Pengurangan laju alir pendingin sekunder akan menyebabkan kapasitas
pendinginan reaktor menurun, sehingga suhu pendingin primer naik. Dengan adanya
sistem kendali terhadap laju putaran pompa primer, maka kenaikan suhu pendingin
primer akan diikuti oleh kenaikan laju putaran pompa primer. Batas maksimal laju
putaran pompa primer ditetapkan sebesar 50 Hz.

SIMULASI MENGGUNAKAN CODE KOMPUTER RELAP5/MOD2

Nodalisasi Untai Uji TermohidroHka

Simulasi menggunakan kode komputer RELAP5/MOD2 diawali dengan membuat
model nodalisasi seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Model nodalisasi ini mengacu
pada peralatan eksperimen yaitu untai uji termohidrolika yang ada di JAERI menurut
kaidah yang berlaku untuk masukan RELAP5/MOD2. Baik ukuran, bentuk maupuh
keadaan sistem dalam model nodalisasi disesuaikan dengan keadaan untai uji
termohidrolika yang digunakan dalam eksperimen.

Berdasarkan kaidah tersebut disusun nodalisasi untuk seluruh sistem yang terdiri
atas 119 volume, 127 junction dan 106 heat structure dengan 385 titik mesh. Dalam
nodalisasi ini, seluruh pipa dan tangki dimodelkan sebagai bentuk silinder dan dibagi
dalam beberapa volume. Semua katup, orifis dan penghubung antara dua volume
dimodelkan sebagai junction. Dinding pipa, tangki, penukar panas dan teras reaktor
dimodelkan sebagai heat structure. Pressurizer dan sebagian dari sistem sekunder
dimodelkan sebagai time dependent volume dengan memberikan besaran masukan
seperti halnya perlakuan yang diberikan dalam eksperimen.

Untai sistem primer disusun mulai dari volume 100 sampai dengan volume 184
dan simulasi kolam air poison dari volume 188 sampai dengan volume 217. Untai
sistem sekunder dari volume 228 sampai dengan volume 260. Bagian penukar panas
yang merupakan untaian sistem primer adalah volume 116 yang dibagi menjadi 4,
sedangkan yang merupakan untaian sistem sekunder adalah volume 246. Density lock
bawah terdiri atas 6 batang pipa yang dimodelkan sebagai volume 206 sampai dengan
volume 217 yang masing-masing dibagi 5. Density lock atas dimodelkan sebagai
volume 185 sampai dengan volume 188, masing-masing dibagi menjadi 5 bagian.
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Penetapan Besaran Masukan Awal

Kondisi awal untuk simulasi numerik ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran
pada eksperimen. Karena keterbatasan pengukuran pada eksperimen, maka beberapa
besaran diestimasikan sebagai berikut:

1. Diasumsikan bahwa laju alir pada setiap junction adalah sama, dan ditetapkan dari
hasil eksperimen.

2. Aliran air poison dari tangki ke untai primar adalah positif, arah sebaliknya adalah
negatif. Pada kondisi awal ditetapkan sebesar nol.

3. Tekanan awal setiap volume, untuk bagian pipa yang statis dihitung menggunakan
rumus sebagai berikut [3]:

Ap =pghf

Ap = beda tekanan,
p = densitas,
g = percepatan gravitasi dan
hjp = koefisien kehilangan tekanan.

4. Untuk bagian pipa yang terdapat aliran, tekanan awal dihitung menggunakan
persamaan berikut [3]:

128

Q = laju alir,
Ap = beda tekanan,
D = diameter tampang lintang aliran,
u = viskisitas cairan, dan
L = panjang volume.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Simulasi kecelakaan kehilangan pendingin sekunder diawali dengan menyusun
kondisi tunak reaktor yang beroperasi stabil pada daya sebesar 20 kW yang berlaku
sebagai kondisi awal. Pada kondisi awal tersebut, laju putaran pompa primer diatur
untuk frekuensi 38.0 Hz. Akibat berkurangnya air isian penukar panas, kemampuan
pemindahan panas menurun. Hal ini menyebabkan naiknya suhu pendingin primer
sehingga densitas pendingin primer menurun. Penurunan densitas ini menyebabkan
pressure head pada riser menurun, yang dikompensasi dengan naiknya laju putaran
pompa. Seperti halnya pada eksperimen, pada simulasi numerik pun laju putaran
pompa primer maksimal ditetapkan sebesar 50 Hz.

397



Pada simulasi ini, dalam waktu 1680 detik laju putaran pompa primer naik
mencapai maksimal (50 Hz). Setelah itu pompa trip sehingga laju putaran pompa
menjadi nol (0 Hz) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. Pada Gambar 5
ditunjukkan grafik laju alir pendingin primer terhadap waktu sebagai respon terhadap
kecelakaan kehilangan pendingin sekunder. Dari 0 detik sampai dengan 1680 detik, laju
alir pendingin sekunder menurun, dan laju putaran pompa sirkulasi primer maupun laju
alir pendingin primer naik. Pada saat detik yang ke 1680 pompa primer trip, sehingga
laju alir primer menurun drastis. Selama pompa primer berhenti, perbedaan densitas
dalam air primer dan air poison menyebabkan munculnya aliran sirkulasi natural air
poison dari tangki poison ke sistem primer.

Hasil simulasi numerik menunjukkan bahwa setelah pompa berhenti dan laju alir
primer menurun drastis, terlihat adanya laju alir primer dengan arah negatif. Hal ini
dicoba diterangkan dengan menggunakan fenomena water hammer[3]. Fenomena ini
mengatakan bahwa apabila dalam suatu pipa dialiri fluida dan tiba-tiba katupnya
ditutup maka sebelum katup akan terjadi kenaikan tekanan, dan di sebaliknya akan
terjadi tekanan negatif. Fenomena tersebut juga terjadi dalam kasus ini yaitu pompa
secara tiba-tiba berhenti sehingga terjadi tekanan yang negatif pada saluran keluar dari
pompa. Akibat tekanan negatif ini, air poison mengalir dari tangki poison menuju ke
arah pompa. Karena pompa berhenti, air poison ini mengalir kembali ke arah riser.
Dalam waktu 200 detik laju alir primer menjadi nol, sedangkan di dalam eksperimen
laju alir primer yang negatif tidak terukur, hal ini disebabkan oleh adanya sedikit
bocoran pada sirip-sirip pompa nyata.

Karakteristik perubahan laju alir air poison dari 0 detik sampai dengan 1680 detik
ditampilkan pada Gambar 6 yang menunjukkan bahwa karena adanya sistem kontrol
umpan balik terhadap pompa primer, maka kesetimbangan tekanan pada density lock
bawah dapat dipertahankan sehingga aliran air poison ke dalam sistem primer dapat
dicegah. Akan tetapi, setelah 1680 detik pompa mengalami trip dan laju putaran pompa
menjadi nol, akibatnya kesetimbangan tekanan pada density lock bawah terganggu
sehingga air poison masuk ke dalam sistem primer. Ada sedikit perbedaan antara hasil
simulasi numerik dan eksperimen. Pada hasil numerik, laju alir air poison tertinggi
menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan laju alir air poison tertinggi
hasil eksperimen. Laju alir air poison tertinggi hasil simulasi numerik adalah 0,45
kg/dt, sedangkan hasil eksperimen adalah 0,23 kg/dt. Hal ini disebabkan karena pada
pompa nyata terdapat sedikit bocoran melalui sirip-sirip pompa, sehingga setelah
pompa berhenti terdapat sirkulasi natural baik dari tangki poison maupun dari sistem
primer ke riser. Lain halnya dengan simulasi numerik, setelah pompa berhenti aliran
pendingin sistem primer berhenti (menjadi 0 kg/dt), sehingga aliran sirkulasi natural
seluruhnya berasal dari tangki air poison. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa
hasil numerik menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Selain itu, pada hasil numerik
perubahan laju alir menunjukkan dua kali terjadi puncak, hal ini dapat diterangkan dari
Gambar 5 bahwa laju alir yang berarah negatif kembali mengalir menuju ke arah riser
sehingga sekali lagi terjadi puncak.
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Karaktersitik perubahan suhu pada saluran keluar dari teras ditunjukkan pada
Gambar 7. Sebelum pompa mengalami trip, simulasi secara eksperimen dan numerik
menunjukkan hasil yang sama yaitu suhu pada saluran keluar teras berangsur-angsur
naik. Namun pada simulasi numerik menunjukkan suhu yang lebih tinggi sehingga
perbedaan suhu puncak mencapai kira-kira 2 °C.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini telah dilakukan simulasi kecelakaan kehilangan pendingin
sekunder pada reaktor tipe PIUS. Simulasi dilakukan dalam dua cara yaitu eksperimen
menggunakan untai uji termohidrolika dan simulasi numerik menggunakan code
komputer RELAP5/MOD2. Dari hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hilangnya air pendingin sekunder, kemampuan pembuangan panas dari
sistem primer ke sistem sekunder berkurang sehingga suhu pendingin primer naik.
Dengan adanya sistem kendali umpan balik terhadap laju putaran pompa, kenaikan
suhu pendingin primer akan dikompensasi dengan naiknya laju putaran pompa
primer. Hal ini didukung baik oleh hasil eksperimen maupun simulasi numerik.

2. Dalam kondisi kecelakaan kehilangan pendingin sekunder, reaktor akan shut-down
secara otomatis yang disebabkan oleh masuknya air poison ke dalam teras reaktor.
Hal ini dari sudut keselamatan reaktor mengandung makna bahwa reaktor tipe PIUS
mampu mengantisipasi kemungkinan kecelakaan akibat kehilangan air pendingin
sekunder atau air isian pada pembangkit uap.
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DISKUSI

ENDIAHPH

Seteiah aliran pendingin sekunder hilang, temperatur primer meningkat, density lock
bagian atas membuka sehingga air berat akan bercampur dengan air teras. Dapatkah
dijelaskan bagaimana cara memisahkan air berat dari pendingin primer agar reaktor
dapat beroperasi kembali?

IGN. DJOKO I.

Prinsip pengoperasian reaktor PIVS adalah menjaga kesetimbangan tekanan
sepanjang density lock antara sisi primer dan sisi kolam air poison, agar tidak terjadi
aliran air poison ke sistem primer atau sebaliknya melalui density lock dengan kata
lain mengisolasi pendingin primer dari air poison. Kondisi start up adalah kondisi
awal untuk memisahkan pendingin primer dan air poison. Dalam eksperimen ini, pada
tahap awal pendingin primer dipanasi dengan pemanas listrik agar diperoleh densitas
yang berbeda. Tahap selanjutnya adalah mengoperasikan pompa primer agar
diperoleh kesetimbangan tekanan dalam density lock. Dalam kondisi ini pendingin
primer terisolasi dari air kolam poison.

NEXT PAGE(S)
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ABSTRACT

PROGRAM PERHITUNGAN NUMERIK UNTUK
PERANCANGAN PEMBANGKIT UAP

A.R. Antariksawan, Sriyono, Bintoro Aji *

mill
ID990000034

NUMERICAL CALCULATION PROGRAM FOR STEAM GENERATOR DESIGN
A numerical program design for steam generator design have been constructed. The program consist on
thermal calculation. In tube shell side, the calculation is essentially single phase force convection. In
shell side, there are two different regions : heated region and boiling region. Due to velocity, coolant
flow in shell .side could be treated as natural circulation. Then, a set of correlations for single phase and
two phase natural convection are used. The program is applied to design a steam generator for Untai Uji
Termohidraulika Reaktor (UUTR, Reactor Thermohydraulic Test Loop). Refering to nominal operation
condition, a total of about 41 m2 of heat transfer surface is needed; that is about of 38 tube of 18 m
length, 3/4 inch SS tube BWG 11 (or 9 m height of 38 U-tube). By using computer code
RELAP5/MOD1, the evaluation has been made. It is shown that calculation result of the program is
acceptable.

ABSTRAK

PROGRAM PERHITUNGAN NUMERIK UNTUK PERANCANGAN PEMBANGKIT
UAP. Sebuah program perhitungan numerik untuk perancangan pembangkit uap telah dibuat.
Perhitungan berkaitan dengan aspek termal. Perhitungan disisi tube dilakukan dengan persamaan
konveksi paksa satu fasa cair. Di sisi shell pembagian dua daerah dilakukan : daerah pemanasan dan
daerah pendidihan. Aliran sisi sekunder merupakan aliran alamiah sehingga digunakan korelasi
konveksi alamiah satu fasa dan dua fasa (cair dan uap). Program perhitungan diaplikasikan untuk
merancang pembangkit uap yang akan dipasang pada Untai Uji Termohidraulika Reaktor, PPTKR. Pada
prinsipnya, untuk kondisi operasi nominal diperlukan luasan perpindahan kalor sebesar 41 m2. Jika
dipilih tube SS diameter 3/4 inch BWG 11, diperlukan sekitar 38 buah tube sepanjang kurang lebih
18 m (U tube sekitar 9 m). Evaluasi dilakukan dengan paket program RELAP5/MOD1 dan
meminjukkan bahwa program yang dibuat memberikan hasil yang memuaskan.

PENDAHULUAN

Pembangkit uap {steam generator) merupakan salah satu komponen terpenting
pada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), jenis air tekan {Pressurized Water
Reactor, PWR)< Uap yang digunakan untuk memutar turbin dihasilkan di dalam
pembangkit uap tersebut. Selain itu, dari aspek keselamatan pembangkit uap
merupakan salah satu pengungkung zat radioaktif, sehingga intergritas pembangkit uap,
lebih khusus lagi tabung-tabung yang dialiri pendingin primer, harus terjamin.

Pusat Perangkat Nuklir dan Rekayasa - BAT AN
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Pada saat terjadi kecelakaan kehilangan air pendingin (Loss of Coolant Accident,
LOCA), kecelakaan terparah yang dipostulasikan, perpindahan kalor dari air di sisi
primer dan uap di sisi sekunder yang terjadi pada pembangkit uap merupakan faktor
penting yang menentukan fenomena keseluruhan setelah kejadian. Untai Uji
Termohidrolika Reaktor (UUTR), salah satu fasilitas eksperimen yang dimiliki oleh
PPTKR, merupakan model skala kecil (perbandingan volume dan daya sebesar 1/1150
dari PLTN PWR Westinghouse 1000 MWe) yang dimaksudkan untuk melakukan
simulasi kondisi kecelakaan seperti LOCA tersebut. Pada konfigurasi sistem yang ada
pada saat ini, tidak ada pembangkit uap seperti layaknya PLTN jenis PWR, akan tetapi
hanya ada penukar kalor air-air dimana di sisi sekunder air tetap pada fasa cair.

Disamping itu, ketinggian penukar kalor tidak mencerminkan ketinggian
pembangkit uap yang sebenarnya. Dengan kondisi seperti itu, sulit diharapkan
diperoleh hasil simulasi yang representatif, sesuai dengan kondisi kecelakaan di PLTN
yang disimulasikan, karena fenomena termohidrolika yang berbeda.

Sejalan dengan upaya penyempurnaan UUTR, maka direncanakan untuk
mengganti penukar kalor air-air tersebut dengan suatu pembangkit uap. Dengan
mengacu pada pembangkit uap jenis U tube yang dikembangkan oleh Westinghouse,
perancangan pembangkit uap untuk UUTR dilakukan. Perhitungan global, pada
dasarnya dapat dilakukan dengan perhitungan tangan (hand calculation). Akan tetapi
untuk memperoleh hasil perhitungan yang lebih teliti dan mempermudah perhitungan
iteratif, perlu dibuat program perhitungan numerik.

Di dalam makalah ini akan diterangkan metoda perhitungan yang diambil
(pendekatan, asumsi, dan algoritma), hasil perhitungan dan validasinya dengan paket
program RELAP5/MOD1. Metoda perhitungan merupakan pengembangan dari metoda
yang diketengahkan pada [1].

TEORI

Prinsip Pembangkit Uap Jenis Tabung U

Air pendingin primer dari teras reaktor mengalir ke pembangkit uap di dalam
tabung-tabung berbentuk U terbalik yang pada operasi normal selalu terendam air
sekunder (Gambar 1). Air tersebut setelah "membuang" kalor ke pendingin sekunder
akan keluar kembali dari pembangkit uap dan kembali ke teras reaktor. Sementara air
sekunder yang mengalir di luar bundel tabung U (di dalam shell) tersebut dipanaskan
dan diuapkan.

Perpindahan kalor antara ke dua pendingin melintasi dinding tabung pada setiap
titik tertentu dapat dinyatakan dengan ;
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dO
W = - ^ = h(0p - 0s) (1)

dS

dimana:
W : fluks termal (W/m2)
Q : daya yang dipindahkan(watt)
S : luas termal permukaan perpindahan kalor(m2)
h : koefisien perpindahan kalor global (W/ m2 °C)
0 p : suhu pendingin primer (°C)
0 S : suhu pendingin sekunder (°C)

Dengan mengintegrasikan untuk seluruh luasan, maka diperoleh

Q = hSA0 (2)

dimana A0 menyatakan beda suhu rata-rata antara pendingin primer dan sekunder.
Suhu saturasi pendingin sekunder yang tinggi (tekanan uap yang tinggi) pada suatu
PLTN dengan daya tertentu dapat dicapai dengan menaikkan luas permukaan
perpindahan panas atau menaikkan harga koefisien perpindahan kalor. Dua hal perlu
dipertimbangkan yaitu biaya dan keterbatasan teknologi; misalkan, kita tidak dapat
menurunkan ketebalan pipa untuk menaikkan harga h tanpa memperhitungkan
kemampuan tabung menahan tekanan sisi primer yang tinggi.

Terdapat beberapa konflgurasi aliran di antara kedua sisi (di dalam dan di luar
tabung) : aliran searah, aliran berlawanan, dan aliran berpotongan. Pada kasus dimana
salah satu zat alir berubah fasa (penguapan dan pengembunan) arah aliran menjadi
tidak penting. Pada pembangkit uap jenis tabung U, terdapat sekaligus kedua
konfigurasi aliran; aliran searah pada bagian aliran air pendingin bergerak ke arah
ujung belokan U dan aliran berlawanan pada saat air pendingin primer akan keluar
pembangkit uap.

Variasi Aksial Suhu Sepanjang Pembangkit Uap

Pada suatu penukar kalor kedua suhu diantara kedua zat alir menentukan fluks
panas yang dipindahkan, dimana :

• beda suhu besar bersesuaian dengan fluks panas besar dengan luas permukaan
perpindahan panas relatif rendah.

• beda suhu kecil bersesuaian dengan fluks panas kecil dengan luas permukaan besar.
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Air pendingin masuk ke dalam pembangkit uap dalam kondisi "subcooled", air
pendingin akan terlebih dahulu dipanaskan hingga suhu saturasi. Setelah itu air akan
mendidih dan terbentuklah uap (Gambar 2).

Awal pendidihan terjadi pada titik B, akan tetapi kondisi air masih subcooled ,
yang terjadi adalah pendidihan lokal, gelembung uap yang terbentuk kembali
terkondensasi.

Pada daerah pendidihan inti (nucleate boiling), perpindahan kalor berjalan
secara efektif. Pada daerah ini pembentukan gelembung uap meningkat. Suhu air
mencapai suhu saturasi. Koefisisen perpindahan kalor yang terjadi meningkat hingga
pada suatu titik dimana perpindahan kalor menjadi tidak efektif karena hilangnya
lapisan tipis cair (liquidfilm).

Pembangkit uap jenis tabung U dioperasikan terutama pada daerah pendidihan
inti, dimana kalor yang dipindahkan dapat diberikan dengan formulasi empiris :

W = C A 0 n

dimana harga koefisien C dan n bergantung berturut-turut pada tekanan dan fase
perpindahan kalor.

PERHITUNGAN PENUKAR KALOR

Koefisien perpindahan kalor sisi tube

Air di dalam tube selalu berada dalam kondisi satu fasa, yaitu cair. Untuk itu
dapat dihitung harga koefisien perpindahan kalor konveksi paksa air pada fasa cair
yang diberikan oleh:

hi = M s p v c p (3)

dimana :
p : massa jenis zat alir (kg/m3)
v : kecepatan aliran (m/detik)
Cp : kalor jenis zat alir (J/kg °C)

M s : bilangan tak berdimensi Margoulis yang diberikan oleh :

M s = 0 . 0 2 R e - 0 2 P r 0 6 (4)

dengan Re dan Pr berturut-turut adalah bilangan Reynold dan Prandtl.
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Sifat-sifat termodinamika air dihitung pada suhu rata-rata sisi tabung, Tp :

T = T J P + T ° P

2
dimana Tjp dan Top adalah berturut-turut suhu inlet dan outlet tabung (sisi primer).

Koefisien perpindahan kalor sisi shell pada pemanasan

Harga koefisien perpindahan kalor sisi shell pada daerah pemanasan kondisi
aliran alamiah, digunakan korelasi yang terdapat pada [2].

Nu x = - ^ = 0 . 6 0 ( G r x * . P r f )
1 / 5 > 05 < Gr*x.Pr < 104 (5)

k
^ = 0 6 0 ( G r x P r f ) > 05 < G r * P r < 104

k f
atau

N u x = - ^ = 0.17(Grx*.Prf)
1/4 > 2.1013 < G r \ . P r < 1016 (6)

k f

dimana :
kf : konduktivitas termal air (W/m2)
x : jarak (m)
Gr: bilangan Grashof termodifikasi, yang diberikan oleh

GrxNux =

J3 : koefisien muai air (°C"1)
jj. : viskositas dinamik (kg/m/detik)
qw: fluks kalor (W/m2)
g : gravitasi (m/detik2)

Sifat-sifat termodinamika dihitung pada suhu _/?//« rata-rata :

T + T
Tf = w s

2

dimana:
T w : suhu dinding (°C)
T s : suhu air rata-rata (°C)
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Untuk daerah turbulen (pada kasus ini) koefisien perpindahan lokal hampir tidak
berubah dengan x, sehingga dipakai harga koefisien perpindahan kalor, hoa, pada
x = L dimana L adalah ketinggian tabung daerah pemanasan.

Koefisien perpindahan kalor sisi shell daerah penguapan

Perhitungan harga koefisien perpindahan sisi shell penguapan, hou, dilakukan
dengan menggunakan pendekatan praktis yang memanfaatkan hubungan hou dengan
beda suhu radial (antara suhu air sisi shell dengan sisi tube).

Secara umum fluks kalor/dapat diberikan oleh :

W = h o u A 0 e (8)

dimana:
hOu ~ koefisien perpindahan kalor konvektif penguapan
A0e = beda suhu dinding dengan air

Sementara itu, fluks kalor yang dipindahkan dari zat alir di dalam tube ke sisi
shell dapat ditulis sebagai berikut

W=KA0r (9)

dimana K adalah koefisien perpindahan kalor global dan A0r adalah beda suhu antara
air di tube dan di shell.

Diketahui pula korelasi empiris untuk perpindahan kalor penguapan pada suatu
sirkulasi alamiah [1]:

W = C A 0 e
n (10)

dimana C adalah bilangan kesetaraan yang merupakan fungsi tekanan, dan n suatu
bilangan konstan yang berharga 2,42.

Dari persamaan (8),(9),dan (10)

n

h o u (11)
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dimana Ku adalah koefisien perpindahan kalor global daerah penguapan. Dengan
mengetahui harga hm yang bersesuaian dengan beda suhu radial pada titik

penyempitan(A0m ) dan pada titik outlet aliran shell (A0 r o), dihitung h rata-rata.

Koefisien perpindahan panas global

Perpindahan kalor dari sisi primer ke sisi primer ke sisi sekunder terjadi sScara
konveksi di dalam tabung, konduksi melintasi dinding tabung dan konveksi di luar
tabling. Harga koefisien perpindahan kalor global, K, dinyatakan dengan :

1 Dp I DQ l n Dp | *
h; D; 2u l Di h

Luas permukaan perpindahan kalor

Untuk daerah pemanasan, luas permukaan perpindahan kalor dihitung melalui
persamaan:

dimana:

m - &( — (14)
d p c pp d s c ps)

Sedangkan untuk penguapan, luasan permukaan perpindahan kalor diberikan
oleh:

dimana:
<j) dan 0 = suhu primer dan sekunder (°C)
dp dan ds = debit primer dan sekunder(kg/detik)
Cpp dan cps = kalor jenis primer dan sekunder(J/kg°C)
K dan Ku = koefisien perpindahan kalor daerah pemanasan dan penguapan

(W/m2 °C)
S = luas permukaan perpindahan kalor(m2)
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Indeks 0,0' dan 1 berturut-turut adalah titik inlet sekunder, outlet sekunder dan titik
penyempitan (air saturasi)

Diameter tube sheet/shell

dimana :
n tube : jumlah tube
p : pitch (m)

METODA

Pendekatan dan Asumsi

Perhitungan perancangan pembangkit uap dilakukan dengan pendekatan-
pendekatan dan asumsi sebagai berikut:

• Perpindahan kalor pada sisi pendingin sekunder dibagi dalam dua daerah, yaitu
daerah pemanasan dan daerah penguapan dengan masing-masing memiliki satu
harga koefisien perpindahan kalor global.

• Mengingat kecepatannya sangat rendah, yaitu kurang dari 0.1 m/detik, aliran sisi
pendingin sekunder merupakan aliran alamiah sehingga dipakai juga korelasi
perpindahan kalor untuk konveksi alamiah.(memenuhi kriteria Gr/Re2 >10).
Tidak ada kalor terbuang ke lingkungan (sistem adiabatik).

• Aliran di kedua sisi merupakan aliran lawan arah. Sebagian besar luas permukaan
tabung didominasi oleh daerah .penguapan dimana konfigurasi aliran menjadi tidak
berpengaruh.

• Sifat-sifat termodinamika air dan uap air seperti massa jenis, kalor sekunder,
konduktivitas dan viskositas dinamik dihitung berdasarkan suhu rata-rata.

• Perhitungan tahanan termal tidak memperhitungkan adanya lapisan pengotor.
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Perhitungan

Pada prinsipnya perhitungan dilakukan untuk memperoleh luas permukaan
perpindahan kalor yang dibutuhkan. Dengan kata lain apabila dimensi tube telah dipilih
akan diperoleh jumlah dan panjang tube serta ukuran shell yang diperlukan. Diagram
alir perhitungan ditunjukkan dengan Gambar 3.

Sebagai data masukan adalah :
• Kondisi operasi : tekanan primer dan sekunder, suhu masukan dan keluaran sisi

primer dan sekunder. Laju alir primer dan kecepatan aliran di tube.
• Geometri :dimensi tube, pitch.
• Bilangan kesetaraan C, tetapan n dan konduktivitas termal tube.

Perhitungan koefisien perpindahan kalor sisi shell pada daerah pemanasan
memerlukan perhitungan iteratif. Harga koefisien tersebut pada awalnya harus
diasumsikan. Kemudian berdasarkan harga tersebut dihitung koefisisen perpindahan
kalor global (persamaan 12), luas permukaan pemanasan (persamaan 13), dan dengan
persamaan 6 dihitung koefisien perpindahan kalor. Harga terhitung dibandingkan
dengan harga asumsi. Apabila perbedaan masih lebih besar dan satu harga yang
ditetapkan (yaitu 10"3), maka harga terhitung akan dijadikan sebagai harga asumsi,
begitu seterusnya hingga diperoleh perbedaan harga dibawah 10~3.

Pemrograman

Pemrograman perhitungan dilakukan dengan bahasa FORTRAN yang dijalankan
pada Komputer Pribadi. File data masukan dan data keluaran dipisahkan dari file
program perhitungan. Program perhitungan sendiri terdiri dari Main Program dan
beberapa Subroutine.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum program perhitungan utama dapat dijalankan dengan baik, terlebih
dahulu dilakukan validasi terhadap program perhitungan sifat-sifat termodinamika air.
Program yang dikembangkan berdasarkan [5] dibandingkan dengan data-data pada [4].
Hasil yang diperoleh sangat memuaskan karena perbedaan tidak lebih dari 2%.

Perhitungan perancangan pembangkit uap dilakukan dengan data masukan
kondisi operasi yang sesuai dengan kondisi nominal Untai Uji Termohidraulika Reaktor
(lihat Tabel 1). Dimensi tube dipilih untuk mendekati pembangkit uap yang dipakai di
PLTN PWR acuan. Pemilihan material disesuaikan dengan kemudahan mendapatkan di
pasaran (stainless steel 316). Kecepatan aliran di tube sebesar 3 m/s diambil sesuai
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batas standard TEMA [3]. Data hasil perhitungan diberikan pada Tabel 2. Terlihat
bahwa untuk mendapatkan suatu pembangkit uap yang berkapasitas sekitar 3.2 MW
dengan kondisi uap jenuh pada tekanan 6.4 MPa, dibutuhkan luas permukaan sekitar
41 m2, terbentuk dari 38 tube yang panjang masing-masing tube adalah sekitar 18 m.

Berdasarkan hasil tersebut, sudah mulai dapat dicoba merancang pembangkit
uap yang diinginkan. Disain mekanik harus disesuaikan dengan salah satu standar
disain yang tersedia. Dalam hal ini dipilih standar TEMA yang merupakan standar
disain untuk penukar kalor jenis shell and tube. Gambar 4, memperlihatkan pembangkit
uap yang dirancang untuk UUTR. Perlu diingat bahwa pembangkit uap yang dirancang
akan diperlukan untuk eksperimen, sehingga detil rancangannya dalam beberapa hal
berbeda dengan pembangkit uap di PLTN. Hal tersebut dapat terlihat dari pembuatan
''down comer' yang tidak berada di dalam shell, akan tetapi di luar.

Hasil perhitungan termal tersebut diatas hanya memberikan harga-harga besaran
terpenting akan tetapi belum cukup lengkap untuk mengetahui dengan pasti variasi
aksial suhu di tube dan shell atau kualitas uap keluaran. Untuk itu dialirkan evaluasi
dengan menggunakan paket program RELAP5/M0D1.

Modelisasi di dalam program RELAP5/M0D1 ditunjukkan pada Gambar 5.
Sebagai masukan data geometri diambil hasil perhitungan program yang dibuat. Hasil
perhitungan RELAP5/M0D1 menunjukkan bahwa dengan geometri dan dimensi seperti
yang dihasilkan dari program perhitungan perancangan dapat diperoleh unjuk kerja
yang diinginkan. Hasil RELAP5/M0D1 menunjukkan daya panas yang dipindahkan
adalah sekitar 3,4 MW, sedangkan yang dihitung dengan program ini adalah 3,2 MW.

Pada rancangan (Gambar 4) ditambahkan steam separator guna mendapatkan
kualitas uap 100% (atau mendekati) pada saat uap meninggalkan pembangkit uap.
Pada saat melewati steam separator ini, butiran-butiran air akan terpisah, dan jatuh
kembali ke dalam anulus dan menyatu bersama-sama 'feedwater' di dalam 'down
comer', sedangkan uap akan mengalir terus keluar pembangkit uap.

Berdasarkan hasil perhitungan RELAP5/MOD1 ini, rancangan pembangkit uap
dapat diperbaiki, misalnya yang berkaitan dengan volume anulus atau ketinggian
'chimney' (ruang antara permukaan U-tube dengan steam dome)

KESIMPULAN

Program perhitungan numerik untuk perancangan pembangkit uap telah dibuat.
Pendekatan dan beberapa asumsi diambil untuk lebih menyederhanakan perhitungan.
Meskipun demikian, hasil yang diperoleh cukup memuaskan. Hal ini dapat terlihat dari
hasil evaluasi dengan program RELAP5/MOD1.

Penyempurnaan program perhitungan ini masih harus dilakukan, misalnya
dengan membagi daerah penguapan ke dalam beberapa subdaerah dengan maksud
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meningkatkan ketelitian. Penambahan perhitungan pressure drop akan tnembuat
program ini lebih lengkap.
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Tabel 1. Data masukan

Tekanan sisi primer/tube (Pa)
Tekanan sisi sekunder/s/ie//(Pa)

Suhu inlet sisi primer/tafre (°C)

Suhu outlet sisi primer/tube (°C)

Suhu inlet sisi sekunderAs/ie/Z (°C)
Laju alir sisi primer/tube (kg/s)
Kecepatan aliran di dalam tube (m/det)
Diameter dalam tube (m)
Diameter luar tube (m)
Pitch(m)
Konduktivitas termal tube (W/m/K)
Bilangan C
Konstanta N

= 15500000
= 6400000
= 340

= 290

= 230

= 10.5
= 3.0
= 12.95D-03
= 19.05D-03
= 29.05D-03
= 15.5
= 0.16
= 2.42

Tabel 2. Hasil perhitungan

KONDISI OPERASI PRIMER

Suhu inlet (°C)

Suhu outletfC)
Laju alir(kg/s) =
Tekanan(Pa) =
KONDISI OPERASI SEKUNDER

Suhu inletCC)

Suhu outlet(°C)
Laju alir(kg/s) =
Tekanan(Pa) =
Daya yang dipindahkan(W) =
GEOMETRI
Diameter dalam tube(m) =
Diameter luar tube(m) -
Jumlah tube =
Panjang total tube(m)
Luas permukaan luar tube(m2) =
Luas permukaan pemanasan(m2) =
Luas permukaan penguapan(m2) =
Diameter shell(m) =

Konduktivitas tube(V^/m°C)
BESARAN PERPINDAHAN KALOR

Koefisien perpindahan kalor sisi tube(W/ m2°C) ~

Koef. perpindahan kalor global pemanasan (W/ m2°C)

Koef. perpindahan kalor sisi shell pemanasan(W/ m2°C)

Koef. perpindahan kalor sisi shell penguapan(W/ m2°C)

Koef. perpindahan kalor global penguapan(W/ m2°C) =

340.00

290.00

10.50
15500000.00

230.00

279.79

1.80
6400000.00
3221699.50

.01295

.01905
38.36
18.10722
41.5498
11.9801
29.5698
.2872
15.50

20498.35

1098.78

1663.48

17500.00

2731.55
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Gambar 1. Skema Pembangkit Uap Westinghouse

419



suhu
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Gambar 2. Variasi aksial suhu dan fasa perpindahan kalor pada Pembangkit Uap
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data masukan

menghitung daya, debit
sekunder

menghitung koef. perpindahan
kalor sisi sekunder

menghitung koef. perpindahan
kalor sisi sekunder daerah

pemanasan (1 fasa)

menghitung koef. perpindahan
kalor sisi sekunder daerah

peguapan (2 fasa)

menghitung koef. perpindahan
kalor global daerah pemanasan

dan penguapan

menghitung luas permukaan
perindahan kalor

menghitung jumlah, panjang
tabung dan diameter tube sheet

cetak hasil perhitungan

Gambar 3. Diagram alir perhitungan
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Gambar 4. D'isain Pembangkit Uap UUTR
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Gambar 5. Nodalisasi Pembangkit Uap
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DISKUSI

BAMBANG TEGUH P.

1. Metode yang digunakan apakah LMTD method atau NTU method?
2. Bagaimana menentukan pembagian daerah pemanasan - pendidihan?

A. R. ANTARIKSAWAN

1. Metode yang digunakan berdasarkan pada pembagian dua daerah yaitu pemanasan
dan pendidihan. Pada masing-masing daerah dilakukan perhitungan dengan
menggunakan suhu rata-rata.

2. Penentuan daerah pemanasan dan pendidihan dilakukan dengan perhitungan secara
iteratif.
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METODE VOLUME HINGGA UNTUK GRID TAK BERSTRUKTUR

Casmara , Dantje Kardana N *

ABSTRACT ID990000035

FINITE VOLUME; METHOD FOR UNSTRUCTURED GRID. The success of a
computational method depends on the solution algorithm and mesh generation techniques. Cell
distributions are needed, which allow the solution to be calculated over the entire body surface with
sufficient accuracy. To handle ihe mesh generation for multi-connected region such as multi-element
bodies, the Unstructured l-'inile Volume Method will be applied. The advantages of the unstructured
meshes are it provides a great deal more flexibility for generating meshes about complex geometries and
provides a natural setting for Ihe use of adaptive meshing. The governing equations to be discretized are
inviscid and rotational Kulcr equations. Aplications of the method will be evaluated on flow around
single and multi-component bodies.

ABSTRAK

METODE VOLUME IIINGGA UNTUK GRID TAK BERSTUKTUR. Keberhasilan suatu
metode kornpiitasi terklak pada algolilma perhitungannya dan teknik pembuatan grid. Grid di sekitar
model sangal dipcrlukan imluk mencari solusi yang diperlukan pada model dan sekitarnya dan untuk
melihat interaksi anlara sualu |>oomelri terhadap geometri lainnya. Pembuatan grid untuk model dengan
banyak komponen dilakukan dengan teknik grid lak berstruktur. Sedangkan algoritma untuk grid tersebut
adalah metode volume hingga. Keunggulan dari grid tak berstruktur adalah fleksibilitas yang tinggi
unluk geometri yang kompleks. I'ersamaan atur yang akan digunakan adalah persamaan rotasional dari
Euler. Penerapan melode ini dilakukan untuk mensimulasi aliran di sekitar benda berkomponen banyak.

PENDAHULUAN

Pengclahuan alinin secara detail disekitar suatu benda sangat dibutuhkan dalam
desain rekayasa industri scpetti aliran fluida di suatu mesin, aliran dalam pipa, aliran
pada bangunan lepas panliii, kapal laut, mobil dan pesawat terbang. Biasanya
informasi ini diperoleh clengan uji coba di laboratorium. Dalam tahap desain, akan
scring terjadi perubahan henluk geometri guna mendapatkan bentuk yang seoptimal
nuingkin, schingga pengujian di laboratorium, misalnya di lab. terowongan angin,
dari segi biaya dan waktu yang dibutuhkan akan sangat besar. Simuiasi numerik akan

UlTLAGUISITTckmilogi
' l.ab. Mckanika I'luiila <lan Hiclrodiiinniikii PAU-Ilmu Rekayasa, ITB
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merupakan alternatif untuk mendapatkan informasi diatas dengan cepat dan relatif
murah. Tetapi bagaimanapun simulasi ini masih banyak mendapat kesulitan-kesulitan
karena kemampuan komputer masih menjadi kendala untuk mensimulasi persamaan
Navier-Stokes secara lengkap dan tiga-dimensi misalnya. Sehingga penyederhanaan
persamaan dilakukan dengan berakibat bahwa hasil yang diperoleh tidak akan persis
sama seperti hasil yang diperoleh di lapangan (real flow). Walaupun demikian,
metode numerik dapat membantu mendesain, memprediksi dan menganalisa aliran di
suatui model, sehingga pengujian model di laboratorium hanya akan dilakukan
seminimal dan seefisien mungkin untuk mengurangi waktu dan biaya yang
diperlukan.

Hampir semua aplikasi aliran pada suatu benda mempunyai bilangan Reynolds
tinggi, sehingga metode numerik dengan metode potensial yang mensyaratkan bahwa
aliran memenuhi syarat tak-viskos dan tak-rotasional cukup memadai untuk simulasi
numerik. Tetapi aliran yang mempunyai aliran vortex (putaran) yang diakibatkan oleh
interaksi antara suatu benda dengan aliran yang datang, persamaan potensial diatas
tidak memadai. Metode alternatif yang dapat mengatasi masalah ini adalah metode
numerik dengan menggunakan persamaan Euler. Persamaan Euler adalah persamaan
tak-viskos, tetapi dapat diterapkan untuk aliran rotasional. Persamaan ini cukup luas
digunakan untuk simulasi bidang aerodinamika terutama untuk aliran termampatkan
(compressible flow) [ 1,2].

Dalam makalah ini, penelitian akan difokuskan pada penggunaan persamaan
Euler untuk aliran termampatkan (compressible Euler flow) dengan bilangan Mach
rendah. Saat ini teknik untuk menyelesaikan persamaan Euler yang populer adalah
metode beda hingga (Finite Difference Method), metode elemen hingga (Finite
Element Method) dan metode volume hingga (Finite Volume Method). Metode beda
hingga menggunakan grid berstruktur. Untuk model yang sederhana seperti model
tunggal (single component), pembuatan grid berstruktur tidak mengalami hambatan
yang berarti, tetapi jika mode! terdiri dari beberapa komponen dan geometri model
berbentuk kompleks, pembentukan grid akan mengalami hambatan yang besar.
Kalupun berhasil, pembentukan grid tersebut akan memerlukan waktu (man hour)
berbulan-bulan lamanya, sehingga efisiensi dari metode beda hingga akan menurun
rendah. Dua metode terakhir yaitu metode elemen hingga (MEH) dan metode volume
hingga (MVH) dapat mengatasi masalah diatas dengan penggunaan grid tak
berstruktur, sehingga pembentukan grid di sekitar model berkomponen banyak dan
kompleks sekalipun akan mudah dilakukan. Tetapi waktu perhitungan yang
dibutuhkan oleh MEH relatif lebih besar daripada MVH. Sehingga dalam makalah ini
untuk menyelesaikan persamaan Euler diatas akan menggunakan MVH. Kelebihan
lain dari MVH adalah metode ini dapat diterapkan untuk grid berstruktur dan dalam
diskritisisasi persamaan atur selalu dalam bentuk konservatif sehingga solusi yang
diperoleh akan lebih akurat.
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Aplikasi dari MVH dengan persamaan Euler termampatkan akan dikaji untuk
aliran pada benda berkomponen banyak dengan bilangan Mach yang rendah. Pertama
adalah aliran disekitar silinder tunggal dimana hasil analitiknya tersedia, sehingga
keakuratan hasil numerik yang diperoleh dapat dipelajari. Kasus kedua adalah aliran
disekitar beberapa silinder yang saling berdekatan. Aliran akan diberikan dalam
bentuk kualitatif dan kuantitatif.

PERSAMAAN ATUR

Untuk pemecahan persamaan atur Euler dengan metoda volume hingga maka
diperlukan form u las i persamaan Euler dalam bentuk integral sebagai berikut:

atau

JJ —- dQ+ <f (f dy - G dx)= 0

^-\\wdsi+ -G dx)= 0

( l a )

( lb )

dengan

W =

p
pw

pv
F =

pu

pu2+p

puv

L pHu .

G =

pv

puv

pv2+p

Persamaan (1 a) atau (1 b) ini dikenal sebagai persamaan Euler bergantung vvaktu
{time-dependent Euler equation) yang ditulis dalam bentuk integral.
Dari persamaan atur Euler 2-D pada persamaan (I.a atau l.b) dihasilkan empat
persamaan yang memiliki lima buah variabel yang tidak diketahui harganya, yaitu
densitas (p), komponen kecepatan kartesian (w,v), tekanan (p), energi dalam (E)
Untuk memperoleh jawab trivial (trivial solution) dari kelima variabel tersebut maka
perlu ditambahkan satu buah persamaan. Persamaan tambahan ini dapat diperoleh
dengan cara mencari hubungan antara variabel-variabel aliran dengan memanfaatkan
sifat-sifat termodinamik. Dalam penyelesaian persamaan Euler, persamaan tambahan
yang diambil merupakan hubungan variabel tekanan (p) dengan variabel energi dalam
(e) dan densitas (p) yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

= p(e,p) (2)
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atau

dp dp
dp de +

Dengan mengambil asumsi bahwa fluida sebagai gas ideal secara termal persamaan
tingkat keadaan dinyatakan sebagai':

P = pRT (4)

dimana R adalah konstanta gas.
Dengan mengasumsikan fluida sebagai gas ideal secara kalori maka diperoleh
hubungan persamaan sebagai berikut:

(5)y =

Dengan mensubstitusikan persamaan (5) dan (4) ke dalam persamaan (3) maka akan
diperoieh hubungan matematik yang dinyatakan sebagai :

p = (y-\)pe (6)

Persamaan (6) merupakan persamaan tambahan yang digunakan dalam pemecahan
persamaan atur Euler.
Dalam penyelesaian persamaan atur aliran secara lengkap perlu adanya penerapan
kondisi batas. Ada dua kondisi batas yang digunakan dalan pemecahan persamaan
atur Euler, yaitu kondisi batas permukaan (dinding) (solid bondary condition) dan
kondisi batas medan aliran terluar {far field bondary condition). Identifikasi kondisi
batas permukaan dan medan aliran terluar biasanya dilakukan dengan menggunakan
informasi tanda vektor normal dan vektor kecepatan pada batas aliran (flow
boundary)

n=(nx,nv) ={u,v) (7)

Untuk persamaan atur Euler, kondisi batas pada permukaan dinyatakan sebagai aliran
tidak dapat menembus permukaan sehingga kecepatan normal terhadap permukaan
berharga no! atau dituliskan sebagai :

(£ / .« ) , , = 0 (8)

Kondisi batas medan aliran terluar dibedakan atas kondisi batas aliran masuk (inflow)
dan kondisi batas aliran keluar (out flow) yang diidentifikasikan dengan arah vektor
kecepatan normal yang melintasi kondisi batas aliran.
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DISKRITASI RUANG VOLUME HINGGA

Penyelesaian numerik persamaan Euler dua dimensional ini dilakukan dengan
menggunakan pendekatan volume berhingga yaitu dengan membagi domain solusi
dengan sejumlah se! segitiga. Pembagian domain solusi dengan sel segitiga
memungkinkan menyelesaikan masalah dengan melibatkan geometri yang rumit dan
multi komponen secara mudah. Pembagian domain solusi dengan sel segitiga juga
disebabkan karena volume berhingga yang digunakan bertipe sel ujung {cell vertex).
Variabel-variabel aliran pada cell vertex disimpan di setiap ujung segitiga. Setelah
volume-volume sel terbentuk maka perlu menentukan persamaan atur yang berlaku
pada setiap volume sel. Dengan menerapkan persamaan (1) pada volume cell-A:.
Volume dari cell-/t merupakan gabungan antar sel dengan titik pertemuan di titik k
(Gambar-1), terbentuklah persamaan atur integral Euler yang dituliskan sebagai
berikut:

<\ (^ (F dy-G dx)=Q (9)
Ot «* r,

dengan

Wk = Vektor variabel konservatif pada volume sel k

F = Flux vektor dalam arah-x pada volume sisi sel k

G = Flux vektor dalam arah-y pada volume sisi sel k

Penempatan varibel Wk di dalam volume sel k tidak dinyatakan secara eksplisit pada
salah satu tempat dalam volume sel tersebut, sehingga untuk tujuan praktis
perhitungan variabel ditempatkan pada titik pertemuan antar sel-£ (Gambar-1) dan
harga vektor variabel konservatif rata-rata dinyatakan sebagai berikut:

k \ \ W d (10)
* n*

dimana Sk adalah luas gabungan volume kontrol yang berpusat pada titik pertemuan
antar sel segitiga yang salah satu titik ujungnya berkumpul di titik k, seperti dapat dilihat
pada Gambar-1. Penerapan persamaan (9) dilakukan dengan cara menjumlahkan
kontribusi flux di setiap sisi (edge) yang menghadap ke titik ujung-& sehingga
menghasilkan residu di titik ujung k. Diskritisasi suku kedua ruas kiri persamaan (9)
adalah

dy - G dx)* £ fa &y< ~ Gt
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dimana subskrip e menunjukkan sisi (edge). Untuk mendistribusikan kontribusi flux,
masing-masing titik komputasi ditandai dengan label integer yang unik dan masing-
masing edge mempunyai hubungan matrik dengan label N!t A ,̂ A ,̂ N4. Titik Nj dan A^
menunjukkan titik ujung edge sedangkan N3 dan N4 menunjukkan titik ujung yang lain
daripada dua segitiga yang bertemu di edge dengan label Nj dan N2 seperti dapat dilihat
pada Gambar-2. Perlu diperhatikan bahwa posisi Nj, N2, N3 berlawanan arah dengan
arah jarum jam sedangkan Nj, A ,̂ N4 searah dengan arah jarum jam. Hal ini penting
untuk menjamin agar pemberian tanda pada integrasi flux untuk titik k benar. Integrasi
harga ini dijumlahkan pada titik dengan label N3 dan dikurangkan pada titik dengan
label N4. Pada prakteknya, untuk keseimbangan flux, harga Fe dan Ge diambil rata-
rata, sehingga suku-suku pada ruas kanan persamaan (11) dapat dituliskan sbb :

- 1 •

— yx N2

dengan mensubtitusikan persamaan (10) dan (11) ke dalam persamaan (9) diperoleh
bentuk persamaan sebagai berikut:

(13)

dimana

Wk =

Pk PA

- PeHe»e -

PA

PA+A
(14)

Wk = Vektor variabel konservatif pada volume sel k

Ft, = Flux vektor dalam arah-x pada batas sisi sel e

G(, = Flux vektor dalam arah-y pada batas sisi sel e
Persamaan (14) merupakan persamaan Euler bentuk semi-diskrit yang akan
dipecahkan secara numerik. Untuk merangkum besaran dalam arah-x dan arah-y pada
persamaan (14), maka diperkenalkan besaran fluk kecepatan Qe pada batas sisi tipikal
e di volume sel k sebagai

(15)Qe=ue &y-ve Ax

sehingga persamaan (14) dapat dituliskan sebagai:
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(16)

atau

PA

<•=!
= 0 (17)

dimana C{Wk) adalah operator konvektif untuk sel-k, yang menyatakan
kesetimbagan flux-flux konvektif dalam bentuk diskrit yang melewati dinding sel
yang melingkupi sel-k.

INTEGRASI WAKTU

Untuk memperoleh solusi aliran dalam kondisi tunak dilakukan dengan proses
melangkah dalam waktu sampai kondisi konvergen diperoleh. Salah satu cara untuk
mendeteksi kondisi konvergen adalah dengan mengetahui harga residu yang semakin
kecil. Skema yang digunakan Jameson dalam melangkah waktu atau integrasi waktu
adalah metoda eksplisit Runge-Kutta bertingkat ganda[l].

HASIL DAN DISKUSI

Dalam memahami karakteristik dinamika aliran kompresibel benda dua
dimensi secara komputasiona! pada bilangan Mach rendah, dilakukan pengujian
terhadap aliran subsonik melalui silinder tunggal dan aliran melalui dua silinder

Aliran subsonik disekitar silinder tunggal

Kasus ini dihitung secara numerik untuk melihat kemampuan dari metode Euler
termampatkan untuk mensimulasi aliran dengan bilangan Mach rendah (M=0.15).
Aliran ini dapat dikatakan sebagai aliran tak-termampatkan (incompressible). Sehingga
hasil numerik yang diperoleh dapat dibandingkan dengan hasil analitik metode potensial
untuk aliran pada sebuah silinder tunggal. Untuk mengkaji kasus ini, grid yang
digunakan adalah tipe-O dengan jumlah elemen 9408 dan jumlah titik 4802. Seperti
dapat dilihat pada Gambar.3.a. Sed.angkan GambarJ.b memperlihatkan perbandingan
hasil distribusi koefisien tekanan (CP) di permukaan atas silinder. Walaupun hasil
numerik yang diperoleh sedikit berbeda dengan hasil analitiknya, tetapi sebagai alat
prediksi cukup memadai. Perbedaan ini dapat diakibatkan oleh keterbatasan metode
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numerik pada bilangan Mach yang idealnya M=0.0. Seperti diketaliui bahwa bilangan
M=0.0 adalah singularitas untuk suatu metode numerik dimana metode tersebut tidak
mampu menghitung dan kemudian divergen. Pada bilangan Mach rendah ini, kecepatan
suara jauh lebih besar dibanding dengan kecepatan lokalnya, sehingga penelitian lebih
lanjut sangat diperlukan untuk mengatasi hal tersebut supaya hasil yang diperoleh
cukupteliti.

Aliran subsonik disekitar dua buah silinder

Kasus ini merupakan kasus utama dari makalah ini yang memperlihatkan bahwa
untuk geometri yang kompleks sekalipun, pembentukan grid untuk dua buah silinder
yang saling berdekatan dapat dibuat dibuat dengan mudah dan dapat dihitung dengan
metode volume hingga. Grid untuk perhitungan ini dapat dilihat pada Gambar.4.a
dengan jumlah elemen 10174 dan juralah titik 5206. Grid tampak dekat dari dua silinder
ini diperlihatkan pada Gambar.4.b. Kontur bilangan Mach dan pola streamline di sekitar
dua silinder diperlihatkan pada gambar 4.c dan 4.d.. Disekitar silinder sebelah kiri,
kontur bilangan Mach sedikit bergerigi, tidak semulus kontur di silider sebelah kanan,
hal ini disebabkan terjadi perbedaan luas sel cukup besar diperbatasan silinder kiri
dengan grid dari silinder kanan (lihat Gambar 4.b.)- Perbaikan grid lebih lanjut supaya
distribusi grid di perbatasan grid satu dengan yang lainnya dapat lebih merata (smooth)
sangat diperlukan. Sedangkan distribusi koefisien tekanan (CP) dipermukaan atas dua
buah silinder dapat dilihat pada gambar 5..

KESIMPULAN

Dengan melihat hasil hasil perhitungan yang diimplementasikan terhadap 2 buah
studi kasus dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode numerik dengan menggunakan persamaan Euler untuk aliran termampatkan
yang diaplikasikan pada silinder tunggal dengan bilangan Mach rendah diperoleh
hasil yang cukup memuaskan.

2. Pembentukan grid tak berstruktur untuk geometri yang kompleks yaitu grid disekitar
dua buah silinder yang saling berdekatan dapat dilakukan dengan mudah serta
perhitungan terhadapnya dengan menggunakan metode volume hingga memberikan
hasil pendekatan yang cukup baik.

3. Perbaikan lebih lanjut mengenai kualitas grid linaupun metode perhitungannya masih
sangat diperlukan khususnya untuk bilangan mach rendah.
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Elemen Segl-Tlga

Gambar I. Bentuk sel dari grid tak berstuktur

V
Dummy Cells

Gambar 2. Distribusi sel dan sel-maya (dummy cell) di permukaan benda
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d) Pola streamline
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DISKUSI

M. BUN JAMBV

Mengapa Anda tidak menggunakan software Metode Elemen Hingga yang sudah
dilengkapi dengan pre-prosesor yang mungkin dapat digunakan untuk membuat grid?

CASMARA

Metode Volume Hingga yang dijelaskan dalam makalah ini dapat menggunakan grid
yang dihasilkan oleh pre-prosesor Metode Elemen Hingga. Tapi karena software
Metode Elemen Hingga tidak tersedia, maka digunakan teknik lain yang cukup
sederhana dan efektif yaitu overlapped grid. Teknik ini menggunakan grid dari
Metode Beda Hingga untuk single component yang banyak tersedia di literatur. Untuk
multi component, grid dibuat untuk masing-masing komponen, kemudian grid yang
overlapped dihilangkan, sehingga menghasilkan grid yang dapat digunakan untuk
Metode Elemen Hingga.

438



METODA ELEMEN HINGGA SIMPUL BERGERAK UNTUK MUSNAHNYA
DALAM WAKTU HINGGA DARI SISTEM PARAMETER TERDISTRIBUSI

DENGAN UMPAN-BALIK POSITIF EKSPONENSIAL

Agah D. Garnadi*

•Hi
ID990000036

ABSTRACT

MOVING MESH FINITE ELEMENT METHOD FOR FINITE TIME EXTINCTION OF
DISTRIBUTED PARAMETER SYSTEMS WITH POSITIVE EXPONENTIAL FEEDBACK. In
the distributed parameter systems with exponential feedback, non-global existence of solution is not
always exist. For some positive initial values, there exist finite time T such that the solution goes to
infinity, i.e. finite time extinction or blow-up. Here is present a numerical solution using Moving Mesh
Finite Element to solve the distributed parameter systems with exponential feedback close to the blow-up
time. The numerical behaviour of the mesh close to the time of extintion is the prime interest
in this study.

ABSTRAK

METODE ELEMEN HINGGA SIMPUL BERGERAK UNTUK MUSNAHNVA DALAM
WAKTU HINGGA DARI SISTEM PARAMETER TERDISTRIBUSI DENGAN UMPAN-BALIK
POSITIF EKSPONENSIAL. Dalam sebuah sistem parameter terdistribusi dengan umpan balik positif
eksponensial, keujudan global dalam waktu dan penyelesaian tidak dapat dijamin. Untuk sejumlah nilai
awal, terdapat waktu 7"yang hingga sehingga penyelesaian u menuju tak hingga, yaitu musnahnya dalam
waktu hingga atau meledak atau terbentuknya singularitas waktu. Metoda elemen hingga dengan simpul
bergerak digunakan untuk memecahkan Sistem Parameter Terdistribusi (SPD) dengan umpan balik
positif eksponensial mendekati waktu ledaknya. Perilaku penyelesaian numerik mendekati waktu ledak
menjadi hal perhatian kita.

PENDAHULUAN

Pada masalah pembakaran, sistem parameter terdistribusi (SPD) dengan umpan
balik positif eksponensial:

du tfu
—=—r-+exp(w)
dt dx2 V

* Jurusan Matematika - Institut Pertanian Bogor
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muncul sebagai representasi fenomena, misalnya sebagai masa induksi suatu
pembakaran [8]. Salah satu aspek permasalahan dalam penyelesaian masalah ini ialah
dimungkinkannya penyelesaian hanya ujud dalam waktu hingga untuk beberapa
syarat awal tertentu yang bernilai positif [5] [8].

Disamping itu, secara analitis, manakala penyelesaian mendekati waktu
ledaknya, penyelesaian membumbung tinggi dengan cepat menuju tak-hingga. Lebih
jauh, terjadinya konsentrasi penyelesaian di satu titik. Mengingat penyelesaian
analitis tidak mudah diperoleh, maka metoda numerik menjadi salah satu jalan keluar
untuk memahami perilaku penyelesaian. Sebagai upaya untuk memahami perilaku
penyelesaian SPD di sekitar waktu ledak.

Masalah penting dalam memperoleh penyelesaian numerik ialah bagaimana
memperoleh penyelesaian numerik dapat menangkap penyelesaian analitis yang
nilainya membumbung tinggi dengan sangat cepat, dengan kata lain skala waktu
menjadi dominan. Serta menangkap konsentrasi penyelesaian di satu atau lebih
tempat, dengan perkataan lain skala ruang yang juga cepat.

Sebagai pembanding kita tinjau penggunaan beda hingga dengan lebar simpul
tetap. Perlu dicatat bahwa penggunaan beda hingga dengan lebar simpul tetap untuk
memecahkan SPD memungkinkan perilaku konsentrasi penyelesaian gagal diperoleh,
sebagaimana dilaporkan oleh [1]. Karenanya, dalam [2] digunakan metoda beda
hingga dengan simpul bergerak, keadaptifan yang dinamik sifatnya. Karenanya cukup
menarik apabila metoda elemen hingga dengan simpul bergerak [4], [7] digunakan
untuk memecahkan SPD dengan keujudan waktu hingga.

METODA ELEMEN HINGGA SIMPUL BERGERAK

Perumusan Semi-Diskret Galerkin

Kita tinjau bentuk umum sistem parameter terdistribusi:

du^du d ._. du^. _. du.
,t,ut—) — =—(R(x,t,u,—-))-Q(x,t,ut—)

ox at ox ox ox
dengan daerah W - [a,b],/ > 0. Fungsi R dan Q dapat dianggap secara berturut-turut
sebagai fluks dan sumber. Dengan mentransformasikan koordinat ke bentuk
Lagrangian, dengan menggunakan turunan total terhadap u:

du du dudx

dt~ dt dx dt
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diperoleh bentuk lagrangian:

. du..du dudx. d /n, du.. _, du.
c(x,t,u,—-)(———--—)=—(R(x,t,u,— ))-Q{x,ttu,—-)

ox at ox at ox ox ox

Misalkan W^j = [a = Xo,X](t),...,Xj^ft),X^/+j)ft) = b] menyatakan N simpul
bergantung terhadap waktu. Dengan menggunakan rumusan Galerkin, bentuk
lagrangian diaproksimasi di atas Wy&i). Fungsi coba dan fungsi test dipilih berbentuk
linier bagian demi bagian. Pada setiap elemen ke / (yang bergantung pada waktu) [Xj
(t), X(i+]) ft)] digunakan kwadratur Gauss, sedangkan untuk turunan waktu
digunakan lumping pada titik simpulnya [4],

Simpul Bergerak

Untuk menyelesaikan aproksimasi semi-diskret yang dihasilkan, diperlukan
persamaan tambahan yang menentukan bagaimana gerak simpul Xi(t), yang belum
diketahui. Gerak simpul ini ditentukan secara implisit oleh persamaan:

dengan n\ = l/(X/y+n - Xj) = \l(DX) yang menyatakan kepekatan titik dan
M\ = (1 + (u(i+j) - uf)V(DX)2)(l/2) satu fungsi monitor titik, yang dipilih berbentuk
aproksimasi diskret untuk gradien.

Fungsi monitor tersebut menentukan bagaimana simpul Xj akan didistribusikan.
Parameter r berfungsi sebagai pemulus yang berfungsi agar tidak terjadi penempatan
titik seketika manakala ditemui tanjakan yang curam pada penyelesaian numerik,
dengan demikian menghindari osilasi temporal dari kisi-kisi sehingga menimbulkan
galat yang cukup besar.

ALGORITMA PENGENDALI WAKTU

Untuk pengaturan langkah waktu mendekati waktu ledak, digunakan cara yang
serupa sebagaimana yang dipakai oleh Berger dan Kohn [3]. Cara ini digunakan
terutama karena kesederhanaanya.
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Algoritma langkah waktunya ialah sebagai berikut:

1. Tetapkan mi. = norm(u(0),oo), mU=MxmL, MB
2. Selesaikan untuk maju ke muka untuk: norm(u(tk), <x>) <=mU
Z,S\tem(J>=MB STOP

lainnya:
• tukar: mL =mU;mU=MxmL
• kembali ke langkah 2

selesai

Hasil Numerik

Di sini akan dilaporkan hasil perhitungan untuk kasus W= [0,1] dengan syarat
awal w(0, X) - 20.0 Sin(7ix). Diketahui bahwa solusi SPD akan meledak dengan titik
ledak terkonsentrasi di titik x = 0.5. Pada awalnya ditetapkan kisi-kisi simpul yang
seragam berjumlah N = 41. Sistem persamaan diferensial diselesaikan dengan
menggunakan rutin untuk masalah stiff dalam presisi ganda DDASSL. Integrasi
waktunya menggunakan Backward Differentiation Formulae (BDF), yang secara
internal perhitungan Jakobian didekati dengan metoda beda hingga. Kita tetapkan
toleransi galat waktu langkah lokal relatif dan absolut secara berturut-turut pada
rtol = 1.0E-7 dan atol = 1.0E-4. Sedangkan parameter pemulus untuk fungsi
kepekatan distribusi titik simpul ditetapkan r= 1.0E-5.

KESIMPULAN

Telah disajikan keefektifan MEHSB dalam menyelesaikan masalah SPD yang
memiliki singularitas waktu. Kelemahan metode langkah waktu yang diusulkan di
atas, baik kiranya bila memodifikasi fungsional di [6] sebagai alternatif pengaturan
langkah waktu.

UCAPAN TERIMA KASIH
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Gambar 1. Rajahan teratas menunjukan gerak simpul terhadap modulus. Nampak
terlihat kompetisi antara upaya solusi numerik mengaproksimasi solusi dengan fungsi
penempatan simpul. Pada rajahan bawah, modulus terskala nilai maksimum untuk
setiap solusi yang terkait dengan rajahan posisi simpul pada rajahan teratas.
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Gambar 2. Rajahan teratas meunjukan gerak simpul sebelah kiri terhadap modulus.
Ini merupakan upaya untuk melihat lebih jelas perilaku titik simpul bergerak terhadap
titik simetri. Sedangkan rajahan terbawah mencoba melihat gerak beberapa titik di
sekitar titik xi = 0.5 menjelang waktu punah numerik.
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DISKUSI

M. BUNJAMEV

Apa relevansi Moving Mesh Finite Element Method (MMFE) dengan tugas Anda di
IPB?

AGAH D. GANARDI

Salah satu fenomena yang memiliki masalah blow up sering muncul dalam bidang
penyebaran populasi, sehingga MMFE dapat digunakan.

HENDRO TJAHYONO

1. Dimana aplikasi moving mesh dalam fenomena fisis? Mohon diberi contoh.
2. Bagaimana penentuan kecepatan meshl
3. Apakah ada kriteria tertentu sehingga diperoleh kecepatan terbaik?

AGAH D. GANARDI

1. Contoh pemakaian MMFE di bidang fisis adalah untuk "menangkap" shock yang
bergerak di bidang aerodinamika.

2. Kecepatan mesh ditentukan oleh kecepatan pendistribusian mesh yang diramalkan
atas dasar fungsi monitor.

3. Sejauh ini, kriteria terbaik bergantung pada kebutuhan jenis informasi yang
diperlukan. Misalnya untuk shock problem, maka grade menjadi penting,
sehingga dipergunakan fungsi monitor arc-length.
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PENENTUAN TEMPERATUR KARAKTERISTIK MATERIAL
DENGAN METODA NUMERIK

Nurd in Effendi dan Safei Purnama

ABSTRACT ID990000037

DETERMINATION OF CHARACTERISTIC TEMPERATURE ON A MATERIAL
NUMERICALLY. Tempcraliire factor (hat has importance role in the determination of dynamic
displacements am be calculated on the basis of thermal intensity factor; with the aids of several
constants, like atomic mass of the substance, Planck's constant. Boltzmann's constant, and Debye's
function .<t>(x), characteristic leinpcrature of the materials can be calculated. O(x) is Debye's function,
which is "/'// conditioned function' Ihal is calculated numerically, and from this function can be defined
any function that includes temperature measurement parameters T, and T, respectively; the result is
plotted as a first graph. The second graph is found from the equation below.

that need parameters constructed from a pair of lines of diffraction intensity, whose intensity ratio is
measured at two different temperatures, namely

«H^L'^ i l i i l and ct2=r

and £i'=(h|" +

so that we can make a plot of the second graph. Both of the graphs calculated numerically were plotted in
the same scale, and the intersection point of the graphs is the characteristic temperature searched for that
can be read from the graph.

ABSTRAK

PENENTUAN TEMPERATUR KARAKTERISTIK MATERIAL DENGAN METODA
NUMER1K. l-aklor temperatiir memegangperanan penting dalam penentuan amplitudo vibrasi dinamik
yang menentukun besarnya hanibiiran difus termal, dapat dihitung atas dasar faktor temperatur; dengan
nienggunakan faktor-faklor konslanla: massa atom dari material, konstanta Planck, serta konstanta
Bollzmann. dengan bantuan I'ungsi karakteristik Debye <t>(\), maka temperatur karakeristik dari material
dapat dilcntukan. O(x) adalah I'unjisi Debye yang merupakan fungsi yang ill conditioned, yang dihitung
secara numcrik dan dari fungsi ini dapat didefinisikan suatu fungsi yang mengandung dua parameter
temperatvir pengvikuran. musing-musing T, dan T2 dan hasilnya diplot sebagai grafik pertama. Grafik
kedua dipcroleh dari persamaan di bawah.

I'usat Penelilian Sains tlan Malcri - UAi'AN
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_ I" mk T 4a2

yang memerlukan parameter-parameter yang dibangun dari pasangan garis intensitas difraksi, yang
memiliki perbandingan intensitas yang diukur pada dua temperatur yang berbeda, yaitu

oq =i 1"IKIMJ | dan oc2 = | *• ' '

dan S i

sehingga kita dapat memplot grafik kedua. Kedua grafik yang dihitung secara numerik tersebut di atas
diplot pada skala yang sama, dan titik potong kedua grafik merupakan temperatur karakteristik yang
dicari, yang dapat dibaca dari grafik.

PENDAHULUAN

Setiap bahan mempunyai temperatur karakteristik masing-masing, yang biasa
disebut dengan temperatur karakteristik Debye, atau disingkat dengan temperatur
karakteristik saja.

Peranan temperatur karakteristik ini dalam penelitian material sangat penting,
khususnya dalam menentukan kapasitas termal, nilai frekuensi maksimum fonon,
untuk mempelajari sifat optiknya, serta dalam penelitian hamburan difus. Umumnya
para peneliti mendapatkan kesukaran dalam menghitung temperatur karakteristik ini,
karena melibatkan integral fungsi Debye yang ill conditioned pada batas kirinya, yang
biasanya diperoleh dari tabel; tetapi sayangnya tidak semua nilai fungsi Debye
tersebut terdapat di dalam tabel untuk setiap nilai variabel yang dicari. Dalam
makalah ini penghitungan fungsi Debye dilakukan dengan pendekatan asimtotis batas
kirinya, kemudian dilakukan pemetaan grafiknya. Grafik kedua diperoleh dari
perumusan fungsi temperatur yang mengandung parameter yang memanfaatkan data
intensitas puncak-puncak difraksi untuk temperatur yang berlainan, dan hasilnya
diplot pada skala yang sama dengan grafik pertama di atas. Titik perpotongan kedua
grafik ini merupakan temperatur karakteristik dari material yang bersangkutan.
Fungsi Debye ini banyak diperlukan untuk menghitung faktor pengurangan puncak
intensitas maupun untuk menghitung amplitudo vibrasi kisi, serta untuk mempelajari
sifat optik serta sifat termal dari material.

Teori

Dalam Agl dengan vibrasi harmonik, amplitudo vibrasi dinamik dari suatu kisi
berganrung pada besarnya faktor temperatur. Dalam mekanisme hamburan misalnya,
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besarnya faktor temperatur ini menentukan penurunan intensitas puncak difraksi serta
menyumbang terhadap hamburan difus, yaitu yang disebut hamburan difus termal.
Dalam penelitian material superionik yang melibatkan hamburan difus yang sangat
kuat, maka kontribusi dari hamburan difus termal ini menjadi salah satu perhatian,
untuk mengamati besarnya disorder kristal.

Faktor temperatur B terkait dengan temperatur karakteristik @£> melalui
hubungan:

mk©DL x 4 .

dimana <£(x) adalah fungsi Debye, yang dirumuskan:

• W - -)^-, TO

Pada umumnya untuk menghitung nilai 0 r j kita akan mengalami kesukaran,
karena hams menggunakan tabel, sedangkan nilai-nilai yang tercakup pada tabel
tersebut biasanya sangat terbatas sehingga tidak lengkap, karena hanya mencakup
nilai-nilai tertentu saja. Oleh sebab itu tujuan utama dari makalah ini adalah
membahas cara singkat untuk menghitung temperatur karakteristik secara numerik,
hasilnya diplot sebagai grafik fungsi temperatur yang sekaligus memanfaatkan nilai-
nilai fungsi Debye, yang dihitung dengan metoda integrasi asimtotis karena fungsi
Debye tersebut memiliki kelakuan 'ill conditioned ' pada batas kirinya. Dari fungsi
Debye ini dapat dibangun suatu fu.ngsi yang mengandung dua parameter temperatur
pengukuran intensitas, yang masing-masing adalah T^ dan T2 , yang bentuk
eksplisitnya adalah:

Dalam perhitungan ini diperlukan pengeplotan grafik dari perumusan Iain, yaitu
grafik dari fungsi linier terhadap temperatur yang berbentuk :

4a2

dimana faktor oq dan ct2 masing-masing adalah pferbandingan intensitas antara dua
puncak difraksi dengan indeks Miller tertentu yang dipilih, yang masing-masing
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diukur pada temperatur Ti dan T2 ; m adalah rata-rata massa atom dari unsur-unsur
yang ada, k adalah konstanta Boltzmann, dan h adalah konstanta Planck

Sebagai contoh jika pada temperatur Tj kita memiliki dua puncak difraksi
dengan indeks Miller (h^kjlj) dan (h2k2l2)> maka

Lio^y^
sedang pada T2 kita mempunyai

az Li(h2k2i2).

dan parameter yang lainnya yang dibentuk adalah

(5)

Kedua grafik y(x) pada persamaan 3 (berupa kurva lengkung) dan persamaan 4
(berupa kurva linier) di atas diplot pada skala yang sama dalam sebuah grafik. Titik
perpotongan kedua grafik ini merupakan 'temperatur karakteristik dari material yang
bersangkutan.

HASIL-HASIL

Dalam makalah ini telah dihitung nilai parameter karakteristik &D untuk
beberapa macam material, yaitu Agl, Ag2S, Ag3SI, Cul dan Mo. Sebagai gambaran,
maka dikemukakan hasil perhitungan untuk Agl pada intensitas-intensitas yang
diukur, yaitu pada bidang-bidang refleksi (110) dan (200), diperoleh:

«1 =(IllO/I200)453 = U93

«2 = (1110/1200)523= 2,06

sehingga kemiringan dari fungsi linier V|/(x) dari persamaan 3 dapat dihitung, dengan
menggunakan semua parameter yang sudah diketahui, yaitu :
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12h2

mk
fz,-:f

T 4a2
12x(6,625xl0'3 4)2(4-2)

(117,4 x 1,66 xl0"27)(l,38xl0-23)(4) (5,06 xlO"10)2

38,2

v|/(x)= 0,0015 x

0,06

38,2
= 0,0015 x

yang merupakan fungsi linier terhadap temperatur, yang ditunjukkan pada grafik-2
yang berupa kurva linier dalam gambar-1. Titik perpotongan grafik-1 (kurva
lengkung) dan grafik-2 pada gambar-1 merupakan temperatur karakteristik dari Agl.
Dalam hal Agl kita peroleh temperatur karakteristiknya adalah 208 K. Juga dalam
setiap gambar berikutnya, yang dimaksud grafik-1 adalah kurva lengkung dan grafik-
2 adalah kurva linier.

Nilai-nilai hasil perhitungan selengkapnya untuk material Agl dan Cul
dicantumkan dalam tabel 2 di bawah.

Tabel 1. Beberapa Parameter Sampel Bahan Hasil dari Perhitungan

Material

Agl

Ag2S

Ag3Sl

Cul

Mo

Temperatur
(K)
300
373

300
573

300
373

300
423

108
293

a

1,07
1,47

2,4
2,5

2,0
2,1

6,45
6,68

2,24
2,98

In(a2/oq)

0,06

0,04

0,048

0,025

0,28

Nilai kemiringan dari fungsi VJ/(X) untuk masing - masing bahan serta hasil
perhitungan temperatur karakteristiknya dapat dilihat pada tabel 2.
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Tabel 2. Temperatur Karakteristik Bahan Hasil Perhitungan.

Material

Agl

Ag2S

Ag3SI

Cul

Mo

Grafik

gam bar-1

gambar-2

gambar-3

gambar-4

gambar-5

Kemiringan
dari fungsi

1|/(X)

0,0017

0,0023

0,0019

0,0015

0,0012

Temperatur
Karakteristik

(K)
208

275

198

287

390

Grafik dari hasil perhitungan untuk kedua jenis material tersebut di atas dicantumkan
pada bagian belakang dari makalah ini. Di sini terlihat pada Gambar 1 bahwa untuk
Agl, titik potong kedua grafik berada pada 0 = 208 K yang merupakan nilai
karakteristik bahan tersebut. Sedang dalam gambar-2 untuk Ag2S maka nilai
temperatur karakteristik tersebut adalah 275 K. Demikian pula gambar-gambar
selanjutnya menerangkan nilai-nilai temperatur karakteristik material berikutriya yang
urutannya dapat dilihat dalam Tabel 2.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa dengan bantuan analisis numerik
serta data-data difraksi dengan pengukuran dua temperatur yang berbeda maka dapat
dihitung nilai temperatur karakteristik dari suatu sampel material, dengan cara
mengambil intensitas bidang-bidang hamburan yang sejenis (sama) sebagai penyusun
parameter-parameter yang dipergunakan dalam hitungan.

UCAPAN TERIMA KASIH
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Gambar 1. Grafik \\i sebagai fungsi dari temperatur 0(K) untuk material Agl.
potong berada pada 9 = 208 K. Grafik-1 ditunjukkan oleh kurva,
sedang grafik-2 oleh kurva linier

Gambar 2. Grafik \\i sebagai fungsi dari temperatur 9(K) untuk material Ag2S.
potong berada pada 0 = 275 K. Grafik-1 ditunjukkan oleh kurva,
sedang grafik-2 oleh kurva linier
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Gam bar 3. Grafik vy sebagai fungsi dari temperatur 0(K) untuk material Ag3SI.
potong berada pada 9= 198 K. Grafik-1 ditunjukkan oleh kurva,
sedang grafik-2 oleh kurva linier.

» I» 150 2X 2» MO MO 400 <SO »0 9SO «00

• « 1

Gam bar 4. Grafik \y sebagai fungsi dari temperatur 9(K) untuk material Cul.
potong berada pada 6= 287 K. Grafik-1 ditunjukkan oleh kurva,
sedang grafik-2 oleh kurva linier.
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Gambar 5. Grafik vj/ sebagai fungsi dari temperatur 9(K) untuk material Mo.
potong berada pada 9 = 390 K. Grafik-1 ditunjukkan oleh kurva,
sedang grafik-2 oleh kurva linier.
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DISKUSI

BUDI SANTOSO

1. Apa fungsi temperatur karakteristik?
2. Parameter apa yang perlu diketahui untuk menentukan temperatur karakteristik?

NURDBV EFFENDI

1. Fungsi temperatur karakteristik merupakan batas temperatur, di atas temperatur
tersebut kapasitas termal material tidak lagi merupakan fungsi dari temperatur.
Temperatur karakteristik menentukan frekuensi maksimum fonon, sehingga di atas
temperatur tersebut vibrasi kisi tidak lagi harmonik.

2. Parameter yang perlu diketahui untuk menentukan temperatur karakteristik ini
adalah T (temperatur pengukuran pola difraksi) dan konstanta kisi rata-rata
material tersebut.

NEXT PAGE(S)
left BLANK

457



SUSUNAN ENERGI PARTIKEL TUNGGAL
PADA INTI-INTIA-GANJIL

R.S. Lasijo
Illlllllll

ID990000038

ABSTRACT

SINGLE PARTICLE ENERGY LEVELS IN ODD-A NUCLEI. Single particle energies for
atomic nuclei with odd-A number of nucleons, i.e. nuclei possessing odd number of protons or odd
number of neutrons, were calculated based on Nilsson's theory, and then the diagrams were made. The
energy diagram is in the form of plot of energies as function of deformations, entities identifying the
deviations from the spherical shape. The energy calculations were done using FORTRAN 77 language of
PC (Personal Computer) version with Microsoft Fortran Power Station compiler, which was then
combined with WORD version 6.0 and EXCEL version 5.0 of WINDOWS WORKGROUP to make
the plot.

ABSTRAK

SUSUNAN ENERGI PARTIKEL TUNGGAL PADA INTI-INTI A-GANJIL. Energi partikel
tunggal untuk inti-inti atom dengan jumlah nukleon A-ganjil, yaitu inti-inti yang memitiki banyaknya
proton atau banyaknya neutron yang ganjil, telah dihitung atas dasar teori Nilsson, dan kemudian dibuat
gambarnya. Diagram energi ini berbentuk plot antara energi sebagai fungsi dari kebenjoan (deformation),
yaitu penyimpangan bentuk inti dari bentuk yang bulat (spherical). Perhitungan energi dilakukan dengan
bahasa FORTRAN 77 versi PC (Personal Computer) dengan Microsoft Fortran Power Station compiler,
yang kemudian dikombinasikan dengan WORD versi 6.0 dan EXCEL versi 5.0 dari WINDOWS
WORKGROUP untuk membuat plotnya.

Pusat Pengembangan Informatika - BAT AN
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PENDAHULUAN

Atas dasar hasil pengamatan bahwa tidak semua inti-inti atom berbentuk bulat,
maka A.Bohr dan B.R.Mottelson mengusulkan teorlnya bahwa nukleon-nukleon di
dalam inti di samping memiliki gerak individu juga secara bersama memiliki gerak
kolektif.

Gerak individu yang menjadi dasar teori model kulit yang dikembangkan oleh
M.G.Mayer, dan secara terpisah oleh O.Haxel, J.H.D. Jensen, dan H.E.Suess,
diperlihatkan pada inti-inti A-ganjil yang bulat, di mana sifat-sifat inti sangat
ditentukan oieh sifat-sifat nukleonnya yang ganjil. Sedangkan gerak kolektif
diperlihatkan pada inti-inti yang bentuknya benjo (deformed), yaitu bentuk yang
menyimpang dari bentuk bulat, terutama pada inti-inti daerah tanah jarang, yang
memiliki energi rotasi yang tersusun berupa pita-pita energi dengan besarnya energi-
energi yang cukup rendah sehingga dapat mudah diamati secara eksperimental.

Dari keberhasilan teori model kulit dalam meramalkan sifat-sifat sebagian inti-
inti bulat, dan keberhasilan model kolektif dalam meramalkan adanya gerak-gerak
rotasi pada sebagian inti-inti yang sangat menyimpang dari bentuk bulat, maka
S.G.Nilsson membuat modifikasi pada teori model kulit sehingga model ini dapat
diaplikasikan untuk inti-inti yang sangat menyimpang dari bentuk yang bulat.
Modifikasi terutama dilakukan dengan mengubah potensial rata-rata yang dalam
model kulit berbentuk simetri bola (sferis) dengan bentuk yang tidak simetri bola,
sehingga potensial yang tidak bulat ini terbukti sangat berperan dalam meramalkan
adanya gerak kolektif dari inti yang bersangkutan. Selanjutnya diketahui bahwa gerak
kolektif dapat berinteraksi dengan gerak partikel individu yang menimbulkan adanya
pita-pita energi yang tersusun di atas masing-masing energi partikel individunya.

TEORI

Model kulit menyatakan bahwa operator Hamilton partikel tunggal yang berada
di dalam medan potensial rata-rata yang berbentuk osilator harmonis dapat ditulis
sebagai

H = Ho + C 1 • s (1)

dengan potensial rata-rata Ho

Ho = - j - V'2 + | m o ) 2 r ' 2 (2a)
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dengan
r ' 2 = x' 2 + y' 2 + z' 2 . (2b)

Di sini HQ dipilih berbentuk simetri bola, di mana frekuensi sudut dari osilator
co sama besar dalam arah x', y', dan z'. Faktor £ • s adalah produk skalar dari

momentum sudut orbital £ dan momentum sudut spin intrinsik s dari partikel yang
dikenal dengan nama kopling spin-orbit, sedang C adalah konstanta. Operator
Hamilton pada persamaan (1) telah dipergunakan untuk analisis struktur inti bulat.

Supaya model ini dapat pula dipergunakan untuk inti-inti yang tidak bulat,
S.G. Nilsson memodifikasi operator Hamilton ini menjadi berbentuk

H = H 0 + C £ - s + D £ 2 . (3)

dengan

2
h 9 1 9 ? 9 9 9 9

H o = V ' l + - m ( a t x'Z + a , y <l + co { z'1 ) (4)
2 m 2 •* .

Penambahan suku D £ 2, dengan D konstanta lain, pada persamaan (3)
dimaksudkan untuk koreksi potensial osilator pada jarak partikel yang besar di mana
harga £ yang besar peranannya menjadi penting dan dapat dipakai untuk menekan

harga £ tersebut.
Pada persamaan (4) terlihat bahwa potensial osilator pada arah-arah x', y', dan

z'} tidak sama lagi, artinya osilator tersebut tidak simetri bola atau tidak bulat lagi.
Pemilihan konstanta C dan D adalah sedemikian bila intinya bulat akan menghasilkan
perhitungan yang sama seperti pada model kulit.

Pada pengamatan inti-inti yang tidak bulat, kebanyakan inti-inti ini memiliki
momen kudrupol listrik dengan bentuk simetri silinder dan sebagian besar berbentuk
lonjong sedang sebagian lagi berbentuk gepeng. Maka pembahasan akan dibatasi
pada inti-inti dengan sifat yang demikian.

Selanjutnya untuk memberikan ciri penyimpangan dari bentuk bulat (sferis)
diperkenalkan kebenjoan 5 yang memenuhi

2 i( 2 \ 2
co3 = oo011 + - 5 j = oo2 (5a)

2 2( 4 ,
©3 =co0[ l --8 I (5b)
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Besaran coo pada persamaan (5) merupakan fungsi dari 5 yang memenuhi

co 0 ( 8 ) = co 0 (1 - - 6 8 ) (6)

dengan
co o menyatakan harga dari coo(8) bila 8 = 0. Kebenjoan 8 ini ada hubungan dengan
kebenjoan P yang diperkenalkan oleh A.Bohr dan B.R.Mottelson dengan hubungan

Kondisi supaya inti memiliki volume yang konstan adalah

03] o)2 <B3 = konstan

Selanjutnya diperkenalkan koordinat-koordinat baru

x' , y = 2' ,

dan Ho dipecah menjadi

dengan

Hs

- V 2 + r 2 )

20

Y 20 = fungsi harmonik orde-2

(7)

(8)

(9)

(10a)

(10b)

(10c)

(lOd)

(lOe)

Dari persamaan-persamaan (3) dan (10a) operator Hamilton sistem dapat
ditulis menjadi

H = H ° + H 8 (11)
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Sebagai vektor basis dalam penyelesaian persamaan Schrodingernya dipilih

basis di mana H °0 diagonal bersama dengan £ 2, lz, dan sz yang komutatif dengan

H o dengan bilangan kuantum masing-masing £, A, dan Z- Tetapi operator-operator
ini tidak komutatif dengan operator Hamilton total H, sedang yang komutatif dengan

H adalah komponen ketiga dari momentum sudut total j yaitu

jz = 4 + sz (12)

dengan bilangan kuantum
Q = A + Z (13)

Maka basis vektor yang dipilih adalah

I N ^ A Z ) (14)

yang memenuhi persamaan eigenvalue

3

2

dengan N bilangan kuantum yang menyatakan banyaknya kuanta osilator.

Karena matriks dari operator H° diagonal dengan elemen matriks yang sama
untuk harga N yang sama, maka suku ini dapat dipindahkan ke kiri bersama Hamilton
total H. Selanjutnya diperkenalkan besaran-besaran baru, ji, dan r\ yang memenuhi

i . C

2 /ZCO I '

_ 2_D

^~ C '

dan

S (o 0 ( 8 ) 5 4 2 1 6 3 1 ' ^
^ "" K co o ~ K l ' 3 " 2 7 J

Maka H5 dapat ditulis menjadi
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dengan

(20)

Persamaan (11) sekarang dapat ditulis berbentuk

dengan

H - H°o = Kfico0 R

= r | U - 2 £

(21)

(22)

Operator R merupakan operator yang hanya tergantung pada dua parameter r\
dan u, maka untuk mendapatkan energi dari sistem tinggal mendiagonalisasi matriks
R ini dalam representasi dengan vektor basis I N t A Z ) untuk suatu harga r\ atau
untuk suatu harga kebenjoan 5 atau (3 pada harga N dan Q tertentu.

Bila energi yang didapat dari diagonalisasi R ini dinamakan eNn, maka energi
total yang merupakan eigenvalue dari H adalah

3 0
( N + - ) ftcoo (5) + K h<a0 e N n (23)

Pemilihan konstanta K dan p. adalah sedemikian sehingga bilamana 8 atau P =
0, maka perhitungan akan menghasilkan tingkat-tingkat energi yang sesuai dengan
model kulit untuk inti-inti yang bulat.

PERHITUNGAN

Pada semua perhitungan telah dipilih harga K yang sama yaitu K = 0.0637,
sedangkan untuk harga p. dipilih berlainan untuk harga-harga N yang berbeda, sebagai
berikut:

Harga N

0,1,2
3

4,5,6

Harga p.
Untuk proton

0.0
0.35
0.60

Untuk neutron
0.0

0.35
0.42
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Pada setiap perhitungan dipilih harga p tertentu sehingga harga r\ juga tertentu.
Selanjutnya dengan vektor basis I N i A Z } dihitung elemen matriks dari operator R
dengan menggunakan sifat-sifat momentum sudut orbital I, momentum sudut
intrinsik spin s, dan fungsi harmonik Y serta operator r2. Setelah elemen matriksnya
dihitung, maka matriks R dapat didiagonalisasi untuk memperoleh eigenvaluenya,
dan akhirnya energi dari sistem dapat dihitung dengan persamaan (23).

Untuk keperluan pembuatan plot, maka dihitung energi-energi dari sistem
untuk harga-harga (3 dari -0.35 ( bentuk inti gepeng) sampai dengan +0.35 (bentuk inti
lonjong) dengan interval 0.0125, sehingga untuk setiap harga p didapat 57 titik data.

PEMBUATAN PLOT DAN PEMBAHASAN

Sebagian besar aktivitas dalam penyusunan makalah ini dilakukan dalam
lingkungan Microsoft Windows terutama penulis tertarik pada penggunaan fasilitas
graphical user interface (GUI) dan object linking and embedding (OLE) dalam
Microsoft Windows ini.

Karena plot akan dibuat dengan menggunakan program EXCEL, maka output
dari FORTRAN perlu dibuat berbentuk matriks dengan jumlah baris sebanyak 57
buah dan jumlah kolom sesuai dengan banyaknya harga Q yang ada. Urutan proses
adalah mula-mula perhitungan energi sebagai fungsi dari kebenjoan p dilakukan
dengan bahasa FORTRAN dengan menggunakan FORTRAN POWER STATION
COMPILER for WINDOWS. Selanjutnya output dari Fortran dipindahkan ke dalam
WORD versi 6.0 yang kemudian dipindahkan ke dalam EXCEL versi 5.0, yang
akhirnya dengan kemampuan plotting dari EXCEL dibuat plotnya.

Gambar-gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 menunjukkan hasil dari plot tersebut yang
menggambarkan hubungan antara energi partikel tunggai E dengan kebenjoan p. Pada
setiap orbit, untuk harga P yang besar, diberi identifikasi dengan fl[Nnz A], di mana
nz adalah bilangan kuantum azimutal yang menyatakan banyaknya kuanta osilator

dalam sumbu z dan yang memenuhi { = nz + A.
Harga p sama dengan nol menunjukkan inti berbentuk bulat, P berharga negatif

inti berbentuk gepeng, dan P positif inti berbentuk lonjong. Karena inti-inti yang tidak
bulat lebih banyak yang berbentuk lonjong, maka pada umumnya orang hanya
membuat plot ini dengan harga p dari nol ke harga positif saja.

Sampai pada kulit 50 plot untuk proton dan neutron boleh dikata sama
susunannya, tetapi untuk kulit di.atasnya agak berbeda karena proton bermuatan
listrik sehingga di samping gaya inti juga dipengaruhi oleh gaya coulomb, sedangkan
neutron dipengaruhi oleh gaya inti saja karena tidak bermuatan listrik

Gambar-gambar 1 sampai dengan 6 sering disebut dengan nama Diagram
Nilsson. Diagram ini dapat dipergunakan untuk menentukan posisi nukleon yang
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sangat menentukan sifat-sifat intinya. Bila letak nukleon ini di orbit yang mana di
dalam inti telah diketahui, tnaka sifat-sifat intinya dapat dijabarkan dari sifat-sifat
nukleon tersebut.

Perhitungan atas dasar teori Nilsson ini dapat dibandingkan dengan data
eksperimental, yang kemudian dapat dipergunakan untuk merancang eksperimen
selanjutnya. Jadi diagram Nilsson ini sangat membantu para peneliti dalam
merancang ataupun menganalisis eksperimen yang berhubungan dengan
pengumpulan dan evaluasi data nuklir.

KESIMPULAN

Modifikasi Nilsson pada teori model kulit telah menungkinkan teori ini untuk
diaplikasikan pada inti-inti yang tidak bulat.

Pada inti-inti yang bulat, bila inti mempunyai banyaknya proton dan neutron
sama dengan bilangan mujizat (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126), maka inti akan sangat stabil.
Bila salah satu proton atau neutronnya ganjil, tetapi jumlahnya masih di sekitar
bilangan mujizat, maka pada umumnya inti masih memiliki sifat yang stabil, karena
nukleon yang ganjil tersebut, yang lebih bebas daripada nukleon yang lain, sukar
untuk berpindah tempat karena orbit-orbit lain yang kosong berada jauh dari posisi
nukleon tersebut.

Bila suatu inti sangat menyimpang dari bentuk yang bulat, dari diagram
Nilsson, terlihat bahwa bilangan mujizat tidak lagi dapat dipakai sebagai ukuran
apakah inti tersebut bersifat stabil atau tidak. Pada inti-inti yang demikian
pembentukan kulit-kulit akan bergeser, tergantung pada besarnya kebenjoan inti-inti
tersebut. Walaupun suatu inti memiliki banyaknya proton atau neutron jauh dari
bilangan mujizat, tetapi bilamana inti tersebut mempunyai kebenjoan yang besar
tertentu, maka masih ada kemungkinan bahwa inti mempunyai sifat yang stabil.
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Proton Orbitals
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Proton Orbitals
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Proton Orbitals

Gambar 4. Orbit Proton Antara Kulit 20 dan 82
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DISKUSI

BUDISANTOSO

1. Bagaimana perbandingan antara hasil perhitungan dengan hasil eksperimen?
2. Bagaimana eksperimen dapat dilaksanakan?

R.S. LASIJO

1. Perbandingan antara hasil perhitungan dengan data eksperimen secara kualitatif
pada umumnya cukup baik, terutama bila diaplikasikan untuk inti yang bulat dan
inti yang sangat menyimpang dari bentuk bulat.

2. Eksperimen biasanya dilakukan apabila studi kelayakan yang dilakukan secara
teori memungkinkan untuk mendapatkan data yang kita kehendaki dengan
peralatan yang tersedia.

NURDIN EFFENDI

Apakah diagonalisasi dilakukan secara analitik atau metode numerik?

R.S. LASIJO

Diagonalisasi matriks dilakukan dengan teori Jacobi dan dihitung secara numerik
dengan FORTRAN.

NEXT PAGE(S)
left BLANK
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PROGRAM PERHITUNGAN KOREKSIAKTIVITAS PADA TEPI KEPING
DALAM METODA AKTIVASI KEPING

Ita Budi R., Amir H. dan Surian P.*

ABSTRACT ID990000039

THE CALCULATION PROGRAM FOR ACTIVITY CORRECTION BY NEUTRON
INCIDENT ON THE EDGES OF THE FOIL IN THE FOIL ACTIVATION METHOD.
Computer program with FORTRAN has been made for calculating activity correction by neutron
incident on the edge of the foil. The calculation based on single collision theory with the assumption of
monoenergetic neutron and isotropic distributed. The combination of Simpson Rule 1/3 and Gauss
Quadrature were chosen to solve the problems and discrete summation was used as appoximation of
integration to the whole of energy groups (640 groups). The inputs are dimension and mass of the foil
and activation cross-section and spectrum neutron. The outputs are foil activity and activation correction
by neutron incident on the edge of the foil. The calculation results of activity correction by neutron
incident on the edges of the gold foils of 0.05383 mm and 1.27 mm thick are about 0.29% and 7.8% and
for cobalt foils of 0.1128 mm and 1.128 mm thick are about 0.58% and 6.7% respectively. The
discrepancy of foil activation between experiment and calculation are about 1.6% for gold foil of
0.05383 mm thick and 1% for cobalt foil'of 0.1128 mm thick. From that results can be concluded that
the calculation result quit close to the experiment one and the thicker foil give bigger activation
correction by neutrons incident on the edges of the foil.

ABSTRAK

PROGRAM PERHITUNGAN KOREKSI AKTIVITAS PADA TEPI KEPING DALAM
METODA AKTIVASI KEPING. Telah dibuat sebuah program komputer berbahasa FORTRAN yang
menghitung koreksi aktivitas pada tepi keping. Perhitungan tersebut berdasarkan pada teori tumbukan
tunggal dan dengan asumsi neutron bersifat monoenergetik dan terdistribusi secara isotropik.
Penyelesaian persamaan menggunakan metoda numerik gabungan antara metoda Simpson Rule 1/3 dan
Gauss Quadrature. Sedangkan integrasi seluruh kelompok energi neutron (620 kelompok energi)
digunakan metoda penjumlahan diskrit. Masukan program berupa data dimensi, massa dan tampang
lintang aktivasi keping serta spektrum neutron. Keluaran berupa aktivitas keping dan koreksi aktivitas
pada tepi keping. Hasil perhitungan koreksi aktivitas tepi keping untuk Au berketebalan 0,05383 mm
dan 1,270 mm sebesar 0,29% dan 7,8% sedangkan Co berketebalan 0,1128 mm dan 1,128 mm sebesar
0,58% dan 6,7%. Perbedaan aktivitas keping antara hasil eksperimen dan perhitungan untuk Au
berketebalan 0,05383-sebesar 1,6% sedangkan untuk cobalt berketebalan 0,1128 mm sebesar 1%.
Dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan cukup dekat dengan hasil eksperimen dan semakin tebal
keping yang digunakan maka semakin besar koreksi aktivitas pada tepi keping.

Pusat Reaktor Serba Guna - BATAN
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PENDAHULUAN

Metoda aktivasi keping sering digunakan dalam pengukuran fluks maupun spektrum
neutron pada reaktor nuklir maupun.penelitian lainnya. Aktivitas keping sebanding dengan
besamya fluks neutron yang ada di tempat keping tersebut diiradiasi. Untuk memperoleh
hasil yang teliti perlu dihitung beberapa koreksi seperti koreksi perisai diri dan koreksi
aktivitas yang terjadi pada tepi keping. Koreksi perisai diri telah dibuat programnya [2] dan
hasilnya telah digunakan. Kontribusi aktivitas yang disebabkan oleh neutron yang datang
pada tepi keping selama ini belum diperhitungkan. Untuk dapat mengetahui seberapa besar
kontribusi itu, pada penelitian ini telah dibuat sebuah program komputer berbahasa
FORTRAN yang menghitung koreksi aktivitas pada tepi keping dengan asumsi bahwa
neutron yang datang bersifat monoenergetik dan terdistribusi secara isotropik. Perhitungan
dilakukan berdasarkan teori tumbukan tunggal dengan persamaan integral yang telah
diturunkan oleh HANNA[1]. Penyelesaian persamaan tersebut menggunakan metoda
numerik gabungan antara metoda Simpson Rule 1/3 dan Gauss Quadrature.

Untuk melihat kesesuaian program tersebut, dilakukan eksperimen dengan keping Au
dan Co. Eksperimen dilakukan dengan mengiradiasi 2 keping Au dan 2 keping Co yang
ditumpuk agar didapat ketebalan yang lebih besar. Untuk menguji metoda eksperimen
tersebut dilakukan simulasi metoda tumpuk dengan menyelesaikan persamaan berdasarkan
asumsi yang sama dengan di atas. Hasilnya jumlah aktivitas 2 keping dengan tebal masing-
masing t mm sama dengan aktivitas keping dengan ketebalan 2t mm. Kemudian hasil
perhitungan aktivitas kedua jenis keping tersebut (dimana koreksi aktivitas pada tepi keping
terletak didalamnya) dibandingkan dengan hasil eksperimen.

TEORI

Apabila suatu keping diiradiasi, maka besarnya aktivitas saturasi per inti yang ada
pada keping tersebut pada daerah yang monoenergetik adalah[3]:

A = a<i>g (1)

dengan:
o = tampang lintang mikroskopik
(j> = fluks neutron
g = faktor perisai diri

Persamaan di atas berdasarkan pada asumsi bahwa perbandingan antara diameter dan tebal
keping tidak berhingga sehingga fluks neutron yang jatuh pada tepi keping diabaikan. Pada
keping berbentuk lingkaran yang diiradiasi dan teraktivasi oleh neutron, kontribusi aktivasi
yang disebabkan oleh neutron yang datang pada tepi keping telah diteliti oleh HANNAfl].
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Menurutnya pada daerah neutron yang bersifat monoenergetik dan terdistribusi secara
isotropik, besarnya aktivitas keping dapat dituliskan sebagai:

+ e) (2)
dimana:

e = faktor koreksi aktivitas pada tepi keping.
A da Ak = aktivitas keping yang belum dan telah terkoreksi oleh e.

Faktor koreksi aktivitas pada tepi keping ditulis sebagai berikut:

s = 2 £ > d ., x — [i(S.d) - A(nlad)l (3)
TOT

dengan n = 2R/d (R = jari-jari keping, d = tebal keping)
dan 2a = tampang lintang makroskopik

E2 dan E3 = integral eksponensial yang memenuhi definisi umum[3]

Sedangkan
l

A(n£ad) = JE 2 (n£ a d sincp)d coscp (4)
0

dan

sin2 v dv (5)

dengan u dan q> adalah besarnya sudut neutron jatuh.
Untuk harga yang tidak terlalu besar, persamaan (5) dapat didekati dengan :

1(2.d) = 1 - - Ead (6)
o
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SIMULASIMETODA TUMPUK

Untuk pengukuran yang memerlukan keping tebal, tidak tersedianya keping
berketebalan 2t mm dapat diganti dengan 2 keping berketebalan t mm yang ditumpuk. Hal
tersebut dapat dijelaskan dengan menyelesaikan persamaan berdasarkan teori tumbukan
tunggal dan berasumsi bahwa neutron bersifat monoenergetik dan terdistribusi secara
isotropik. Untuk keping-keping yang ditumpuk 2, besarnya masing-masing keping adalah :

A(t) = a^~ J Kl-e'^J + [l-e'^J e'̂ fd sinv cosvdv (7)
•̂  ^ t 2,a L J

dengan
v = sudut datang neutron
t = tebal keping
Ea = tampang lintang makro keping

Sedangkan jumlah aktivitas 2 keping yang ditumpuk adalah:

, 7t/2 , •> \

A(t) = o«j) J f 1 - e ' ^ J sinv cosvdv (8)

Persamaan (7) juga merupakan aktivitas sebuah keping dengan tebal 2t dimana faktor selain
"a" dan "<()" adalah faktor perisai diri (lihat persamaan 1). Sehingga tidak tersedianya keping
dengan tebal 2t dapat diganti dengan 2 buah keping yang masing-masing berketebalan t
ditumpuk dan diiradiasi.

METODA PERHITUNGAN

Persamaan (4) dapat dijabarkan menjadi:

n/2 7t/2 . .
"E sin<pA(nSad) = I I e ^ 7 ~ sin v sincp dvdcp (9)

Persamaan integral ganda di atas diselesaikan dengan menggunakan gabungan dari metoda
Simpson 1/3 dan Gauss Quadrature. Integral dalam mempunyai variasi yang tidak tajam
sehingga dapat diselesaikan dengan metoda Gauss Quadrature. Integral luar bervariasi
dengan tajam sehingga metoda Gauss Quadrature tidak akurat, oleh karena itu digunakan
metoda integral Simpson 1/3.[4]
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Persamaan-persamaan integral lainnya diselesaikan dengan menggunakan metoda
Simpson 1/3. Didalam perhitungan jumlah kelompok energi neutron sebanyak 620
kelompok. Perhitungan koreksi aktivitas pada tepi keping total didapat dengan melakukan
penjumlahan diskrit pada seluruh kelompok energi, sehingga didapat:

j

Stotal = ~ 5 (10)

dengan:
j = kelompok energi ke
N = banyak kelompok energi
gj = faktor perisai diri untuk kelompok energi ke-j
€j = koreksi aktivitas pada tepi keping untuk kelompok energi ke-j.

Diagram alir perhitungan koreksi aktivitas pada tepi keping dapat dilihat pada Gambar 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mencoba melihat ketelitian program perhitungan koreksi aktivitas pada tepi
keping tersebut dilakukan beberapa eksperimen. Untuk memperoleh ketebalan yang lebih
besar, pada eksperimen dilakukan iradiasi 2 keping Au dan 2 keping Co yang ditumpuk
sehingga berketebalan 0,05383 mm dan 0,1128 mm.

Perbedaan aktivitas keping-keping tersebut (dimana koreksi aktivitas pada tepi keping
termasuk di dalamnya) antara hasil eksperimen dengan perhitungan untuk Au sebesar 1,6%
sedangkan Co sebesar 1%. Sedangkan hasil perhitungan koreksi aktivitas pada tepi keping
untuk Au sebesar 0,29% dan Co sebesar 0,58%. Hal ini menunjukkan faktor koreksi
aktivitas pada tepi keping (e) untuk Au dan Co dengan ketebalan 0,05383 mm dan 0,1128
mm sangat kecil sekali dan bisa dikatakan tidak berpengaruh.

Untuk melihat hubungan antara ketebalan keping dengan koreksi (e) maka dihitung
koreksi e untuk keping Au dan Co dengan berbagai ketebalan. Hasilnya seperti pada
Tabel 1 menunjukkan bahwa semakin tebal keping semakin besar koreksi e nya. Dapat
dilihat bahwa untuk Au berketebalan 1,270 mm dan Co berketebalan 1,128 mm faktor
koreksi (e) sudah tidak bisa diabaikan.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa program ini dapat menghitung koreksi
aktivasi pada tepi keping, khususnya untuk Au dan Co, dengan cukup baik. Dengan
demikian program ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah kontribusi koreksi aktivasi
pada tepi keping dalam metoda aktivasi dapat diabaikan atau tidak.

Untuk penelitian mendatang, perlu diadakan pengujian program ini dengan
melakukan pengukuran terhadap keping dengan ketebalan yang lebih bervariasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada pihak BKI-PRSG serta Jaka Iman yang telah
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Tabel 1. Harga e hasil perhitungan dari Au dan Co dengan ketebalan yang berbeda

Au

Tebal (mm)

0,05383

0,365

1,27

3,65

e (%)

0,29

2,21

7,81

15

Co

Tebal (mm)

0,1128

0,5640

1,128

2,256

e (%)

0,58

3,18

6,67

13
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Gambar 1. Diagram Alir Perhitungan Koreksi Aktivitas Pada Sisi Keping
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DISKUSI

BUDISANTOSO

1. Bagaimana koreksi terhadap fluks neutron yang tidak homogen?
2. Mengapa diambil sampel spektrum neutron 620 kelompok?
3. Apa yang dimaksud koreksi cukup baik?

ITA BUDI RADIANTI

1. Untuk koreksi dengan asumsi fluks neutron yang non homogen memerlukan
modifikasi program. Dalam hal ini fluks bukan merupakan nilai konstan tapi
merupakan fungsi jarak dan waktu.

2. Karena di dalam paket program SAND II yang dipergunakan untuk perhitungan
dan pengukuran spektrum, pustaka tampang lintang adalah 620 kelompok.

3. Koreksi cukup baik maksudnya perbedaan aktivitas hasil perhitungan dan
pengukuran lebih kecil dari 2%.

SONY

Pada Au dengan ketebalan 2,3 kali diperoleh perhitungan koreksi aktivitas sebesar
26 kali, sedang untuk Co dengan ketebalan 10 kali diperoleh perhitungan koreksi
aktivitas sebesar 11 kali. Mohon penjelasan hasil tersebut secara fisis.

ITA BUDI RADIANTI

Dalam rumus / persamaan pada program kami terdapat faktor tampang lintang
aktivasi yang merupakan sifat spesifik dari tiap jenis unsur, sehingga jenis unsur yang
berbeda menghasilkan faktor koreksi yang berbeda.
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ENDIAH PH

1. Tebal keping dibanding dengan luas tampang lintang keping sangat kecil.
Seberapa besar pengaruh aktivitas pada tepi keping sehingga dalam pengukuran
dapat diabaikan?

2. Apabila keping disusun berlapis-lapis seperti sandwich, selain ketebalan apakah
jenis keping juga berpengaruh dalam perhitungan koreksi?

ITA BUDIRADIANTI

1. Aktivitas pada tepi keping lebih besar atau sama dengan 5% sehingga tidak dapat
diabaikan dalam pengukuran.

2. Ya. Selain ketebalan, jenis keping juga berpengaruh dalam perhitungan koreksi
ini, karena dalam rumus yang dipergunakan terdapat faktor tampang lintang yang
spesifik terhadap jenis unsur keping.
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GENTC99M, SISTEM KOMPUTASI GENERATOR TEKNESIUM-99m

Ibon Suparman

ID990000040
ABSTRACT

GENTC99M, COMPUTATIONAL SYSTEM FOR THE TECHNETIUM-99m
GENERATOR. The Technetium-99m generator is one of the main products of the PPR, as the
continuity of the technetium-99m generator production is important for supporting the development of
nuclear medicine. GENTC99M has been made for computational system for the technetium-99m
generator and includes data processing, documentation and information. GENTC99M is also very useful
in quality control application especially for the determinations of yield and radionuclidic impurities
which consume much time. Microsoft Visual Basic for MS-DOS and Visual Basic for Windows have been
used for making GENTC99M. Microsoft Visual Basic has several features that make it an ideal
development language for both MS-DOS-and Microsoft Windows. These features not only increase
productivity, they also provide all the tools and hooks needed to develop some very sophisticated
applications. For a production centre like PPR, GENTC99M is very useful to support the data processing,
documentation and information system of the technetium-99m generator and it can also be modified for
other products.

ABSTRAK

GENTC99M, SISTEM KOMPUTASI GENERATOR TEKNESIUM-99m. Telah dapat
dibuat program GENTC99M yang merupakan sistem komputasi generator 99mTc dan meliputi sistem
pemrosesan data, dokumentasi dan informasi untuk menunjang kelancaran produksi generator mTc.
GENTC99M ini juga banyak membantu dalam pengujian kendali kualitas pada saat generator 99mTc
diproduksi, misalnya dalam pemrosesan data penentuan yield eluat generator 99mTc yang merupakan
salah satu dari beberapa pengujian kendali kualitas yang banyak memerlukan waktu. Faktor pertumbuhan
(build up factor) mTc yang diperlukan dalam perhitungan penentuan yield yang semula diambil dari
tabel Medi Physics, telah berhasil didapatkan sebagai fungsi dari waktu berdasarkan penurunan rumus
peluruhan 99Mo (radionuklida induk) dan 99mTc (radionuklida anak). Bahasa pemrograman yang
digunakan untuk membuat GENTC99M ini adalah Microsoft Visual Basic for MS-DOS dan Visual Basic
for Windows.

Pusat Produksi Radioisotop - BATAN
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PENDAHULUAN

Pemakaian radioisotop 99mTc dalam bidang kedokteran nuklir menunjukkan
kecenderungan yang terus meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya
pemanfaatan radioisotop untuk maksud damai. Beberapa dasar pertimbangan yang
menyebabkannya, antara lain 99mTc merupakan pemancar gamma murni dengan
energi 140 keV ideal untuk kamera gamma yang digunakan dalam bidang kedokteran
nuklir, mTc mempunyai waktu paruh yang relatif pendek 6 jam dan mTc bisa
dibuat beberapa senyawa bertanda untuk pemeriksaan beberapa organ tubuh manusia
[1,2]. 99m

Generator mTc adalah suatu sistem yang banyak digunakan dalam bidang
kedokteran nuklir untuk pemisahan mTc dari radionuklida induknya ( Mo). Dari
sistem ini, mTc diperoleh dari hasil elusi khromatografi kolom alumina dimana

mMo sebagai radionuklida induknya teradsorpsi.
Program GENTC99M merupakan suatu usaha untuk membuat sistem terpadu

untuk generator mTc yang meliputi sistem pemrosesan data, dokumentasi dan
informasi. Program GENTC99M ini dimaksudkan pula agar pengujian kendali
kualitas generator mTc yang dilakukan secara manual dapat dihitung lebih cepat dan
akurat dengan komputer sehingga dapat diketahui dengan segera apakah pengujian
kendali kualitas generator mTc hasilnya menenuhi persyaratan yang diijinkan.

PROGRAM GENTC99M

Sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 1, menu utama program
GENTC99M meliputi:
1. Information of the mTc - Generator
2. Quality Control Certification of the mTc - Generator
3. Determination of Radionuclidic Impurities in the mTc - Eluate
4. Determination of Radiochemical Purity in the mTc - Eluate
5. Eluate Yield Determination of the mTc - Generator
6. Exit

Masukan {input) dan keluaran {output) yang terdapat pada program
GENTC99M ditulis dalam bahasa Inggris dimaksudkan untuk memudahkan bila
diskusi dengan tenaga ahli {expert) dari luar negeri.

/. Information of the mTc - Generator
Sub menu ini memberikan informasi tentang penggunaan mTc dalam bidang

kedokteran nuklir, skema desain luar dan desain dalam generator 99mTc produksi
PPR - BATAN Serpong, juga deskripsi dan profil elusinya. Juga terdapat informasi
skema peluruhan Mo/ mTc dan masing-masing energi gamma dan waktu paruhnya.
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2. Quality Control Certification of the 99mTc - Generator
Sub menu ini terdiri dari pemasukan data hasil pengujian kendali kualitas

generator mTc dan pencetakan sertifikat di printer. Juga terdapat fasilitas untuk
menampilkan hasil pengujian batch sebelumnya pada monitor.

3. Determination of Radionuclidic Impurities in the 99mTc - Eluate
Sub menu ini terdiri dari pemasukan data hasil pengujian kemurnian

radionuklida dalam eluat 99mTc dan mencetak keluaran di printer atau menampil-kan
hasil pengujian batch sebelumnya pada monitor. Juga terdapat fasilitas mencetak
form data pengujian dan prosedur tetap (protap)nya serta informasi yang berkaitan
dengan pengujian kemurnian radionuklida dalam eluat 99rnTc.

4. Determination of Radiochemical Purity in the 99mTc Eluate
Isi dari sub menu ini hampir sama dengan sub menu 3, hanya disini digunakan

untuk pengujian kemurnian radiokifnia dalam eluat mTc.

5. Eluate Yield Determination of the mTc Generator
Isi dari sub menu ini juga hampir sama dengan sub menu 3, hanya disini

digunakan untuk penentuan yield eluat generator mTc. Penentuan yield eluat
generator 99mTc merupakan salah satu dari beberapa pengujian kendali kualitas yang
banyak memerlukan waktu. Uraian yang lebih jauh akan ditulis pada bagian
pembahasan.

6. Exit
Dengan menekan tombol enter atau mengclick dengan mouse pada sub menu

ini maka keluar dari program GENTC99M.

PEMBAHASAN

Bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk membuat GENTC99M
ini adalah Microsoft Visual Basic for MS-DOS dan Visual Basic for Windows.
Dipilihnya Visual Basic dari Microsoft ini karena selain bisa dipakai untuk sistem
pemrosesan data, dokumentasi dan informasi, juga memungkinkan membuat menu-
menu yang menarik dan memudahkan dalam pengoperasiannya [3, 4, 5, 6]. Bila
komputer yang digunakan mempunyai spesifikasi PC AT-486 / Pentium dengan
memori RAM 8 MB atau lebih dan terdapat fasilitas Windows maka penggunaan
Visual Basic for Windows akan memberikan hasil kerja yang baik. Microsoft Visual
Basic for MS-DOS digunakan bila komputer yang tersedia mempunyai spesifikasi PC
AT-386 dengan memori RAM 2 atau 4 MB dan tidak terdapat fasilitas Windows.
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Program GENTC99M ini selain untuk pemrosesan data juga meliputi sistem
dokumentasi dan informasi yang bagi PPR kedua hal ini memberikan manfaat yang
sama penting. Apalagi semakin berkembangnya perangkat keras (hardware) dan
perangkat lunak (software) memurigkinkan kita menyimpan foto, gambar dan grafik
dalam bentuk file yang sewaktu-waktu diperlukan bisa ditampilkan di monitor atau di
cetak di printer.

1. Information of the 99mTc - Generator
Gambar 2 memberikan informasi penggunaan "'Tc dalam bidang kedokteran

nuklir. Gambar 3 dan Gambar 4 menunjukkan desain bagian luar dan bagian dalam
generator 99mTc produksi PPR. Gambar-gambar ini merupakan sebagian keluaran sub
menu diatas yang terdapat pada program GENTC99M.

2. Quality Control Certification of the 99mTc - Generator
Gambar 5 menunjukkan spesifikasi generator 99mTc produksi PPR - BATAN

Serpong. Sub menu ini memberikah kemudahan dalam mencetak sertifikat pengujian
kendali kualitas generator 99mTc sebelum dikirim kepada pemakai. Fasilitas untuk
menampilkan hasil pengujian batch sebelumnya yang terdapat pada sub menu ini
memudahkan penelusuran bila ada komplain dari pemakai atau untuk keperluan
evaluasi.

3. Determination of Radionuclidic Impurities in the 99mTc - Eluate
Sub menu ini sangat membantu dalam pemrosesan data pengujian kemurnian

radionuklida dalam eluat generator 99mTc sehingga hasilnya dapat diketahui lebih
cepat dan akurat. Untuk memudahkan penelusuran bila ada komplain dari pemakai
atau untuk keperluan evaluasi, pada sub menu ini juga terdapat fasilitas untuk
menampilkan hasil pengujian batch sebelumnya pada monitor atau mencetaknya di
printer. Tabel 1 menunjukkan pengotor radionuklida yang diperiksa dalam eluat
generator 99mTc.

4. Determination of Radiochemical Purity in the mTc Eluate
Isi dari sub menu ini hampir sama dengan sub menu 3, hanya disini digunakan

untuk pengujian kemurnian radiokimia dalam eluat mTc

QQfft

5. Penentuan yield eluat Generator Tc
Penentuan yield eluat generator ""mTc merupakan saiah satu pengujian kendali

kualitas yang harus dilakukan sebelum generator tersebut dikirim kepada pemakai.
Yield eluat generator mTc didefinisikan sebagai perbandingan aktivitas mTc yang
terelusi dan aktivitas 99mTc secara teoritis yang terdapat pada kolom alumina dalam
generator 99mTc[7].
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Aktivitas 99mTc yang terelusi
Persen yield = x 100 %

Aktivitas 99mTc tepritis yang terdapat dalam kolom

Aktivitas mTc yang terel'usi dihitung dari Aktivitas mTc pada waktu
pengukuran dibagi dengan faktor peluruhannya sedangkan Aktivitas mTc teoritis
yang terdapat dalam kolom alumina pada waktu elusi dihitung dari faktor
pertumbuhan {build up factor) mTc dikalikan aktivitas Mo pada hari kalibrasi
(ukuran generator) dibagi dengan faktor peluruhan Mo.

Skema yang terdapat pada Gambar 6 memberikan informasi yang lebih jelas
tentang perhitungan penentuan yield eluat generator mTc. Pelaksanaan perhitungan
berdasarkan Gambar 6 akan banyak memakan waktu sementara generator 99mTc yang
telah selesai diproduksi harus segera dikirim kepada pemakai bila sertifikat kendali
kualitas menyatakan memenuhi persyaratan yang dijinkan.

Sebelum program GENTC99M dibuat, faktor pertumbuhan mTc yang
diperlukan dalam perhitungan penentuan yield diambil dari tabel Medi Physics [7].
Pada program GENTC99M ini faktor pertumbuhan mTc akan ditulis sebagai fungsi
dari waktu (F(t)), maka ditelusuri dari mana tabel faktor pertumbuhan 99mTc Medi
Physics tersebut dihitung. Faktor pertumbuhan mTc dicoba dihitung dari rumus
peluruhan :

9 9Mo->"mTc-> 9 9 mTc

Kecepatan pembentukan mTc pada selang waktu t :

[dN99mTc / dt] = ^99Mo X N 9 9 M O ~ -̂99mTc x N99mTc 0 )

dimana : k = tetapan peluruhan
N =jumlah inti radioaktif padasaatt

Penyelesaian dari persamaan diferensial linier orde pertama diatas memberikan
hasil [8] :

A.99mTc

N99mTc = (exp(-A,99M o 0 " exp(-A.99mTc t ) )N°99Mo (2)

dimana : N°99MO = jumlah inti radioaktif 99Mo pada saat t = 0

N°99Mo = N99Mo-exp(+^99Mo 0 (3)

Substitusi (3) ke persamaan (2) selanjutnya menghasilkan :
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N99mTe = (1 " exp(-(X99mTc- ^99Mo) t))N99Mo (4)

Fraksi 99Mo yang langsung meluruh menjadi 99mTc adalah 87,5 % [7] dan
jumlah inti radioaktif sebanding dengan besarnya aktivitas, maka persamaan (4) bisa
disusun ulang dan menghasilkan :

(0,875 x
A99mTc =

 : (1 " exp(-(A,99mTc " ^99Mo) t))A99Mo (5)

(A.99mTc "

dimana : A99m-rc
 = aktivitas 9 mTc pada saat t

A99M0 = aktivitas Mo pada saat t

Faktor pertumbuhan 99mTc tiada lain adalah suatu faktor yang bila dikalikan
aktivitas Mo pada suatu saat t akan menghasilkan aktivitas mTc pada saat t
tersebut. Dengan demikian faktor pertumbuhan mTc dapat ditulis :

(0,875 X k>9mTc)
FP99mTc = (1 " exp(-(X99mTc " ^99Mo) *)) (6)

Tabel 2 di bawah ini membandingkan faktor pertumbuhan 9 mTc dari Medi
Physics [7] dan yang dihitung dari persamaan (6) ternyata memberikan hasil yang
sama. Selanjutnya faktor pertumbuhan 99mTc yang diperlukan untuk perhitungan
penentuan yield eluat generator 99mTc yang terdapat pada program GENTC99M
dihitung dengan menggunakan persamaan (6)

Keuntungan bila faktor pertumbuhan 99mTc dihitung dari persamaan (6) akan
didapatkan hasil yang lebih eksak pada interval waktu berapapun sedangkan tabel dari
Medi Physics mempunyai interval waktu tiap 10 menit.

KESIMPULAN

Program GENTC99M yang berhasil dibuat ini sangat membantu sistem
pemrosesan data, dokumentasi dan informasi generator 99mTc yang diproduksi PPR -
BATAN Serpong. Program ini bersifat open, dalam arti kata masih memungkinkan
untuk terus dilengkapi dengan hal-hal lain yang diperlukan.

Program GENTC99M ini kelak bisa dimodifikasi dan dikembangkan untuk
produk yang lain.
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Tabel 1. Pengotor Radionuklida yang Diperiksa dalam Eluat Generator mTc

Radionuklida

l.Mo-99
2. Ru-103
3.1-131
4. Sr-89
5. Sr-90
6. Te-132
7. As-77
8. Rh-105
9.1n-115m
10.1-133
11. Ba-140
12. Br-82
13.1-132
14. Zr-95
15.Nb-95
16.Eu-156
17.Cs-136
18. Sn-125
19. La-140

Energi gamma
utama
(keV)
739,50
497,04
364,49

*)
*)

228,16
239,00
319,24
336,30
529,50
537,60
55435
667,68
756,87
765,84
811,77
818,50

1067,10
1596,60

Waktu
paruh
(TV»)
66,04 J

39,24 H
8,02 H

50,56 H
28,50 T
3,19 H
1,62 H
1,48 H
4,49 J

20,80 J
12,80 H

1,47 H
2,28 J

64,03 H
34,98 H
15,19 H
13,10 H
9,62 H
1,68 H

Batas yang diijinkan
(uCi / mCi 99mTc pada

8 jam setelah elusi).
<0,15
<0,05
<0,05
< 0,0006
< 0,00006
Jumlah semua pengotor
radionuklida yang lain
harus<0,l fiCi / mCi
Tc-99m.

*) = dihitung dari perbandingan fraksi Ba-140
(T = Tahun, H = Hari, J = Jam)
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99mnTabel 2. Faktor Pertumbuhan (Build Up Factor) """Tc yang Diambil dari Tabe!
Medi Physics dan yang Dihitung Berdasarkan Rumus Peluruhan

Selang waktu

. (Ja m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Faktor pertumbuhan wmTc
Tabe] dari Medi Physics / ;

0,096
0,182
0,259
0,329
0,392
0,449
0,500
0,546
0,588
0,625
0,658
0,689
0,716
0,740
0,763
0,783"
0,800
0,817
0,831
0,844
0,856
0,867
0,876
0,885

Dihitung dari persamaan (6)
0,096
0,182
0,259
0,329
0,392
0,449
0,500
0,546
0,587
0,625
0,658
0,689
0,716
0,740
0,762
0,782
0,800
0,816
0,831
0,844
0,856
0,866
0,876
0,885
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DISKUSI

NASUKHA

1. Bagaimana cara mengukur aktivitas 99mTc secara akurat?
2. Bagaimana cara menghitung aktivitas 99mTc teoritis saat elusi?

IBON SUPARMAN

1. Untuk mengukur aktivitas 9mTc hasil elusi dapat digunakan Gamma Ionization
Chamber (misal VICTOREEN)
Cara menghitung aktivitas 9l

menggunakan persamaan 6 dalam makalah sebagai berikut
2. Cara menghitung aktivitas 9mTc teoritis saat elusi adalah adalah dengan

A" m Tc =FP 9 9 mTcxA 9 9Mo,

dengan

FP " m Tc = Faktor pertumbuhan 99mTc

99m

(G,875xX Tc)

(x"mTc - ^"MQ)

t = selang waktu antara saat elusi dan waktu elusi sebenarnya
A "Mo = aktivitas wMo saat elusi, dapat dihitung dari aktivitas Mo pada

waktu kalibrasi (ukuran generator) dikalikan faktor peluruhannya.
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SEBUAH ANALISIS TERHADAP LAJU TRANSMUTASI
DAN PRODUKSIISOTOP MA DAN PU MENGGUNAKAN METODE

PERHITUNGAN BURN-UP DENGAN REAKSIBERANTAI
DARIU HINGGA ES UNTUK PERSAMAAN DIFUSIMULTIGRUP 1-D

Marsodi , Zuhair , M. Iyos R. Subki

•111
ID990000041

ABSTRACT

AN ANALYSIS ON THE TRANSMUTATION AND PRODUCTION RATE OF PU
(PLUTONIUM) AND MA (MINOR ACTINIDS) USING BURN-UP CALCULATION METHOD
WITH A SOLUTION OF 1-DIMENSION MULTIGROUP DIFFUSION THEORY. The depletion
calculation was developed such that for burn-up with follow the chain reaction from Uranium to
Einsteinium. This calculation was performed for each case of parameter used to quantify the impact on
the changes of reactor fuel and gain or loss of nuclides and the impact to the burn-up reactivity swing.
Different cases of sample problems by introducing different isotopes were investigated and the results
were showed with more detail and accurate. The calculations of this model have also been analyzed by
appropriately changing the related material number densities according to the prescribed condition of the
reactor core.

ABSTRAK

SEBUAH ANALISIS TERHADAP LAJU TRANSMUTASI DAN PRODUKSI PU
(PLUTONIUM) DAN MA (MINOR ACTINIDA) MENGGUNAKAN METODE PERHITUNGAN
BURN-UP DENGAN PENYELESAIAN MENGGUNAKAN TEORI DIFUSI MULTIGRUP 1-
DIMENSI. Perhitungan deplesi tersebut telah dikembangkan seperti halnya untuk perhitungan burn-up
dengan mengikuti reaksi berantai dari U (uranium) sampai Es (einsteinium). Perhitungan ini telah dibuat
untuk tiap-tiap parameter yang diperlukan dalam mengukur efek terhadap perubahan komposisi bahan
bakar reaktor dan penambahan atau hilangnya jumlah nuklida-nuklida yang ada serta pengaruhnya pada
burn-up reactivity swing. Dengan perhitungan semacam ini beberapa contoh nuklida yang berbeda telah
diselidiki dan hasilnya lebih lengkap dan akurat. Perhitungan dengan model seperti ini juga telah
dianalisis dengan menggunakan perubahan pada jumlah kerapatan bahan yang terkait sesuai dengan
kondisi reaktor itu sendiri.

Pusat Pengembangan lnformatika - BATAN
Pusat Reaktor Serba Guna - BATAN
Deputi Pusat Studi Tenaga Nuklir - BATAN
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PENDAHULUAN

Pada kebanyakan model perhitungan reaktor yang digunakan pada saat ini
adalah dengan menggunakan perhitungan reaktor untuk keperluan pembangkit energi
dengan reaksi berantai yang ditujukan untuk keperluan pembakaran uranium
khususnya, sehingga reaksi berantai yang digunakan kebanyakan hanya sampai
Curium dan selebihnya tidak dievaluasi. Hal tersebut dapat diperhatikan apabila kita
membuka perhitungan burn-up yang termaktub dalam bundel code perhitungan
SRAC. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mendapatkan sebuah model perhitungan
burn-up secara terintegrasi dengan menggunakan reaksi berantai yang dimulai dari
Uranium hingga Einsteinium dengan persamaan difusi multigrup 1-Dimensi.
Pengembangan ini ditujukan untuk menganalisis kemungkinan-kemungkinan
terbentuknya isotop-isotop pada proses pembakaran Plutonium dan isotop-isotop
minor actinida pada reaktor pembakar dan transmutasi khususnya.

Analisis terhadap laju pembakaran dan transmutasi ini dilakukan dengan
menggunakan reaktor cepat dimana komposisi bahan bakarnya adalah dari sisa hasil
pembakaran reaktor termal dari 33 MWD/T setelah waktu pendinginan 150 hari.
Dalam penelitian ini penanganan terhadap penggunaan bahan bakar plutonium
khususnya telah dievaluasi dengan menggunakan metode difusi 26-grup energi pada
kondisi awal siklus (BOC) dan kondisi akhir siklus (EOC). Analisis ini dilakukan
dengan menggunakan pendingin Na. Model perhitungan dilakukan dengan
menggunakan reaksi berantai yang telah dikembangkan dari Uranium sampai
Einsteinium untuk perhitungan reaktor dengan metode persamaan difusi multigrup
1-dimensi.

Tujuan utama analisis ini adalah untuk menjajagi kemungkinan penggunaan
sebuah reaktor transmutasi yang dapat memanfaatkan kembali sisa bahan bakar dari
LWR sebagai alternatif terhadap upaya dalam menangani limbah aktivitas tinggi
khususnya MA dan juga dapat menjadi alternatif sumber energi dengan
mendaurulangkan sisa bahan bakar terutama Uranium dan Plutonium. Survey yang
dilakukan dalam menentukan parameter-parameter yang mendasar dari penelitian ini
adalah menggunakan isotop U (U-235, U-238) dan Pu (Pu-239, Pu-240, Pu-241 dan
Pu-242). Disain reaktor yang digunakan adalah jenis reaktor cepat (fast reactor)
dengan kapasitas daya 3000 MWt.

Dari hasil analisis ini, diperoleh beberapa kesimpulan bahwa penggunaan
Plutonium untuk bahan bakar sebuah reaktor cepat adalah baik dan laik
dikembangkan dalam rangka mengefektifkan penggunaan bahan bakar Uranium yang
ada di alam disamping juga dapat mengantisipasi masalah pencemaran lingkungan
akibat limbah radioaktif tingkat tinggi khususnya Pu dan MA.
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METODE PERHITUNGAN

Persamaan Difusi

Metode perhitungan reaktor dengan menggunakan persamaan difusi multigroup
[Duderstadt and Hamilton 1976] adalah lebih sederhana dibandingkan dengan
menggunakan metode lainnya seperti Montecarlo. Dalam perhitungan ini, dimensi
yang digunakan adalah arah jari-jari dari sebuah reaktor berbentuk silinder yang
dibagi dalam beberapa mesh. Persamaan difusi multigrup 1-Dimensi ditunjukkan
pada persamaan (1):

d Dg(r)-
dr

dimana

o" a i

+ ijtvN\r)~ 2_,2-< v )T (r) ~ z_t~yy *->f v)v ( r ) = o *• ^

£?(r) = ££ (r) + £? (r) = ££(r) +

dan g = 1, 2, ....,G (Duderstadt dan Hamilton, 1976). Persamaan difusi multigrup
energi 1-Dimensi tersebut diungkapkan dalam neutron per satuan volume per detik
termasuk didalamnya kebocoran (leakage), absorpsi termasuk tangkapan (capture)
dan fisi pindahan (removal) dengan hamburan elastis dan hamburan non-elastis.

Bentuk dari model mesh yang diasumsikan dengan k ditunjukkan pada
Gambar 1.

Dalam hal ini reaktor dibagi dalam beberapa mesh seperti ditunjukkan pada
Gambar 1 dan formulasinya tidak:terletak pada batasannya tetapi di tengah-tengah
batasan yang diberikan. Persamaan diselesaikan secara numerik dengan pendekatan
kebocoran arah tegak dan mengintegrasikan tiap-tiap volume mesh dengan batasan
pusat dan sisi reaktor. Neutron fluks yang dievaluasi pada batasan sebelah kanan

adalah <j)£ — ())£_] dan umumnya adalah negatif yang mana akan berfungsi sebagai
sumber neutron, atau kebocoran neutron ke dalam interval mesh k, sedangkan
perbedaan yang kedua adalah positif yang mana akan menunjukkan neutron yang
hilang atau bocor ke luar interval mesh k. Koefisien difusi yang efektif antara mesh k-

1 dan k adalah (|>*_1A, hal tersebut berdasarkan volume rata-rata dari macroscopic

transport cross section £ f . Nilai volume rata-rata untuk £ , adalah:

yk-],k _ yk-\ " r

' " ' drk-]+drk y
drk-]+drk ' drk-l+drk
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Karena D = — E, ,

Dk-u _ Dk'1Dk[drk-'+drk]
Dk~]drk +Dkdrk-]

Sistem persamaan ini telah diselesaikan dengan menggunakan bentuk matriks dan
metode penyelesainannya adalah dengan menggunakan metode iteratif yang
perhitungan fluks dan fission source yang baru hasil iterasi dikonvergensikan dengan
faktor pengganda X dari iterasi berikutnya hingga tercapai sebuah kriteria konvergen 8
di mana II - X\ <e.

Persamaan Deplesi

Evaluasi terhadap perhitungan burn-up dilakukan dengan menggunakan
perhitungan deplesi dari perubahan reaksi berantai. Kode perhitungan burn-up ini
merupakan hal yang penting dalam manajemen bahan bakar dalam mengevaluasi
deplesi dan produksi radio-isotop terhadap fungsi waktu. Penyelesaian persamaan
diferensial dengan prosedur integrasi numerik tersebut ditujukan untuk menghitung
perubahan kerapatan atom dalam sebuah reaksi nuklir. Persamaan deplesinya yang
digunakan adalah (Gambar 2):

dengan (i,j , k = 1, 2, ,M), dimana Nf (/) adalah jumlah kerapatan atom ke i, x*

adalah fraksi dari neutron yang dihasilkan pada setiap fisi, ltJ adalah fraksi

disintegrasi radioaktif dari j ke i, fjk adalah fraksi penyerapan neutron dari k ke i,X,

adalah konstanta peluruhan radioaktif dari atom ke i, crg adalah penampang lintang
atom ke i, M adalah jumlah total isotop dalam rantai pembakaran/transmutasi, dan G
adalah jumlah energi grup. Model perhitungan yang dilakukan dapat dilihat pada
diagram alir yang ditunjukkan pada Gambar 2 di atas.

Salah satu prosedur persamaan integrasi numerik yang digunakan untuk
menyelesaikan persamaan burn-up di sini adalah menggunakan metode Euler yang
merupakan metode eksplisit. Dalam metode ini, nilai dari masing-masing kerapatan
atom TV pada step waktu j+1 diungkapkan secara eksplisit dalam batasan Nj+1 , yaitu
dengan Nj pada waktu j dan turunan terhadap waktu dari Nj paday dan step waktu dt:
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NJ+] = N. + N, dt (3)

Penyelesaian persamaan deplesi tersebut harus memasukkan seluruh fungsi pengubah
yang terdapat dalan perubahan berantai dari isotop-isotop Uranium sampai dengan
Einsteinium termasuk di dalamnya faktor pengubah a, |3, y dan penangkapan neutron.

HASIL PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap laju pembakaran dan produksi Pu (plutonium) dan MA
(minor actinida) menggunakan metode perhitungan burn-up dengan reaksi berantai
yang telah dikembangkan dari U (uranium) sampai Es (einsteinium) telah dilakukan
dengan menggunakan metode persamaan difusi multigrup 1-dimensi. Perhitungan ini
telah dibuat untuk tiap-tiap parameter yang diperlukan dalam mengukur efek terhadap
perubahan komposisi bahan bakar reaktor dan penambahan atau hilangnya jumlah
nuklida-nuklida yang ada serta pengaruhnya pada burn-up reactivity swing. Dalam
kesempatan ini juga dilakukan analisis terhadap kedua bentuk spektrum neutron-nya
baik pada laju pembakarannya atau pada laju produksi isotop-isotop Pu dan MA.

Gambar 3 memperlihatkan hasil perhitungan dari bentuk spektrum laju
transmutasi Pu dan MA pada sebuah reaktor cepat. Dari hasil evaluasi terhadap
spektrum neutron dengan energi, tingkat kekerasan energinya diperoleh dengan
menggunakan bahan bakar metal, hal ini telah banyak diketahui bahwa bahan bakar
metal memiliki daya moderasi terhadap neutron yang lebih rendah dibandingkan
bahan bakar oksida seperti diperlihatkan pada Gambar 3. a. Untuk perhitungan
terhadap jumlah laju transmutasi MA menunjukkan nilai yang tinggi pada daerah
berenergi tinggi seperti diperlihatkan pada Gambar 3. b. Jumlah transmutasi MA
disini merupakan jumlah komulatif dari ke-empat unsur berat dari Np-237, Am-241,
Am-243, dan Cm-244 yang dicampurkan kedalam bahan bakar reaktor secara
homogen. Evaluasi terhadap jumlah laju transmutasi Pu yang merupakan jumlah
komulatif dari 4-unsur Pu seperti Pu-239, Pu-240, Pu241, dan Pu 242 menunjukkan
efek yang hampir sama yaitu nilai laju transmutasinya tinggi pada daerah berenergi
tinggi seperti diperlihatkan pada Gambar 3. c. Pada Gambar spktrum laju transmutasi
tersebut juga terlihat beberapa puncak yang cukup menonjol seperti halnya pada
daerah-daerah energi termal sekitar 100 eV, 3 keV, 300 keV, dan daerah sekitar 1
MeV yang mempunyai puncak tertinggi. Dari hasil perbandingan dengan spektrum
dari metal dan oksida tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa reaktor ber-energi
tinggi dimungkinkan baik untuk transmutasi Pu atau MA dan pada daerah thermal
sekitar 100 eV juga dapat dimungkinkan baik untuk transmutasi terhadap isotop Pu
atau MA.
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Dalam rangka menangani limbah radioaktiv tingkat inggi seperti MA atau Pu
dengan jumlah yang sangat besar yang akan dihasilkan oleh reaktor nuklir setiap
tahunnya, perlu kiranya diambil langkah yang strategis yaitu dengan mendaur
ulangkan sisa pembakaran/transmutasi dalam reaktor B/T hingga tidak ada limbah
MA khususnya yang keluar dari sistem pembakaran, sampai diperoleh sebuah sistem
yang bersih dari limbah MA khususnya dalam penggunaan sistem energi tenaga
nuklir.

Untuk analisis terhadap masing-masing isotop secara terpisah telah dilakukan
dengan mengevaluasi jumlah besaran isotop-isotop tersebut dalam satuan berat (kg)
seperti dapat di lihat pada Tabel 1. Tabel 1 adalah hasil perhitungan dari sisa isotop-
isotop Pu yang tersisa setelah dilakukan transmutasi selama 40 tahun dalam reaktor
cepat.

Seperti diperlihatkan pada Tabel 1, bahwa pengaruh dari pengerasan spektrum
fluks neutron terhadap jumlah fraksi laju pembakaran/transmutasi tersebut cukup
besar, hal tersebut akan semakin efektif apabila dapat ditemukan sebuah metode
untuk menaikkan tingkat kekerasan spektrum fluks neutron pada sebuah reaktor cepat
B/T sampai lebih besar atau sama dengan 1 MeV, karena penampang lintang dari
sebagian besar baik isotop MA ataupun isotop Pu lebih besar puluhan kali
dibandingkan penampang lintang pada daerah energi sekitar 0.2 MeV (umumnya
daerah operasi reaktor cepat untuk pembangkit energi).

Dari hasil perhitungan dapatlah diambil kesimpulan bahwa untuk
membakar/mentransmutasi khususnya MA akan lebih baik apabila menggunakan
reaktor berspektrum keras. Untuk itu perlu kiranya mendisain sebuah reaktor yang
mempunyai karakteristik khusus sehingga dapat membakar dan atau mentransmutasi
Pu atau MA secara effektif. Karakteristik khusus yang sangat diperlukan oleh sebuah
reaktor B/T diantaranya adalah spektrumnya keras karena pada daerah energi tinggi
penampang lintang MA umumnya besar, ukuran terasnya besar dalam rangka untuk
mendapatkan pemuatan MA atau Pu yang lebih banyak, fluks neutron tidak perlu
tinggi untuk mengimbangi laju produksi MA yang cukup tinggi apabila fluks
neutronnya tinggi, karena yang sangat diperlukan adalah sebuah reaktor B/T yang
mempunyai laju pembakaran/transmutasi tinggi dan produksi MA-nya rendah.

Hasil analisis dari perhitungan jumlah laju transmutasi dan jumlah laju
produksi disini adalah menggunakan metode perhitungan deplesi dengan reaksi
berantai yang telah dikembangkan dari Uranium sampai Einsteinium untuk
perhitungan burn-up yang di integrasikan dengan persamaan difusi multigrup 1-
Dimensi. Semua paket program yang digunakan disini adalah hasil buatan sendiri
dengan menggunakan bahasa FORTRAN-77 dan di lakukan dengan menggunakan
super computer ETA-10
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KESIMPULAN

Hasil analisis terhadap laju transmutasi dan produksi isotop MA dan Pu
menggunakan metode perhitungan burn-up dengan reaksi berantai dari U hingga Es
untuk persamaan difusi multigrup 1-D diperoleh beberapa kesimpulan sebagai
berikut;
1. Karena isotop-isotop Pu dan MA umumnya mempunyai penampang lintang mikro

yang besar pada daerah energi tinggi, maka memungkinkan sekali untuk
melakukan transmutasi dengan sebuah reaktor yang mempunya karakteristik
energi tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menaikkan tingkat energi pada
reaktor cepat yang digunakan untuk transmutasi.

2. Adanya kemungkinan untuk meningkatkan laju transmutasi dengan cara
meningkatkan atau memperkeras spektrum neutronnya. Pengerasan spektfum
tersebut dapat dilakukan dengan mengubah komposisi bahan bakar dan
pendinginnya dengan material yang tingkat moderasinya terhadap neutron sangat
rendah.

3. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebuah reaktor cepat mampu mentransmutasi
Pu sekitar 17.2% per tahun, dan sisa bahan bakar reaktor cepat dapat kembali
didaurulang, sehingga dapat kiranya menjadi alternatif terhadap disposal limbah
aktivitas tinggi dalam rangka membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan
aman khususnya dari efek limbah radioaktif berbahaya yang berwaktu paruh
sangat panjang.
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Table 1. Fraksi MA yang terbakar/tertransmutasi dalam reaktor cepat B/T
menggunakan bahanbakar metal dan pendingin Na, Pb, dan gas He
dengan komposisi MA = 1 0 %

Pu nuclide

239 P u

240 P u

241 p u

242 P u

Total

B/T fraction (-)

Na coolant

0.171

0.174

0.171

0.172

0.172

Pb coolant

0.182

0.183

0.182

0.183

0.182

He gas coolant

0.192

0.200

0.195

0.199

0.197
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Gambar 1. Pembagian Mesh (Waltar and Reynolds).
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Gambar 2. Diagram Alir Perhitungan Reaktor Menggunakan Metode Difusi
Multigrup 1-Dimensi dengan Perhitungan Burn-Up.
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Gambar 3. Perbandingan Bentuk Spektrum dari Laju Transmutasi Pu dan MA
pada Sebuah Reaktor Cepat dengan Bahan Bakar Metal dan Oksida dengan Pendingin
Sodium, [Pu]= 25 % dengan Kondisi Perbandingan Bahan Bakar, Pendingin, dan
Material Reaktor (F/C/S) = 0.35/0.43/0.22
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DISKUSI

AMINZARKASI

Untuk kepentingan transmutasi, apakah harus digunakan reaktor khusus?

MARSODI

Sebenarnya dapat digunakan reaktor energi biasa, tetapi kurang efisien dan perolehan
energi tidak maksimum. Dengan mendisain reaktor khusus untuk transmutasi, dapat
diperoleh hasil yang optimal dan juga dapat dihasilkan energi.
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PENGEMBANGAN KODE KOMPUTER TJNTUK
PEMROSESAN GRUP KONSTAN

Zaki Su'ud
iiiiniiiiiii

ID990000042
ABSTRACT

DEVELOPMENT CODE FOR GROUP CONSTANT PROCESSING. In this paper methods,
formalism, and algorithm related to group constant processing problem from basic library such as
ENDF/B VI will be described. Basically the problems can be grouped as follows: the treatment of
resolved resonance using NR approximation, the treatment of unresolved resonance using statistical
method, the treatment of low lying resonance using intermediate resonance approximation, the treatment
of thermal energy regions, and the treatment group transfer matrices cross sections. It is necessary to treat
interference between resonance properly especially in the unresolved region. In this paper the resonance
problems are treated based on Breit-Wigner method, and Doppler function is treated using Pade
approximation for calculational efficiency. Finally, some samples of calculational result for some
nucieid, mainly for comparison between many methods are discussed in this paper.

ABSTRAK

PENGEMBANGAN KODE KOMPUTER UNTUK PEMROSESAN GRUP KONSTAN.
Dalam makalah ini dijabarkan tentang metodologi, formalisme serta algoritma-algoritma yang berkaitan
dengan pemrosesan konstanta grup dari data mentah library seperti ENDF/B VI. Secara garis besar
permasalahan dapat dikelompokkan menjadi masalah penanganan resonanasi pada daerah resonansi di
energi antara ratusan dan kiloan ev sehingga dapat ditangani dengan metoda NR, selanjutnya untuk
daerah "unresolved resonance" yang harus dipecahkan menggunakan statistik, "resolved resonance"
pada energi rendah sehingga periu menggunakan pendekatan IR, penanganan untuk daerah energi
thermal, dan penanganan transfer matriks. Untuk menghasilkan grup konstan yang cukup presisi di
daerah resonansi perlu dipertimbangkan masalah interferensi antar resonan, khususnya untuk daerah
"unresolved region". Dalam makalah ini resonansi ditangani berdasarkan model Breit-Wigner, dan untuk
mempercepat perhitungan maka fungsi Doppler ditangani menggunakan metoda aproksimasi Pade.
Sejumlah sample perhitungan akan diberikan untuk beberapa contoh nukleus, terutama untuk
membandingkan beberapa metode yang digunakan.

PENDAHULUAN

Analisis dan optimisasi disain dan keselamatan reaktor nuklir melibatkan
proses generasi grup konstan yang digunakan untuk perhitungan difusi, transport,
burnup, maupun analisa dinamik. Ketelitian grup konstan yang dipakai akan
menentukan kualitas hasil analisis dan disain yang dilakukan. Karena itu
pengembangan kode komputer pemroses grup konstan yang cukup fleksibel adalah
sangat penting dalam rangka pengembangan kemampuan analisis dan disain reaktor
nuklir.

Staf Pengajar Jurusan Fisika - Institut Teknologi Bandung
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Dalam makalah ini akan dijabarkan permasalahan dan metode perhitungan yang
berkaitan dengan pemrosesan grup konstan dalam kode komputer ini. Secara garis
besar ada empat masalah besar yaitu meliputi: penanganan "resolved resonans",
"unresolved resonance", penanganan grup konstan di daerah termal, serta penangan
matrik transfer dalam proses hamburan.

Dalam tahap pertama pengembangan, formalisme single level dan multi level
Breit-Wigner digunakan dalam analisis ini dengan mempertimbangkan interferensi antar
sen resonansi yang mungkin terjadi. Program ini didisain untuk dapat memroses data
resonansi dari library ENDF/B VI. Untuk dapat menghitung secara efisien, fungsi J(^,
P) ditangani menggunakan aproksimasi Pade.

Metoda statistik Porter-Thomas digunakan untuk menangani resonansi di daerah
"unresolved resonance" Formalisme single level dan multi level Breit Wigner
digunakan dengan mempertimbangkan interferensi antar resonansi yang efektif.
Integrasi terhadap distribusi porter thomas dilakukan secara numerik.

Untuk menangani resonansi pada daerah energy rendah maka digunakan
formalisme pendekatan resonansi menengah {intermediate resonance approximation).
Metoda ini dilakukan dengan inemasukkan parameter X pada fluks netron dan
kemudian mencari harga A, yang optimal dengan cara iterasi.

Untuk daerah termal maka berbagai formalisme dapat dipilih untuk
menghasilkan grup konstan yang sesuai seperti model gas berat("heavy gas"), model
Nelkin atau dari data S(a, P) yang tersedia dalam library. Dari kernel yang ada maka
dengan menggunakan distribusi Maxwell atau distribusi yang dimasukkan secara
khusus dapatlah dihasilkan transfer matrik untuk "fine group".

Transfer matrik secara umum meliputi hamburan elastik, hamburan tak elastik,
serta untuk proses (n,2n). Untuk transfer matrik bagi hamburan elastik maka digunakan
data crs(E) efektif meliputi komponen potensial dan resonansi. Sedangkan untuk
komponen yang lain sangat bergantung pada data yang tersedia pada library.

Karena keterbatasan tempat, pembahasan tentang penanganan grup konstan
untuk daerah termal dan transfer matriks tak kami bahas dalam makalah ini.

FORMULASI MATEMATIS

Formalisme Breit-Wigner untuk resonansi

Penampang lintang reaksi nuklir dalam formalisme single level Breit-Wigner,
apabila efek Doppler dari temperatur diabaikan, dapat dituliskan sebagai berikut :
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NLS-1

1=0

(2)

1 : bilangan kuantum momentum sudut
i : jenis reaksi resonansi misalnya fisi(f), penangkapan netron(c), hamburan

elastik(n atau e), total(t) dan sebagainya
E : energi netron datang
E o r : energi resonan ke r
k : bilangan gelombang netron
J : spin total resonan
I : spin inti target
gj : faktor statistik (2J+1)/2(2I+1)
Fj r : lebar resonansi untuk jenis reaksi i resonan ke r
F r : lebar resonansi total untuk resonan ke r

Perlu dicatat bahwa untuk elastik scattering maka sebenarnya selain penampang
lintang makroskopik ada juga penampang lintang potensial dan interferensi antara
hemburan resonansi dan potensial. Perumusan lebih rinci dapat dilihat pada referensi
nomor 1.

Bila efek Doppler dimasukkan maka penampang lintang untuk reaksi ke i untuk
energi netron datang E adalah sebagai berikut:

(3)
" •> I If U

j r=l

dengan : ̂ ( ^ Y ) adalah fungsi Doppler untuk reaksi resonansi
Untuk hamburan elastik secara keseluruhan maka penampang lintang reaksinya menjadi
sebagai berikut:

« J F J # ^ - ' ) < j P . C ) X § , r ) ^ ) (4)
j r=l 1 V C

,Y) adalah fungsi Doppler untuk suku interferensi antara hamburan potensial dan
resonansi.
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Grup Konstan Efektif

Untuk sistem homogen yang terdiri atas sejumlah jenis nukleus, grup konstan
efektif untuk grup energi g dapat didefinisikan sebagai berikut:

E..1

Jo1(EM»(E)dE

j>(E)dE

dengan i meliputi fisi, penangkapan netron, (n,2n), hamburan elastik, dan sebagainya.
Untuk aproksimasi resonan sempit (NR), resonan lebar(WR)(atau massa tak hingga-
IM), serta untuk resonan pertengahan(IR) maka fluks netron dapat dituliskan sebagai
berikut:

<j>(E) = rf-± (6)
s + on + Ac, E

a S

dengan X=0 untuk aproksimasi WR/IM, X.=l untuk aproksimasi NR, dan O<A.<1 untuk
aproksimasi IR.

Aproksimasi NR Untuk Daerah "ResolvedResonance"

Untuk atom berat seperti U-235,U238, Pu239, dsb. energi yang meliputi daerah
ini adalah sekitar ratusan ev. sampai beberapa ribu ev. Penampang lintang reaksi efektif
untuk grup g untuk jenis reaksi i dapat dituliskan sebagai berikut:

dengan n adalah nomor dari nukleus, a^ n adalah background cross section untuk
nukleus n pada energi E.

Persamaan diatas dapat diselesaikan dengan cara numerik secara langsung,
namun konsekuensinya memerlukan CPU time yang panjang. Alternatif lain adalah
menyederhanakan formulasinya sehingga dapat menghemat CPU time. Hal ini dapat
dilakukan sebagai berikut.
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Pembilang persamaan diatas dapat dituliskan sebagai berikut: (untuk daerah
energi ini V(E()/E) dapat diabaikan)

NUM(ofn)= f = - ^ ^ — (8)

k

dengan mengeluarkan komponen ke k pada penyebut (8) dari somasi

NUM(af,n)= X J —

penyederhanaan lebih lanjut, diperoleh sebagai berikut:

NUM(af,n)= X ^ - J " dE
E

Persamaan (10) dapat dituliskan untuk menunjukkan kontribusi dari resonan terisolasi
dan dari hasil interferensinya sebagai berikut:

NUM(af>n)=

' o n k

(11)

k1*k

,Yk) + ^ * ^ S * ) C P f t t , Y k ) + ^ A * *(§„ ,Y k l )

Pada persamaan (11) suku pertama adalah hasil untuk model resonan terisolasi dan
integral yang ada pada suku pertama dapat diperoleh hasilnya dari fungsi J(^,P) biasa.
Sedangkan suku kedua adalah suku koreksinya. Tampak bahwa bila overlap antara
kedua resonan sangat kecil maka suku kedua mendekati nol (misalnya bila jarak antar
resonan terdekat jauh lebih besar dari lebar resonansinya). Suku koreksi(suku kedua)
diatas dapat disederhanakan lebih lanjut dan hasil akhirnya dapat dituliskan sebagai
berikut:
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onk

(12)

kl#k

'onk

Persamaan diatas selanjutnya dapat dievaluasi secara numerik.
Selanjutnya untuk penyebutnya juga dapat disederhanakan sehingga menjadi

DEN(o?-n) = X ^ - { J dE/
o

B
bnk+Onk

(13)

f y(Skl,Ytl)dE/E

ki + g p n k i )
^onk Gonkl

Ada beberapa pendekatan untuk menghitung penyebut dalam prakteknya. Yang paling

sederhana adalah apabila p . = — berharga besar, maka *¥ dapat diabaikan
n a ,

onk

dan demikian juga suku interferensinya, sehingga (13) memberikan

DEN(o?B)= ln(^-) (14)

Akan tetapi bila suku resonan tak dapat diabaikan maka (13) dapat disederhanakan
menjadi sebagai berikut:

,

sehingga aproksimasi berikut cukup baik
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DENK n)

Aproksimasi NR Untuk Daerah "UnresolvedResonance"

Untuk daerah "unresolved resonance" maka overlap antar resonan menjadi
sangat dominan, dan juga memerlukan penanganan menggunakan statistik berkaitan
dengan lebar resonan untuk reaksi fisi dan hamburan elastik serta untuk jarak antar
resonan(distribusi jarak antar resonan). Sebagaimana hasil dari Porter-Thomas, di sini
digunakan distribusi chi-square orde satu dan dua untuk hamburan elastik dan fisi.
Adapun untuk distribusi jarak rata-rata antar resonan digunakan distribusi chi-square
orde 8 sehingga pada akhirnya probabilitas mendapatkan sebarang resonan pada jarak
antara y=|Ejc - Ejjjl dan y+dy adalah

Q(y) = 1 - e~8y -r 2 sin(4y)e^y (16)

Selanjutnya pada persamaan (12) atau persamaan sebelumnya, untuk dapat digunakan
di daerah unresolved maka somasi terhadap k dan terhadap kl diganti dengan perata-
rataan terhadap statistik chi-square yang bersangkutan, sebagai hasilnya dapat
dituliskan sebagai berikut:

NUMCCTf^Ej))^

(17)

dalam persamaan (14), simbol <> berarti perata-rataan terhadap distribusi chi-square
untuk fisi dan hamburan elastik, sedang simbol [ ] berarti perata-rataan terhadap
fungsi Q(y).

Selanjutnya untuk penyebut juga dilakukan hal yang sama sebagaimana
pembilang dan hasilnya adalah:
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DEN«(EJ)) =

Disini fimgsi J adalah fungsi J yang telah sedikit dimodifikasi dengan memperhatikan
efek interferensi. <D> adalah jarak rata-rata antar resonan dalam sequen s. Perata-
rataan statistik dilakukan terhadap k dan kl(untuk interferensi).

Penampang lintang reaksi efektif dihitung untuk titik-titik energi tertentu yang
selanjutnya dirata-rata untuk mendapatkan harga efektif penampang lintang reaksi
untuk masing-masing grup energi. Cara ini lazim dipakai a.l. di MC2, ETOX, dsb.

Aproksimasi IR untuk Daerah Energi Rendah

Untuk daerah energi rendah, penggunaan pendekatan resonan sempit(NR) bagi
absorber inti berat tak memenuhi persyaratan lagi dan bahkan kadang-kadang absorber
inti ringanpun tak dapat ditangani dengan pendekatan NR secara baik. Sebagai
gantinya digunakan pendekatan resonan pertengahan (IR-intermediate resonance).
Untuk pendekatan IR maka fluks netron dituliskan seperti pada persamaan (6). Untuk
mendapatkan harga parameter X lazim digunakan cara yang disarankan oleh Goldstein
dan Cohen yang hasilnya adalah sebagai berikut:

x '* . (19)

2Er(l-a)
. n . d a n x u

+ P x J (20)

Dengan iterasi ketiga rumus di atas sampai konvergen, maka X dapat diperoleh.
Alternatif lain adalah memakai percobaan fungsi linier (linear trie I Junction). Dengan
cara ini maka X dapat dicari dari:

P0(P,+P0)sXn (22)
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( 2 3 )

(24)

Dari persamaan (23) dan persamaan (24) maka dapat dicari atau fluks neutron sebagai
bobot langsung memakai persamaan (23). Kelebihan rumus (22 - 24) adalah tidak perlu
pemecahan persamaan transendental seperti persamaan (19) karena X j ^ yang masih
bergantung pada X. dalam hubungan yang cukup rumit.

METODE KOMPUTASI

1. Fungsi Doppler
Fungsi Doppler dihitung dengan menggunakan pendekatan Pade untuk "complex

probability integral".

k=i s - a i ( 2 5 )

bjj dan ajj untuk 4 pole dapat dilihat pada Tabel 1.

(26)

W(s) = "complex probability Junction"

Selanjutnya fungsi Doppler dapat diperoleh dari W(s), misalnya :

+ i)] ( 2 7 )

dan h = ^ = ^
2 2x (28)
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2. Untuk menghitung fiingsi J baik untuk resonansi terisolasi maupun untuk yang
melibatkan suku interferensi, maka digunakan integrasi dengan metode Gauss
Quadrature sebagai berikut:

—dx

200/!;

f+ J —X—dx + REM J
20/5 V + P (29)

Integral pertama dan kedua dilakukan dengan metoda Gauss Quadrature, sedangkan
sisanya

REMJ = f —^—dx = - f

I . 7C 2 0 0
= -(--arctg—

(30)

Cara integrasi di atas juga dipakai untuk integral ketika interferensi antar resonan
diperhitungkan.

3. Perhitungan perata-rataan statistik untuk "unresolved region"

<X)p = JjX(y )z)Pn(y)Pm(Z)dydZ

(31)

y -> fission width
z —> neutron width

Misalnya integrasi dilakukan menggunakan N titik, maka
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(32)

xn • y"
dan dengan demikian ' dapat dicari. Selanjutnya ' ditentukan dari :

(33)

zn

Dengan cara yang sama J dapat dicari. Cara ini juga dipakai dalam
dan ETOX.

CONTOH HASIL PERHITUNGAN

Contoh hasil perhitungan untuk penampang lintang reaksi fisi dan penangkapan
neutron untuk nukleus Pu-239, U-238 dan U-235 diberikan dalam Gambar 1 sampai 5.
Selanjutnya contoh hasil grup konstan diberikan dalam Tabel 2 sampai 3.

KESIMPULAN DAN LANGKAH LEBIH LANJUT

Untuk memproses grup konstan dari data mentah ENDF/B VI diperlukan
sejumlah tahapan yang rumit. Permasalahannya dapat dikelompokkan menjadi
penanganan masalah resonansi dan interferensinya di daerah "Resolved Resonance",
penanganan menggunakan metoda statistik untuk daerah "Unresolved Resonance",
penanganan menggunakan aproksimasi IR untuk energi rendah, dan penanganan grup
konstan di daerah termal menggunakan berbagai model kernel seperti " heavy gas
model", Nelkin model, atau langsung dari data S(a,p) dalam ENDF/B VI. Untuk
mempercepat perhitungan fungsi Doppler dapat digunakan Aproksimasi Pade untuk
fungsi dispersi Plasma. Dalam makalah ini formulasi untuk daerah "resolved region",
"unresolved region", dan aproksimasi IRtelah dibahas dan diberikan contoh hasilnya.

Dalam tahapan lebih lanjut akan dikembangkan sebuah kode komputer secara
utuh untuk dapat menjenerasi grup konstan bagi library dari kode homogenisasi sel
bahan bakar nuklir.
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Tabel 1. Parameter untuk pendekatan fiingsi dispersi A pole

k

1
2
3
4

ak
-1.2359-1.2150i
-0.3786-1.3509i
0.3786-1.3509i
1.2359-1.2150i

b k

0.5468 - 0.0372i
-1.0468 + 2.1018i
-1.0468-2.10181
0.5468 + 0.0372i

Tabel 2. Infinite Dilute Cross Section untuk Pu-239

Grup

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

^bawah

1.23409E+03

9.61110E+02
7.48513E+O2

5.82943E+°2

4.53996E+02
3.53573E+02
2.75362E+02

2.14452E+02

1.67016E+02
1.30072E-+O2
1.O13OOE+O2

7.88926E+01
6.14416E+01

4.78508E+O1
3.72662E+01

^atas
1.58460E+O3

1.23409E+03
9.61110E+02
7.48513E+02

5.82943E+02
4.53996E+02

3.53573E+02

2.75362E+02
2.14452E+02
1.67016E+«2
1.30072E+02

1.01300E+02
7.88926E+01
6.14416E+01

4.78508E+01

Fisi

4.48216E+0»
9.22278E+00

5.88O86E+O0

3.64429E-*-O0
1.64729E+01

7.36232E+0»
1.24705E+01
1.64699E+01

1.82177E+O1
2.04617E+«l

1.50741E+<'l

4.85317E+O1
8.21921E+01
4.24515E+01

1.76610E+0»

Capture

3.60372E+00

6.46664E+00

4.39292E+«o

5.97640E+O0
8.09250E+00
4.2493 5E+oo

1.58537E+01

1.75938E+01
8.8521 lE+oo

1.78102E+01

2.16609E+01

2.49781E+01
2.79028E+01
5.OO4OOE+O1
5.3467OE+O1
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Tabel 3

Grup

37

38
39
40
41
42

43
44

45

46
47
48
49
50

Infinite Dilute Cross Section untuk U-239

^bawah

9.61110E+O2
7.48513E+02
5.82943E+O2

4.53996E+02
3.53573E+02
2.75362E+02

2.14452E+02

1.67016E+02
1.30072E+02
1.01300E+O2

7.88926E+01

6.14416E+01
4.78508E+01

3.72662E+01

^atas
1.23409E+03
9.61110E+02

7.4g513E+O2
5.82943E+O2
4.53996E+«2
3.53573E+O2

2.75362E+02
2.14452E+O2

1.67016E+02

1.30072E+02
1.01300E+O2

7.88926E+«l
6.14416E+01

4.78508E+01

Capture

7.73889E-O1
5.01595E-O1

4.99189E-01
3.53074E-01
1.40839E-O1
2.18251E-01

4.57970E-01
1.38752E-01
1.22548E-01
9.05792E-02

5.03369E-01
1.29758E-O1
2.07820E-02
5.42892E-O2

Tabel 4.

Grup

37

38
39
40

41
42
43

44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Cross Section untuk Pu-239 dengan cr0 = 10 dan T = 500K

^bawah

9.61110E+O2
7.48513E+O2

5.82943E+02

4.53996E+02

3.53573E+02

2.75362E+02
2.14452E+02
1.67016E+02

1.30072E+02

1.01300E+02

7.88926E+01
6.14416E+01
4.78508E+0»
3.72662E+01

2.90229E+01

2.26031E+01

1.76033E+01

1.37095E+01
1.06769E+01
8.31521E+0O

6.47589E+00
5.04343E+00

p
^atas

1.23409E+O3
9.61110E+02

7.48513E+02
5.82943E+O2

4.53996E+02
3.53573E+O2
2.75362E+O2

2.14452E+O2
1.67016E+O2
1.3OO72E+O2
1.O13OOE+O2

7.88926E+01
6.14416E+0I
4.785O8E+O1

3.72662E+01

2.90229E+O1

2.26031E+01

1.76033E+O1

1.37095E+01
1.06769E+0»
8.31521E+OO
6.47589E+00

Fisi

4.97195E+O0
4.85040E+00
2.79729E+00

1.01517E+O1
5.07147E+00

7.48478E+00

1.04804E+01

1.11647E+O1
1.44266E+O1
1.33126E+01

2.57872E+O1
2.16891E+O1
4.28292E+OI
6.57052E+O»

1.63105E+«0

5.73341E+O0

7.89537E+00
3.23582E+01

3.32817E+O1
7.45885E+01
2.61376E+02
1.81625E+02

Capture

3.28371E-KW

3.31783E+OO
3.57640E+O»

4.47826E+00

3.07988E+00
7.99883E+O0

8.41966E+O0
5.75552E+OO
5.19264E+00

7.99386E+OO
6.23737E+00

5.04658E+00
1.96132E+O1
9.0O199E+O0

2.21106E+00

7.14100E+0O
6.15791E+O0

1.5O221E+O1
1.79924E+O1
1.86323E+O1
6.75856E+01
3.8635OE+O1
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Tabel 5. Tabel 4. Cross Section untuk Pu-239 dengan CT0 = 10 dan T = 500K

Grup

37
38
39

40
41

42
43
44
45

46
47

48

49
50
51
52

53
54

55
56
57

58

^bawah

9.61110E+02
7.48513E+O2

5.82943E+O2
4.53996E+O2
3.53573E+02
2.75362E+O2
2.14452E+O2
1.67016E+02

1.3OO72E+O2

1.O13OOE+O2

7.88926E+O1
6.14416E+01

4.78508E+O1
3.72662E+O1
2.90229E+01
2.2603 lE+oi

1.76033E+01
1.37O95E+O1

1.06769E+01
8.31521E+O0
6.47589E+00

5.04343E+O0

Eatas

1.23409E+03
9.61110E+02

7.48513E+02
5.82943E+O2
4.53996E+02

3.53573E+02
2.75362E+02

2.14452E+O2
1.67016E+02

1.30072E+02
1.O13OOE+O2

7.88926E+01

6.14416E+01

4.78508E+01
3.72662E+O1
2.90229E+01

2.26031E+01
1.76O33E+O1
1.37O95E+O1
1.06769E+01
8.31521E+00
6.47589E+OO

Fisi

O.OOOOOE+00

O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo

O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo

O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo

O.OOOOOE+oo

O.OOOOOE+oo

O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo

O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo

O.OOOOOE+oo

Capture

3.9573OE-O1

2.56359E-O1
2.59O52E-O1

1.89979E-O1
9.92170E-02

1.62674E-01

3.15266E-O1

1.19755E-01
1.01315E-01
8.39556E-O2

4.51718E-O1

1.37555E-O1
2.38681E-O2
5.19238E-O2
4.57737E-O5
6.11990E-O2

1.86825E-O1
3.13642E-04

2.03587E-01
3.79435E-O1
9.56101E-03

1.12517E-O2
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DISKUSI

ENDIAHPH

1. Apakah program untuk pemrosesan grup konstan ini dibuat sendiri? Bagaimana
verifikasi dengan program WIMS yang telah di-benchmarking?

2. Dimana keunggulan program yang Anda buat dibandingkan dengan program yang
sudah ada?

ZAKI SU'UD

1. Program ini dibuat sendiri dan sedang dikembangkan menjadi lebih lengkap.
Verifikasi direncanakan menggunakan perbandingan secara langsung dari kode
lain seperti NJOY, ETOX, MC dll atau dengan benchmark menggunakan metode
integral untuk menghitung k^, dan membandingkan dengan standard benchmark
yang ada.

2. Keunggulan/keuntungan praktis yang diharapkan terutama adalah kode ini dapat
diintegrasikan dengan kode-kode komputer lain yang telah saya buat seperti kode
difusi 2x3 dimensi, burn up, dan accident analysis.

R.S. LASIJO

1. Mengapa Anda mengambil data dari ENDF/BVI bukan dari JENDL-3?
2. Berapa persen perbedaan dengan menggunakan rumus Breit-Wigner dan Reich-

Moore?

ZAKI SU'UD

1. Karena secara formal seri ENDF/B merupakan library data nuklir standard yang
paling banyak dipakai di dunia dan penyebaran pemakaiannya praktis tanpa
restriksi. Juga pada ENDF/BVI ini telah diberikan formalsme Reich-Moore,
sehingga dalam pengembangan kode yang lebih sempurna di masa depan tak perlu
merubah library. Tetapi akan diusahakan agar JENDL-3 library dapat diproses
dengan kode ini.

2. Secara presisi belum dicoba membuat perbandingan khususnya untuk kondisi
normal (T> 300°K). Tetapi untuk T=0°K (tanpa Doppler broadering) pernah dibuat
perbandingan dan hasilnya tidak terlalu besar untuk tingkat kepresisian fisika
reaktor saat ini. Pada masa yang akan datang, dengan tuntutan kualitas data nuklir
dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, penggunaan formalisme Reich-Moore
tidak dapat dihindarkan.
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PENENTUAN FUNGSI TANGGAP FREKUENSI RSG-GAS DENGAN
ANALISIS TRANSFORMASI LAPLACE

Tukiran S., Sudan P., Uju jujuratisbela *

II
ABSTRACT ID990000043

THE DETERMINATION OF FREQUENCY RESPONSE FUNCTION OF THE RSG-
GAS BY LAPLACE TRANSFORM ANALYSIS. The response function of the RSG-GAS reactor
system to the reactivity perturbations is necessary to be analyzed due to the interrelation with reliability
and safety of reactor operation. The response depends on the power frequency response function H(s),
while H(s) depends on the zero power frequency response function Z(s) and dynamic power coefficient
of reactivity Kp(s). Determination of the frequency response function of the RSG-GAS reactor was done
by Fourier transform analysis method. Z(s) was obtained by Fourier transform of P(t) and Cj(t) became
P(s) and Cj(s) in point kinetic equations. Second order of Simpson rule was used for completion of its
numerical integration. Then, LTMPR (Laplace Transform for Multipurpose Reactor) code was made
with fortran 77 computer language in Vax 8550 system. The LTMPR code is able to determine the
frequency response function and period-reactivity relation of RSG-GAS reactor by rod drop method.
Profile of power as rod drop, zero power (without reactivity feedback) was used for determination
frequency response of RSG-GAS reactor. The results of calculations are in a good agreement with
experiment result, so the LTMPR code can be used for analysis response frequency of the RSG-GAS
reactor.

ABSTRAK

PENENTUAN FUNGSI TANGGAP FREKUENSI RSG-GAS DENGAN ANALISIS
TRANSFORMASI LAPLACE. Fungsi tanggap dan sistem reaktor RSG-GAS terhadap gangguan
reaktivitas sangat penting untuk dianalisis karena berhubungan dengan keandalan dan keselamatan
operasi reaktor. Respon sistem reaktor sangat tergantung pada fungsi respon frekuensi daya reaktor
H(s), sedangkan H(s) tergantung pada fungsi transfer daya rendah Z(s) dan koefisien reaktivitas daya
dinamik Kp(s). Penentuan fungsi respon frekuensi RSG-GAS dilakukan dengan analisis transformasi
Laplace. Z(s) diperoleh dengan mentransfoimasikan secara Fourier P(t) dan Cj(t) menjadi P(s) dan Cj(s)
pada persamaan kinetika titik. Kaidah Simpson order dua (Simpson Rule) digunakan untuk
menyelesaikan persamaan integrasi numeriknya. Kemudian dibuat program komputer FTMPR (Fourier
Transform for Multipurpose Reactor) dalam bahasa Fortran 77 pada Vax 8550. Program FTMPR dapat
menentukan fungsi tanggap frekuensi dan hubungan periode-reaktivitas RSG-GAS dengan metoda
batang jatuh (rod drop method). Profil daya reaktor (cacahan neutron) pada saat batang jatuh, daya
rendah (umpan balik reaktivitas tidak ada) digunakan untuk menentukan fungsi respon frekuensi RSG-
GAS. Perbandingan antara nilai hasil perhitungan dan eksperimen cukup baik, sehingga program ini
dapat digunakan untuk meiiganalisis fungsi respon frekuensi RSG-GAS.

Pusat Reaktor Serba Gum - BAT AN
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PENDAHULUAN

Analisis fungsi tanggap frekuensi reaktor RSG-GAS terhadap gangguan
reaktivitas sangat dibutuhkan untuk mengetahui keandalan dan kestabilan reaktor.
Fungsi tanggap frekuensi reaktor RSG-GAS pada daya rendah tergantung pada
parameter neutron serempak dan neutron kasip. Sedangkan pada daya tinggi, fungsi
tanggap frekuensi juga dipengaruhi oleh umpan balik reaktivitasnya (koefisien daya
dinamik). Penentuan fungsi respon frekuensi daya rendah sangat menolong untuk
menentukan parameter kinetik reaktor, umpan balik reaktivitas dan analisis kestabilan.

Fungsi tanggap frekuensi ditentukan dengan metoda analisis transformasi
Laplace. P(t) dan Cj(t) pada persamaan kinetika titik ditransformasi secara Laplace
menjadi P(s) dan Cj(s) sehingga diperoleh Z(s) yang dikenal sebagai fungsi respon
frekuensi daya rendah reaktor. Integrasi numeriknya diselesaikan dengan kaidah
Simpson order dua[l]. Kaidah Simpson menggunakan pendekatan praktis dimana batas
seluruh interval pada persamaan integralnya dibagi menjadi batas interval yang lebih
kecil yang sama besarnya. Jumlah N data yang digunakan menunjukkan ketelitiannya.
Kemudian dibuat program komputer LTMPR (Laplace Transform for Multipurpose
Reactor) dengan bahasa fortran 77 pada sistem Vax 8550.

Progam FTMPR selain dapat menentukan fungsi respon frekuensi, juga dapat
menentukan hubungan periode dengan reaktivitas yang sangat bermanfaat untuk
analisis kestabilan reaktor. Data masukan yang digunakan adalah profil daya rektor
atau cacahan neutron yang diperoleh dari hasil percobaan batang jatuh (rod drop) pada
ketinggian tertentu. Percobaan batang jatuh dilakukan pada daya rendah untuk
menghindari efek umpan balik reaktivitas yang disebabkan oleh perubahan suhu,
perubahan densitas moderator, efek Doppler, void dan peracunan xenon. Dalam
makalah ini akan dibahas penentuan fungsi respon frekuensi reaktor RSG-GAS dengan
program FPMPR.

TEORI

Penyisipan reaktivitas negatif melalui percobaan dengan metoda batang jatuh
adalah suatu cara yang baik untuk menentukan fungsi tanggap frekuensi reaktor dan
hubungan periode-reaktivitas. Prinsip dasarnya adalah dengan metode transformasi
Laplace terhadap P(t) dan Cj (t) untuk persamaan kinetika titik sebagai di bawah ini[2]:

J=,
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P(t) dan Cj (t) ditransformasi secara Laplace dengan hubungan sebagai berikut,

(3)
0

oo

j(t)] = Je-stCj(t)dt (4)
0

dengan,
P(t) = daya reaktor fungsi waktu
k = faktor multiplikasi
1 = usia netron serempak
s = variabel transformasi Laplace
Pj = fraksi netron kasip kelompok ke j
P = fraksi netron kasip
Cj = parameter proporsional untuk konsentrasi prekursor netron kasip
Xj = konstanta peluruhan konsentrasi prekursor netron kasip kelompok ke j
L = lambang transformasi Laplace

dengan memberikan gangguan reaktivitas luar k = 1 + Ak, sehingga persamaan di atas
menjadi

SP(s) - P(o) = v J\ K / P(s) 4- ]T XjCj (5)

'(sH^C, (6)

Suatu hubungan dapat dituliskan,

f—e^dt = PCOe"51 I - f (-s)P(t)e-"dt
Jo d t o o

= -P(0) + sP(s)

dC
-^-e-s tdt = -Cj(O) + Cj(s) (8)
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Dari persamaan (2) dapat diketahui dalam keadaan lunak,

Dari persamaan (6) dan (9) dapat diperoleh,

Persamaan (10) di substitusi ke persamaan (5), diperoleh

P(s) = P(0) >— ^ (11)

Hubungan antara periode dengan reaktivitas adalah sebagai berikut[3],

dimana s = 1/T. Substitusi persamaan 12 ke persamaan 11, akan diperoleh,

persamaan ini dapat dituliskan dalam bentuk yang lain seperti dibawah ini,

Jika Pj adalah daya sesudah batang jatuh dari daya mula-mula P(0) yang menyebabkan
perubahan reaktivitas sebesar AK/Kp, maka besarnya Pj dapat dituliskan sebagai
berikut[4],
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P(0)
(15)

Persamaan ini dapat dituliskan,

Ak _ P(0) - P,
(16)

Sehingga persamaan (14) dapat dituliskan sebagai berikut,

P(O)-P, sP(s)
0 P, P(O)-sP(s)

(17)

Hubungan periode reaktivitas juga dapat diukur dari data integral cacahan neutron
dengan persamaan sebagai berikut,

Po($) =
P(0)-P, s2n(s)

P, P(0)-s2n(s)
(18)

n adalah jumlah cacahan neutron.
Besarnya reaktivitas batang kendali yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu juga

dapat diukur dengan persamaan di bawah ini,

Ak = 1 ̂ . Pj P(0)

J J JP(t)dt
(19)

Usia neutron kasip efektif dapat ditentukan secara eksperimen dengan persamaan,

p,
(20)

o o

Fungsi transfer reaktor RSG-GAS yang merupakan kebalikan persamaan per jam (12)
dapat dituliskan sebagi berikut,

Z(s) = (21)
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Dalam bentuk umum dapat digunakan s = ieo, sehingga dapat dituliskan fungsi transfer
daya rendah dalam bentuk fungsi respon frekuensi,

Z(ico) = (22)

Pengukuran fungsi tanggap frekuensi dengan metoda batang jatuh ditentukan dengan
persamaan di bawah ini,

P ,P o - i coP( i a ) )
Z(ia) = -

Q-P , ioP(ico)
(23)

dengan, P(ico) = P ̂  + i

PR = JP(t)cos(cot)dt
o

P, = |P(t)sin(cot)dt

(24)

(25)

demikian juga dengan Z(ico) terdiri dari bagian riil dan imajinernya, sehingga dapat
dituliskan, Z(ico)=Zj^ + iZj
dimana:

(26)

Z -

Po

]

p0

p,

- p ,

- P ,

L ' ( p

POPR

( P R + P

P P
rOrI

R +

-

)

P,2)J

(27)

Hubungan antara besarnya Z(ia>) dan pergeseran fase adalah sebagai berikut,

(to) | exp{iO> (io)) (28)
dengan

dan,

= (ZR+Zr)

O(ico) = tg" 1—-

1/2 (29)

(30)
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Deskripsi Program LTMPR

Program LTPMR ditulis dalam bahasa fortran 77 pada sistem VAX 8550.
Program ini terdiri dari beberapa bagian pokok yaitu,
1. Pembacaan semua input data yang diberikan termasuk data yang diperoleh dari

rekaman pada saat batang kendali dijatuhkan (rod drop). Data input yang lain
adalah seperti,
AL = usia netron serempak (A)
DT = interval waktu pencacahan
BB = fraksi netron kasip (P)
N = jumlah data yang dicacah

2. Menghitung hubungan periode dengan reaktivitas secara teoritis dengan
menggunakan persamaan 12.

3. Menghitung hubungan periode dengan reaktivitas secara eksperimen dengan
menggunakan persamaan 17.

4. Menghitung fungsi respon frekuensi daya rendah dengan ekspereimen menggunakan
persamaan 23 dan persaman 22 secara teoritis.

5. Menghitung usia netron kasip efektip dengan menggunakan persamaan 20.
6. Menghitung besarnya reaktivitas batang kendali yang dijatuhkan dengan

persamaan 19.
7. Penampilan dan mencetak semua hasil yang diinginkan seperti, Reaktivitas sebagai

fungsi frekuensi, Fungsi respon frekuensi daya rendah, dan fase sebagai fungsi
frekuensi.

Contoh Perhitungan

Obyek yang digunakan untuk menentukan respon frekuensi daya rendah adalah
RSG-GAS, yang terdiri dari 40 elemen bahan bakar dan 8 elemen kendali.

Reaktor dioperasikan pada daya rendah 500 kW dengan asumsi reaktor ada
dalam keadaan dingin dan bersih (cold and clean) dan hal ini dapat dibuktikan dari
hasil cacahan netronnya. Apabila ada pengaruh xenon atau suhu maka akan terjadi
perubahan cacahan netron yang mendadak pada saat stabil. Dalam perekaman cacahan
netron hal ini tidak diketemukan, sehingga efek dari umpan balik reaktivitas dan racun
xenon dapat diabaikan.

Batang kendali JDA 06/C6 dari ketinggian 253 mm dijatuhkan secara bebas.
Reaktivitas teras reaktor diharapkan berubah secara mendadak dengan harga negatif
dari harga setimbangnya. Pencuplikan data cacahan netron dilakukan dengan interval
waktu pencacahan 80 milidetik melalui MCA (multi channel analyzer) model
Canberra 35 +. Data ditransfer dan direkam ke disket kemudian siap untuk dimasukkan
ke sistem VAX 8550.
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Pengolahan Data

Semua data yang tersimpan dalam disket selanjutnya dimasukkan ke sistem
VAX 8550 dan dipersiapkan sebagai masukan pada program LTMPR. Diagram alir
metoda perhitungan fungsi transfer memakai aturan Simpson dalam program LTMPR
dapat dilihat pada Gambar 2. Harga cacahan pada saat t = 0 adalah merupakan harga
cacahan netron rerata dari seluruh cacahan pada saat setimbang (kritis). Hal ini sangat
berpengaruh dalam pengambilan data cacahan pada saat mulai batang kendali jatuh
bebas. Pada program LTMPR akan dihitung cacahan integrasi dengan pendekatan
sebagai berikut,

« N

P(io) = j n(t)f(ot)dt = £ nk + f[© (k - l)At]
k l

N = jumlah data ; n^ data saluran ke k; f(co) (k-1) At = harga fungsi f pada saat
t = (k-1) At untuk masing-masing harga tertentu. At interval waktu pencachan netron.
Pendekatan ini sesuai dengan kaidah Simpson dan dianggap memenuhi karena jumlah
data sangat banyak (> 4000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Tabe! 1 ditunjukkan hasil fungsi tanggapan frekuensi secara teori dan
eksperimen dan hubungannya dengan fase. Secara teori artinya perhitungan dilakukan
dengan menggunakan data konstanta yang tersedia sedangkan eksperimen menggunakan
data dari percobaan batang kendali jatuh bebas. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa hasil
percobaan dan perhitungan teoritis perbandingannya cukup baik. Fungsi pindah antara
teoritis dan eksperimennya dapat dilihat pada Gambar 1. Kesesuaian antara keduanya
sangat baik pada frekuensi rendah tetapi pada frekuensi tinggi diatas 10 Hz terjadi
penyimpangan yang cukup mencolok. Hal ini disebabkan oleh karena besaran teoritis
yang digunakan kurang tepat dan besaran yang paling berpengaruh adalah 1. Kedua, hal
ini disebabkan karena besarnya interval waktu yang diberikan sehingga terjadi sumber
neutron pada tinggi yang sangat mempengaruhi fungsi pindah daya rendah. Jika interval
waktu dipersingkat (kecil) data yang terekam sedikit sekali dan hal ini mempengaruhi
ketelitian.

Tabel 2 adalah konstanta parameter teras reaktor RSG-GAS yang digunakan
untuk menghitung fungsi tanggap frekuensi secara teoritis dengan menggunakan
persamaan 22.

Tabel 3 diperoleh hubungan periode dengan reaktivitas secara teori dan
eksperimen. Hasil yang diperoleh antara ekperimen dan perhitungan cukup baik dengan
dua kali eksperimen jatuh bebas pada posisi yang sama dan batang kendali yang
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berbeda yaitu eksperimen I adalah JDA 06/C-8 ketinggian 253 mm, sedangkan
eksperimen II adalah JDA05/C-5.

Harga umur netron kasip efektif yang diperoleh adalah 13,25 detik dan cukup
baik jika dibandingkan dengan harga pada Safety Analysis Report RSG-GAS 5) (12,75
detik), berarti harga umur neutron kasip efektif terdapat perbedaan 0,4 %.

KESIMPULAN

Dari hasil eksekusi, program FTMPR dapat digunakan untuk menentukan fungsi
tanggap frekuensi reaktor RSG-GAS khususnya pada frekuensi rendah dan beberapa
parameter kinetik lainnya dengan cepat dan sederhana tanpa butuh masukan yang
komplek.

Metoda batang jatuh bebas dapat digunakan untuk menentukan beberapa
parameter kinetik dan juga fungsi tanggap frekuensi reaktor RSG-GAS.

DAFTAR PUSTAKA
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2. MILTON ASH, "Nuclear Reactor Kinetics", second edition Me Graw-Hill Inc.,
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4. G. ROBERT KEEPIN, "Physics of Nuclear Kinetics", Addition-Wesley Publishing
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5. BATAN, "Safety Analysis Report", RSG-GAS, 1989
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Tabel 1. Amplitudo Tanggapan Frekuensi dan Pergeseran Fase

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Frekuensi
(rad/dtk)

0,278E-03

0,5 E-03

0,1 E-02

0,2 E-02

0,5 E-02

0,1 E-01

0.125E-O1

0.167E-01

0,25 E-Ol

0,5 E-01

0,1

0,2

0,5

1,0

5,0

10,0

20,0

50,0

100,0

125,0

200,0

Teori

Ampl. ($)•'

281,9

156,8

78,5

39,4

16,1

8,6

7,2

5,7

4,4

3,0

2,2

1,7

1,3

1,1

1,0

1,0

0,98

0,92

0,78

0,71

0,53

Fase (der)

-89,4

-88,9

-87,9

-85,8

-80,0

-72,0

-68,8

-64,2

-57,5

-46,8

-39,4

-32,4

-21,2

-14,4

-6,8

-7,0

-10,3

-22,3

-38,8

-45,2

-58,1

Hasil Eksperimen

Ampl. (S)-1

278,1

153,7

74,4

39,1

16,7

9,4

7,2

6,0

4,9

3,5

2,5

2,9

1,3

1,0

0,9

0,8

2,2

5,3

0,7

10,2

0,9

Fase (der)

-89,8

-89,1

-88,9

-87,2

-81,3

-76,2

-69,1

-62,2

-51,3

-44,1

-31,2

-24,1

-15,5

-10,2

-10,1

-12,7

-14,8

-26,9

-45,9

-72,7

-25,1
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Tabel 2. Parameter Reaktor RSG-GAS

p = 0,00765 1=61,3 udtk
No

1

2

3

4

5

6

Pj/P

0,038

0,213

0,188

0,407

0,126

0,026

Xj (dtk)"1

0,0127

0,0317

0,115

0,311

1,40

3,87

Tabel 3. Hubungan Periode Reaktivitas

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Periode (dtk)

3597

2000

1000

500

200

100

80

59,88

40

20

10

5

2

1

0,2

0,1

Reaktivitas (S)

Teori

0,0.035

0,0063

0,0123

0,0238

0,0545

0,0966

0,1145

0,1414

0,1856

0,2791

0,3918

0,5169

0,6813

0,7889

0,9697

1,0403

Eksperimen I

0,0036

0,0065

0,0127

0,0246

0,0562

0,0993

0,1176

0,1451

0,1903

0,2860

0,4006

0,5266

0,6901

0,7969

0,9813

1,1945

Eksperimen II

0,0032

0,0057

0,0113

0,0220

0,0506

0,0847

0,1065

0,1314

0,1724

0,2592

0,3629

0,4757

0,6186

0,7104

0,8844

1,1564
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Baca Input

B-A
H=-

W = W 1

SUM 4 = 0
SUM 2 = 0

= 1
= A + H

SUM 4 = SUM 4 + F(X)
SUM 2 = SUM 2 • F(X+H)

Gambar 2. Diagram Alir Perhitungan ZPTF
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DISKUSI

AMIN ZARKASI

1. Apakah Anda membuat program atau hanya memodelkan input saja?
2. Kalau program ini dibuat sendiri, bagaimana verifikasinya?
3. Pada grafik hasil eksperimen dan teori pada daerah frekuensi tinggi terlihat

perbedaan yang menyolok, dan disebutkan bahwa perhitungan besaran p/L
dilakukan pada daerah tersebut. Apakah hal ini berarti bahwa program tersebut
tidak dapat dipergunakan untuk menghitung besaran p/L, karena adanya perbedaan
yang menyolok dengan hasil eksperimen?

TUKIRAN

1. Program dibuat pada Vax 8550 bersama seorang expert dari India.
2. Program belum diverifikasi, tapi sudah sering digunakan oleh beberapa peneliti

dengan model eksperimen yang sama untuk objek yang berbeda.
3. Pada grafik memang terdapat perbedaan, khususnya pada frekuensi tinggi. Hal ini

bukan disebabkan oleh kesalahan program tetapi karena alat pencacah neutron
(MCA) yang digunakan tidak dapat mencacah neutron dengan At yang terlalu
kecil. Dengan At yang agak besar telah terjadi perekaman sumber neutron lain
sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan seperti pada grafik.

ENDIAHPH

1. Apakah hasil perhitungan Anda dapat mengantisipasi gangguan reaktivitas akibat
pengambilan target dalam jumlah besar (misalnya pengambilan batu topaz dalam
orde kg) saat reaktor beroperasi?

2. Pada penyisipan reaktivitas negatif melalui percobaan dengan metode batang
kendali jatuh, mengapa dipilih batang kendali JDA 06 dengan ketinggian 253 mm?
Apa pengaruhnya bila batang kendali lain yang dijatuhkan?

TUKIRAN

1. Saat reaktor beroperasi tidak dapat mengantisipasi gangguan reaktivitas akibat
pengambilan target dalam jumlah besar, karena sistem tidak on-line. Hal itu dapat
dilakukan dengan kalibrasi batang kendali, dengan perbedaan posisi batang
kendali sebelum dan sesudah pengambilan target merupakan reaktivitas target.

2. Karena batang kendali JDA 06 digunakan sebagai regulating rod, yang terpisah
dari batang kendali lain, dan posisinya sangat simetris terhadap detektor.
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APLIKASITEKNIK KUADRAT TERKECIL DALAM PERHITUNGAN
BUCKLING REAKTOR NUKLIR

ABSTRACT . ID990000044

APPLICATION OF LEAST SQUARE TECHNIQUE ON THE CALCULATION OF
NUCLEAR REACTOR'S BUCKLING: The nuclear reactor core calculation in 3-D geometry can be
approximated accurately with a 2-D geometry by simulating the axial neutron leakage through the axial
buckling correction. The axial buckling can be determined by doing a least square fitting to the axial
group neutron flux distribution obtained from the diffusion calculation in the 2-D R-Z reactor geometry.
The reactor core with a height of 57 cm surrounded by water reflector with a thickness of 20 cm was
made as a calculation model. Four neutron energy group cross section set was generated with WMSD/4
cell calculation code. Two computer programs using Newton and Bailey methods based on Taylor
expansion to do the least square fitting have been developed. Four iterations of Newton method
produced the same buckling values as accurate as Bailey method produced in five iterations. The axial
buckling obtained from the 2-D R-Z geometry was then used for diffusion calculation in the 2-D X-Y
reactor geometry, and the result was compared with the diffusion calculation in the 3-D X-Y-Z reactor
geometry. The effective multiplication factor (keir) value between the 2-D calculation result by Batan-
2DIFF and 3-D by Batan -3DIFF codes are very close, and give a relative deviation of 0.03 %. Hence,
the axial buckling obtained from the 2-D R-Z diffusion calculation using a least square fitting is
accurate.

ABSTRAK

APLIKASI TEKNIK KUADRAT TERKECIL DALAM PERHITUNGAN BUCKLING
REAKTOR NUKLIR. Perhitungan teras reaktor nuklir dalam geometri 3-D dapat didekati secara
akurat dengan geometri 2-D dengan mensimulasi kebocoran neutron dalam arah aksial melalui koreksi
buckling aksial. Buckling aksial dapat ditentukan dengan melakukan fitting kuadrat terkecil terhadap
distribusi aksial fluks neutron kelompok energi yang diperoleh dari perhitungan difusi dalam geometri
reaktor R-Z 2-D. Teras reaktor dengan ketinggian 57 cm dan dikelilingi oleh reflektor air dengan
ketebalan 20 cm dipakai sebagai model perhitungan. Tampang lintang empat kelompok energi neutron
digenerasi dengan program perhiiungan sel WIMSD/4. Dua buah program menggunakan metoda
Newton dan metoda Bailey berdasarkan ekspansi Taylor, telah dibuat untuk melakukan fitting kuadrat
terkecil tersebut. Empat iterasi dari metoda Newton telah menghasilkan nilai buckling yang sama
seakurat seperti yang dihasilkan oleh metoda Bailey dalam lima iterasi. Buckling aksial yang diperoleh
dari geometri R-Z 2-D kemudian digunakan untuk perhitungan difusi dalam geometri reaktor X-Y 2-D,
dan hasilnya dibandingkan dengan perhitungan difusi dalam geometri reaktor X-Y-Z 3-D. Nilai faktor
multiplikasi efektif (ken) antara hasil perhitungan 2-D dengan program Batan-2DEFF dan 3-D dengan
Batan-3DIFF sangat dekat, dan memberikan deviasi relatif sebesar 0,03 %. Dapat disimpulkan bahwa,
buckling aksial yang diperoleh dari perhitungan difusi R-Z 2-D dengan fitting kuadrat terkecil adalah
cukup akurat.

Pusat Reaktor Seba Guna - BATAN

Pusat Pengembangan Informatika - BATAN
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PENDAHULUAN

Dalam perhitungan teras reaktor nuklir, komposisi material teras pada arah aksial
pada umumnya homogen, oleh sebab itu problema difusi neutron dalam geometri reaktor X-
Y-Z 3-D dapat didekati secara memadai dengan geometri reaktor X-Y 2-D. Pada pendekatan
tersebut, kebocoran neutron dalam arah aksial (Z) harus dimodelkan secara akurat dalam
perhitungan difusi 2-D melalui koreksi buckling.

Dengan mempertimbangkan distribusi homogen dari material teras pada arah aksial,
maka koreksi buckling aksial dilakukan pada tampang lintang absorpsi [1].

Sa,g(r) = Sr,g(r) + Dg(r) Bl,(r) (1)

Disini, Dg adalah konstanta difusi sedangkan Sag dan SKg adalah tampang lintang
makroskopik absorpsi dan removal. B ^ menyatakan buckling aksial yang bergantung pada
posisi, material dan kelompok energi, dan harus diestimasi untuk mensimulasi secara akurat
kebocoran neutron aksial.

Untuk mendapatkan buckling aksial dilakukan perhitungan difusi neutron dalam
geometri reaktor R-Z 2-D. Sebagai contoh, konfigurasi teras dalam geometri R-Z yang akan
dibuat model perhitungan, diperlihatkan dalam Gambar 1. Teras reaktor dengan ketinggian
57 cm dikelilingi oleh reflektor air dengan ketebalan 20 cm. Dalam perhitungan ini, geometri
reaktor 3-D didekati dengan geometri silindris 2-D. Volume setiap material dalam geometri
3-D disimulasikan ke dalam perhitungan R-Z 2-D. Kemudian terhadap distribusi aksial fluks
neutron kelompok energi pada titik sentra (pusat) reaktor, dilakukan fitting dengan metoda
kuadrat terkecil menjadi distribusi cosinus :

<j>g(Z) = A c o s t e r Z) (2)

dengan A dan B ^ menyatakan parameter-parameter yang akan ditentukan dengan metoda
kuadrat terkecil dan 2 menyatakan jarak dari titik sentra (pusat) ketinggian teras.

Dua buah program menggunakan metoda Newton dan metoda Bailey berdasarkan
ekspansi Taylor, telah dibuat untuk melakukan fitting kuadrat terkecil tersebut. Buckling
aksial yang diperoleh dari geometri R-Z kemudian digunakan untuk perhitungan difusi dalam
geometri reaktor X-Y 2-D seperti ditunjukkan dalam Gambar 2, dan hasilnya dibandingkan
dengan perhitungan difusi dalam geometri reaktor X-Y-Z 3-D. Tampang lintang empat
kelompok energi neutron digenerasi oleh program perhitungan sel WIMSD/4[2] dan
diringkas dalam Tabel 1. Perhitungan difusi dalam geometri reaktor R-Z 2-D, X-Y 2-D dan
X-Y-Z 3-D dilakukan dengan program Batan-2DIFF[3] dan Batan-3DIFF[4].
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TEKNIKITERASI KUADRAT TERKECIL

Distribusi aksial fluks neutron pada medium homogen dan berhingga dapat ditulis
kembali dalam bentuk:

<j)(Z) = A cos BZ (3)

dengan A dan B menyatakan koefisien yang tak diketahui atau sering disebut sebagai
parameter bebas (independent) yang harus ditentukan.

Beda antara nilai fungsi yang didekati, f^Z|) dan nilai data yang diperoleh dari
perhitungan, Yj disebut selisih (residual) Rj, dan didefinisikan dengan hubungan[5]:

Ri = <j>(Zi) " Yi , (i = l , n ) (4)

Fungsi f(Z|) disebut terbaik dalam kerangka pendekatan metoda kuadrat terkecil jika
melakukan pendekatan dari sekumpulan data sehingga kombinasi liniernya menyebabkan
nilai kuadrat terkecil dari residual tersebut adalah :

Q = 2 > ? = 2>(Zi) - Yif = 2[A cos BZ, - Yif (5)
i=l i=l i=l

Pada teknik kuadrat terkecil, harga minimum dari Q diperoleh bila:

dengan

F(A,B)=

(7)
in n

G(A,B)= - -SA 2 Z,s in 2BZi + ^AZ.Y; sin BZi
2 i=i i=i

serta beberapa definisi yang diperlukan untuk pembahasan berikutnya.
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fB = — = - ^ A Z i sin2BZi + £Z iYi s i n

cB i=1 i=]

| 4 2ZAZfcos2BZi + £ z 2 Yi cos BZi

1 s i n 2 B Z '

'Yi sin

? cos2BZi + XAZfY, cos
1=1

SBB = ^^7 =22]A2Zr sin 2BZi - 2.AZ?Y, sin BZ,

gAB
 = ^ ^ = -2|]AZi!cos2BZ1 + X!z?Yi cos

Himpunan persamaan non linier di atas dapat diselesaikan dengan metoda Newton dan
metoda Bailey dengan melakukan estimasi (Ao,B0) sebagai solusinya. Asal mula metoda
untuk menyelesaikan sistem persamaan non linear ini didasarkan atas ekspansi Taylor.
Untuk dua variabel Ao dan Bo yang bebas (independent), ekspansi Taylor dapat dinyatakan
dalam bentuk:

538



= F(Ao,Bo) + fA(Ao,Bo)5A + fB(Ao,Bo)SB

^[fAA(Ao,Bo)5A2 + 2fAB(Ao,Bo)5A5B

+ fBB(Ao,Bo)6B2] + ...

Bo) + gA(Ao,Bo)5A+gB(Ao,Bo)5B

[gAA (Ao, Bo)5 A2 + 2 gAB (Ao, Bo)5A5B
2

+ gBB(Ao,Bo)6B2] + ...

Metoda Newton menyelesaikan sistem persamaan non linier berdasarkan pendekatan fungsi
dari beberapa variabel dengan polinomial Taylor linier. Untuk menyelesaikan sistem
persamaan (7), fungsi F(A,B) dan G(A,B) didekati oleh ekspansi Taylor yang diberikan
dalam persamaan (8) hingga pangkat satu. Dengan cara serupa, metoda Bailey
menyelesaikan persamaan non linier berdasarkan pendekatan fungsi dari beberapa variabel
dengan polinomial Taylor kuadrat yaitu fungsi F(A,B) dan G(A,B) didekati oleh ekspansi
Taylor yang diberikan dalam persamaan (8) hingga pangkat dua dalam 8A dan 5B.

Metoda Newton

Anggaplah bahwa (Ao,Bo) yang dipilih atau disebut sebagai tebakan awal adalah
solusi persamaan (8). Bila Ao dan Bo masing-masing berubah dengan tambahan 8A dan 8B,
maka pendekatan orde pertama dari perubahan dalam F(A,B) dan G(A,B) diberikan oleh
diferensial total:

6F = fA(Ao,B0)5A + fB(Ao,Bo)5B

SG = gA(Ao,Bo)5A + gB(Ao,Bo)SB

Solusi persamaan (7) dapat diperoleh dengan menentukan 5A, 8B sehingga diferensial total
memenuhi batasan:

6F - -.F(A„,B„)
6G = -G(Ao,B.)

Sistem persamaan linier dalam 8A dan 8B dapat diperoleh dengan substitusi batasan
di atas ke dalam persamaan (9):

-F(Ao,Bo) = fA(Ao,Bo)5A + fB(Ao,Bo)5B

-G(Ao,Bo) = gA(Ao,Bo)5A + gB(Ao,Bo)5B
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kemudian persamaan linier di atas dapat diselesaikan untuk 8 A dan 5B.

Bila fungsi F dan G ditinjau pada (Ao+5A, B0+5B) dan dinyatakan dalam ekspansi
Taylor linier, maka persamaan (11) akan menjadi:

= F(Ao,Bo)+ fA(Ao,Bo)5A+ fB(Ao,Bo)5B= 0

= G(Ao,Bo)+ gA(Ao,Bo)5A+ gB(Ao,Bo)5B= 0

Bila ekspansi Taylor linier di atas cukup akurat, jelaslah bahwa (A0+8A, B0+5B)
adalah pendekatan yang cukup baik dari solusi persamaan (7). Bila l/£AY2> e atau
/46B/4>e, dengan € adalah bilangan kecil positif, maka proses perhitungan dilakukan
dengan mengganti Ao menjadi Ao+5A dan Bo menjadi B0+5B, begitu seterusnya. Biasanya
dalam beberapa iterasi saja akan dihasilkan nilai akurat dari solusi persamaan (7) yang
memberikan estimasi (Ao, Bo) dekat dengan solusi yang benar.

Metoda Bailey

Metoda Newton dapat dimodifikasi sampai perhitungan diferensial kedua. Bila
estimasi Ao, Bo ditambahkan masing-masing oleh 8A dan 5B, maka pendekatan orde kedua
dari perubahan F(A,B) dan G(A,B) diberikan oleh:

6F= fA5A+ fB8B+ ^[fAA6A2 + 2fAB5A5B+ fBB5B2]
(13)

6G= gA5A+ gB5B+ ~[gAA5A2+2gAB8A5B+ gBB5B
2]

Solusi persamaan (7) dapat diperoleh dengan menentukan 5A, 8B sehingga 8F dan 8G
memenuhi batasan:

5F = -F(Ao,Bo)

6G = -G(Ao,Bo)

Dengan melakukan substitusi persamaan (14) ke dalam persamaan (13), maka diperoleh:
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-F(Ao,Bo) =

-G(Ao,Bo) =

(15)

Sekarang bila 5A, SB dalam tanda kurung didekati masing-masing dengan -F/fA dan -F/fB
dalam persamaan pertama lalu -G/gA dan -G/gB dalam persamaan kedua di atas, maka
sistem persamaan (15) dapat ditulis sebagai sebuah sistem persamaan linier dalam 5A
danSB:

-F(Ao,Bo) =

-G(Ao,Bo) =

fA-

S A "

f AA f AB

2fA 2fB .

S A A G § A B G

5A +

5A +

fB-

SB"

fBB fAB

2fB 2fA j

g B s G gAB

SB

(16)

8B

Persamaan di atas dapat secara langsung diselesaikan untuk 5A dan 8B. Bergantung pada
akurasi dari ekspansi Taylor kuadrat dan pendekatan 8A dan 5B oleh hasil bagi yang
digunakan dalam persamaan (16), nilai (Ao+5A, B0+5B) akan menjadi estimasi yang
bertambah baik dari solusi persamaan (7). Bila '/£ SA'/^e atau lA 5B'/2>6, proses
perhitungan diulang setelah mengganti nilai Ao, Bo dengan nilai Ao+5A, B0+5B, begitu
seterusnya.

HASIL PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN

Distribusi aksial fiuks neutron kelompok energi hasil perhitungan difusi dalam
geometri reaktor R-Z 2-D ditampilkan dalam Gambar 3. Kecuali pada batas teras-reflektor,
distribusi fluks neutron kelompok energi menyerupai profil cosinus yang mendukung
pembuktian bila komposisi material teras homogen, maka kebocoran neutron aksial dapat
didekati secara akurat dengan koreksi buckling aksial.

Untuk memperoleh buckling aksial gayut kelompok energi, terhadap distribusi aksial
fluks neutron hasil perhitungan difusi dalam geometri reaktor R-Z 2-D dilakukan fitting
kuadrat terkecil. Hasil iterasi perhitungan untuk kelompok energi termal diperiihatkan dalam
Tabel2.

Dalam Tabel 3 disajikan hasil penerapan^/ft'»g kuadrat terkecil untuk mendapatkan
buckling aksial B ĝ. Dari Tabel 3 dapat diamati bahwa secara umum nilai buckling semakin
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kecil dengan semakin rendahnya energi neutron. Ini disebabkan oleh absorpsi neutron yang
lebih kecil di daerah energi neutron yang lebih tinggi karena secara umum tampang lintang
absorpsi bahan bakar berkurang dengan bertambahnya energi neutron.

Dalam fitting kuadrat terkecil, empat iterasi dari metoda Newton telah menghasilkan
nilai buckling yang sama seakurat seperti yang dihasilkan oleh metoda Bailey dalam lima
iterasi. Ini berarti, metoda Newton lebih cepat mencapai konvergensi daripada metoda
Bailey.

Dengan menggunakan buckling aksial yang diperoleh dari perhitungan difusi R-Z 2-D
di atas, perhitungan difusi dalam geometri reaktor X-7 2-D dilakukan, hasilnya dibandingkan
dengan perhitungan difusi dalam geometri reaktor X-Y-Z 3-D dan dirangkum dalam Tabel 4.
Nilai faktor multiplikasi efektif (kes) antara hasil perhitungan 2-D dengan program Batan-
2DIFF dan 3-D dengan Batan-3DIFF sangat dekat, dan memberikan deviasi relatif sebesar
0,03451%. Perhitungan 2-D menghabiskan CPU time sekitar 0,008 jam sedangkan
perhitungan 3-D menghabiskan CPU time sekitar 8,734 jam.

KESIMPULAN

Perhitungan teras reaktor nuklir dalam geometri 3-D dapat didekati secara akurat
dengan geometri 2-D dengan mensimulasi kebocoran neutron dalam arah aksial melalui
koreksi buckling aksial.

Buckling aksial dapat ditenrukan dengan melakukan^tfmg kuadrat terkecil terhadap
distribusi aksial fluks neutron kelompok energi yang diperoleh dari perhitungan difusi dalam
geometri reaktor R-Z 2-D.

Dua buah program menggunakan metoda Newton dan metoda Bailey berdasarkan
ekspansi Taylor, telah dibuat untuk melakukan/Wmg kuadrat terkecil tersebut.

Nilai faktor multiplikasi efektif (Icea) antara hasil perhitungan 2-D dengan program
Batan-2DIFF dan 3-D dengan Batan-3DIFF sangat dekat, dan memberikan deviasi relatif
sebesar 0,03451 %. Dapat disimpulkan bahwa, buckling aksial yang diperoleh dari
perhitungan difusi R-Z 2-D denganfitting kuadrat terkecil adalah cukup akurat.
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Tabel 1. Tampang lintang empat kelompok energi neutron

g Sf,g vEf,g ^ a,g-»g+l 2 a,g->g+2 Sa,g

Core

1

2

3

4

1.7123E"03

9.2812E"04

1.2629E"02

1.7972E"01

6.1896E"04

3.7764E"04

5.1879E-03

7.3945E"02

7.2244E-02

8.6854E"02

8.0215E"02

0.0000E+00

4.0177E"04

8.4567E-06

0.0O0OE+00

0.0000E+00

1.0747E"03

7.8325E"04

1.4650E"02

1.0157E"01

2.4904E+00

1.0166E+00

8.0192E"01

2.7810E-01

Reflector

1

2

3

4

O.OOOOE+O0

0.0000E+00

0.0000E+00

0.0000E4™

0.0000E+00

0.0000E+00

0.0000E+00

0.0000E+00

1.0465E-01

1.4625E"01

1.4590E"01

0.0000E+00

6.5165E"04

1.4299E"05

0.00O0E+00

0.0000E+00

5.2009E"04

2.1743E-07

9.7625E"04

1.8944E"02

2.3305E+<)0

7.8778E"01

5.633 IE"01

1.5313E-01

= 0.7452496, x2 = 02545513, x3 = 2.006703 x 10"4, x4 = 0

Tabel 2. Iterasi perhitungan buckling^^ aksial dengan^ffi/?^ kuadrat terkecil

A»=7,0E+O
B<f=5,5E-2
e=3,0E-4

Metoda
Newton

Metoda
Bailey

Iterasi 1

SA=2,1803E-2
8B=-l,2303E-2
Ao=7,2180E-l
Bo=4,2697E-2
(KZi)=7,2180E-l
cos(4,2697E-
2*Zi)

6A=5,3188E-3
5B=-4,9564E-3
A«=7,0532E-l
Bo=5,OO44E-2
4<Zi)=7,0532E-l
cosC5,0044E-
2*Zi)

Iterasi 2

5A=-6,0625E-2
6B=-4,0O79E-3
Ao=6,6118E-l
Bo=3,8689E-2
iKZi)=6,6n8E-l
cos(3,8689E-2*Zi)

6A=-l,5975E-2
5B=-6,8613E-3
Ao=6,8934E-l
Bo=4,3182E-2
(KZ0=6,8934E-l
cos(4,3182E-2*Zi)

Iterasi3

6A=-2,1678E-3
5B=-8,0465E-4
Ao=6,5901E-l
Bo=3,7884E-2
(KZi)=6,5901E-l
cos(3,7884E-2»Zi)

8A=-2,5465E-2
5B=-4,4832E-3
Ao=6,6388E-l
Bo=3,8699E-2
iKZ()=6,6388E-l
cos(3,8699E-2*Zi)

Iterasi 4

8A=-2,3428E-4
5B=-3,6305E-5
Ao=6,5878E-l
Bo=3,7848E-2
iKZj)=6,5878E-l
cos(3>7848E-2*Zi)

5A=-5,0137E-3
8B=-8,3331E-4
Ao=6,5886E-l
Bo=3,7866E-2
^Zi)=6,5886E-l
cos(3>7866E-2*Zi)

Iterasi 5

5A=-8,8637E-5
8B=-l,8255E-5
Ao=6,5878E-l
Bo=3,7848E-2
<KZ0=6,5878E-l
cos(3,7848E-2*Z|)
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Tabel 3. Buckling aksial kelompok energi hasil penerapanyfrftng kuadrat terkecil

Kelompok
energi

1
2
3
4

B\g(xlO'3cm~2)

Metoda Newton

1,84969
1,85502
1,84573
1,43247

Metoda Bailey

1,84969
1,85502
1,84573
1,43247

Tabel 4. Perbandingan nilai k^r hasil perhitungan difusi 2-D dan 3-D

kefi-Batan-2DIFF

1,27536

kefrBatan-3DIFF

1,27492

Deviasi (%)

0,03451
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76,44

YZ(cm)

Gambar 1. Konfigurasi teras-reflektor dalam geometri reaktor R-Z 2-D

0 97

VY(cm)
Gambar 2. Konfigurasi teras-reflektor dalam geometri reaktor X-Y 2-D
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Gambar 3. Distribusi aksial fluks neutron kelompok energi
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DISKUSI

ZAKI SU'UD

1. Apakah hasil ini dapat digunakan untuk sistem yang mempunyai heterogenitas
cukup besar dalam arah aksial?

2. Mengapa untuk perhitungan difusi tiga dimensi diperlukan waktu sampai beberapa
ribu kali dari perhitungan dua dimensi?

TAGOR

1. Pada prinsipnya dapat, asalkan bocoran ke arah aksial dapat dinyatakan dalam
persamaan matematis yang tepat, sehingga dapat dWakukan fitting least square.

2. Karena program 3-dimensi (Batan-3DIFF) didisain dengan tidak menghemat
penggunaan memori, berbeda dengan CITATION yang dapat menghemat memori
sesuai dengan input yang dimasukkan. Kemungkinan besar dimensi yang di-
compile pada program lebih besar dari pada dimensi yang hendak diselesaikan,
sehingga waktu yang diperlukan lebih besar.
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PENERAPAN METODE PRESSURE DERIVATIVE UNTUK ANALISIS
PRESSURE TRANSIENTSEBELUM DAN SESUDAH PEREKAHAN

HIDROLIK SUMUR GAS

Sugiatmo*, Nazimuddin Mukti*, R. Sumantri**, Arif Rinaldi*

ID990000045
APPLICATION OF THE PRESSURE DERIVATIVE METODE FOR PRESSURE

TRANSIENT ANALYSIS OF THE PRE AND POST HYDRAULIC FRACTURING OF
GAS WELL. This paper tries to describe the result and the difference between Pressure derivative and
Horner plot in analyzing the pressure transient test of gas well, i.e., pre and post hydraulic fracturing at
well-X. The result of the analyzing indicated that there was a slightly difference the process of
hydraulic fracturing was considered to be succesfulj.e, decreasing skin effect and increasing the
permeability formation.

ABSTRAK

PENERAPAN METODE PRESSURE DERIVATIVE UNTUK ANALISIS PRESSURE
TRANSIENT SEBELUM DAN SESUDAH PEREKAHAN HIDROLIK SUMUR GAS. Makaiah ini
mengGambarkan tentang hasil dan perbedaan diantara Pressure derivative dan Plot Horner didalam
menganalisis uji pressure transient sumur gas, yaitu sebelum dan sesudah perekahan pada sumur-X.
Dari hasil analisis diperoleh bahwa terdapat perbedaan proses perekahan hidraulik yang tipis,
dengan demikian dapat dikatakan berhasil, yaitu terjadinya penurunan efek skin dan penambahan
formasi permeabilitas.

PENDAHULUAN

Lapangan X diketemukan delta sungai Mahakam pada tahun 1972, melalui
pemboran sumur X-l. Hasil pemboran tersebut menembus lapisan produktif yang
mengandung gas terletak pada kedalaman sekitar 10.000 ft dan tebalnya 1000 ft
sedangkan lapisan yang mengandung minyak setebal 120 ft. Melihat potensi
cadangan gas pada Lapangan X yang cukup besar, maka pada tahun 1977
dioperasikan pabrik LNG Bontang. Kontrak gas tersebut dapat mensuplai kebutuhan
LNG cukup selama 20 tahun. Untuk mengantisipasi penyediaan gas tersebut dari
penurunan produksi dan terjadinya kerusakan formasi, maka dilakukan
pengembangan lapangan secara optimal.

Universitas Trisakti
' Pertamina
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Analisis uji tekanan sumur untuk pertama kali telah dikenal oleh Horner [1]
pada tahun 1950. Kemudian pada tahun 1984, Bourdet [2] telah mengembangkan
analisis dengan menggunakan type curve matching "pressure derivative".

Kerusakan formasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor mekanik atau masalah-
masalah dari reservoir itu sendiri. Salah satu untuk mengatasi hal diatas dilakukan
perekahan hidraulik pada sumur gas. Berhasil tidaknya pekerjaan perekahan hidraulik
dapat dilihat dari analisis pressure transient.

SEJARAH PRODUKSI LAPANGAN X

Lapangan X sampai dengan bulan Maret 1995 mempunyai jumlah sumur yang
berproduksi adalah 161 string sumur gas dan kumulatif produksi gas yang telah
dicapai yaitu sebesar 16.478 MMSCF dan kumulatif produksi minyak sebesar 95.340
STB. Sedangkan produksi minyak rata-rata per hari sebesar 3.075 STB. Kelarutan gas
dalam minyak (GOR) sebesar 8.238 SCF/STB dan kadar air sebesar 85,3 %.

Besarnya volume gas awal di tempat (OGIP) adalah 23.607 Bscf dan untuk
volume minyak awal di tempat (IOIP) sebesar 332.195 Mbbl. Recovery faktor dari
perolehan gas adalah 69.8 % dan untuk minyak sebesar 28.7 %.

DASAR TEORI

Di dalam dasar teori akan dijelaskan secara singkat mengenai wellbore storage,
kerusakan formasi, efisiensi aliran,metode Horner dan type curve.

Konstanta wellbore storage tak berdimensi, CD yang didefinisikan sebagai
berikut:

r - 5 - 6 1 5 C
 / ' M

2 % -h-(j) C t -rw

dengan :
C = Wellbor Storge Capacity (bbl)
h = Ketebalan lapisan (ft)
<j> = Porositas batuan, %
Ct = Kompressibilitas total batuan (psf1)
rw = Jari-jari lubang sumur (ft)

yang mencerminkan kemampuan sumur untuk memampatkan fluida didalam
lubang sumur.
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Salah satu uji tekanan sumur yaitu uji tekanan buildup. Analisisnya mempergunakan
data-data pada bagian garis lurus, sehingga sangat penting sekali untuk mengetahui
dan memilih garis lurus yang benar. Karena itu penting untuk membuat grafik log-log
terlebih dahulu sebelum melakukan analisis uji tekanan sumur.Pada saat awal, di
mana pengaruh wellbore storage' sangat besar, semua garis pada grafik log-log
mempunyai kemiringan sama dengan satu (unit slope line) dan tekanan berdimensi
dapat ditentukan dengan persamaan:

PWD = 7T- (2)

dengan :
P\VD = Dimension less Pressure
tD = Dimensionless Time

Kerusakan formasi dapat disebabkan beberapa hal, seperti penyusupan air
tapisan lumpur, pemakaian jenis lumpur yang tidak tepat, penambahan bahan kimia
(additive) yang berlebihan, sehingga menyebabkan permeabilitas formasi disekitar
lubang sumur akan menurun. Perubahan permeabilitas menyebabkan timbulnya
hambatan aliran fluida dari reservoir ke lubang sumur, sehingga tekanan alir dasar
sumur menjadi kecil.

Daerah di sekitar lubang sumur yang mengalami perubahan permeabilitas
dinamakan "Daerah Skin / Skin zone". Besamya perubahan permeabilitas atau
kerusakan formasi dapat dinyatakan dengan suatu parameter yang disebut
"Faktor Kerusakan Formasi" (Skin Factor).

Harga faktor skin positif menunjukkan adanya penurunan permeabilitas
disekitar lubang sumur, sebaliknya harga faktor skin yang negatif menunjukkan
adanya perbaikan formasi. Untuk memperkecii pengaruh faktor skin dapat dilakukan
dengan cara stimulasi (pengasaman, perekahan hidraulik). Disekitar lubang sumur
setelah dilakukan stimulasi, harga dari tekanan alir dasar sumur meningkat sehingga
fluida dapat mengalir ke permukaan.

Efisiensi aliran mempunyai kaitan yang erat dengan faktor kerusakan formasi,
karena dapat menunjukan adanya kerusakan formasi disekitar lubang sumur.
Persamaan efisiensi aliran (FE) dapat dihitung dengan persamaan dibawah ini :

F E » P i -
Pi - Pwf

dengan :
Pi = Tekanan awal (psi)
Pwf = Tekanan alir dasar sumur (psi)
A Pskin = Kehilangan tekanan pada daerah skin (psi)
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Dalam bentuk pseudo pressure, harga tekanan awal Pi diganti dengan Pseudo
pressure, m(p).Harga APskin menunjukkan berapa besar kehilangan tekanan terjadi
pada daerah skin dan dirumuskan sebagai berikut:

A Pskin = 0.87 m S (4)
dengan :
m = Slope (psi/cycle)
S = Faktor skin
dimana m adalah harga koefisien kemiringan garis lurus pada semilog plot.

Untuk Metode Horner Plot

Prosedur perhitungan :
1. Lakukan ploting antara adjusted pressure dengan adjusted horner time ratio pada

kertas semilog.
2. Tentukan harga slope, m, kemudian hitung harga penneabilitas k, dengan

persamaan :

k

mh
dengan :
q = Laju aliran gas, (MSC/hari)
B = Faktor Volume Formasi (BB1/SCF)
|j. = Viskositas (cp)
m = Slope (psi/cycle)
h = Ketebalan lapisan (ft)

3. Tentukan harga faktor skin (S) dengan persamaan :

= 1.151
p —P
rlhr lwf

m
- log — ^ 5 - +3.23 (6)

dengan :
Pihr = Tekanan reservoir 1 jam (psi)
Pwf = Tekanan alir dasarsumur (psi)
m = Slope (psi/cycle)
k = Permeabilitas batuan (mD)
<}> = Porositas batuan, (%)
fi = Viskositas (cp)
Ct = kompressibilitas total batuan (psi" )
rw = jari-jari lubang sumur (ft)
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Metode Type curve "Pressure Derivative"

Prosedur Perhitungan :
1. Lakukan plotting antara adjusted pressure change dengan equivalent adjusted time

dan pressure derivative dengan equivalent adjusted time pada kertas log-log pada
skala yang sama.

2. Gunakan pressure derivative type curve untuk menentukan match point
(Gambar 1).

3. Hitung harga permeabilitas k, dengan persamaan :

U\2qB[i

k =
AP.. match

h
dengan :
q = Laju aliran gas (MSC/hari)
B = Faktor volume formasi (BB1/SCF)
\x = Viskositas (cp)
h = Ketebalan lapisan (ft)

4. Hitung harga CD dengan persamaan :

„ 0.00026376

dengan :
k = Permeabilitas batuan (mD)
§ = Porositas batuan (%)
H = Viskositas (cp)
C t = Kompressibiltas total batuan (psf1)
rw = Jari-jari Iubang sumur (ft)
tae = Equivalent adjusted time ( j a m )
tD = Dimensionless time
C D = Dimensionless wellbore storage

5. Hitung harga faktor skin (S), dengan persamaan

J match

(7)

(8)

(9)
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ANALISIS PRESSURE TRANSIENT SEBELUM DAN SESUDAH
PEREKAHAN HIDROLIK PADA SUMUR X

Dari hasil analisis uji tekanan ini dapat memberikan Gambaran tentang
keberhasilan atau kegagalan dari lapisan-lapisan yang telah dilakukan perekahan.
Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan dua kali analisis (periode), yaitu periode
sebelum peretakan atau disebut "pre-fract analysis" dan periode setelah perekahan
atau disebut "post-fract analysis".

Analisis Tekanan Transient Sebelum Perekahan Hidraulik Sumur X

Tabel 1 menunjukkan data karakteristik reservoir Sumur X, sedangkan Tabel 2
menunjukkan hasil pengukuran tekanan terhadap waktu. Berdasarkan kedua tabel
tersebut, kemudian dilakukan analisis perhitungan dengan menggunakan metode
Horner dan Pressure Derivative, sebagai berikut:

Dengan metode Horner

Dari hasil plot antara adjusted pressure dengan adjusted Horner Time Ratio
pada kertas semilog seperti pada Gambar 2 didapatkan :

Slopm= - 130.92 PJhr = 4695.51 psia
k = 1.03 md S = +30.37

Dengan metode Pressure Derivative

Dari hasil plot antara adjusted pressure change dengan equivalent adjusted time
dan Pressure derivative dengan equivalent adjusted time pada kertas log-log pada
skala yang sama. Kemudian dilakukan "over lay" (tumpang tindih) pada skala yang
sama dengan kurva pressure derivative(Gambar 1) untuk menentukan wellbore
storage dan faktor skin. Penentuan match point seperti yang ditunjukan pada
Gambar 3 mengambil harga match point yaitu :

PD = 17.5 = > APa = 2000 to/Co = 27.16 ==> Ate= 1 jam
log CDe2S = 28.82 . k= 1.03 md
Harga CD didapatkan adalah = 253.71
Faktor skin (s) = +30.41
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Analisis Tekanan Transient Seteiah Peretakan Hidraulik Sumur X

Tabel 3 menunjukkan data karakteristik reservoir Sumur X, dan Tabel 4
menunjukkan hasil pengukuran tekanan terhadap waktu seteiah dilakukan peretakan
hidraulik.Adapun fluida perekah, aditif dan propant yang digunakan masing-masing
adalah Versegel 1600 HT, 20 lb treated water, 20/40 bauxite. Berdasarkan Tabel 3
dan Tabel 4 tersebut, kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode
Horner dan Pressure Derivative, sebagai berikut:

Dengan metode Horner

Dari hasil plot antara adjusted pressure dengan adjusted Horner Time Ratio
pada kertas semilog seperti pada Gambar 4 didapatkan :

Slopm =-130.68 P lhr = 4617.36 psia
k = 3.44 md S = +9.72

Dengan metode log-log (Pressure Derivative)

Dari hasil plot antara adjusted pressure change dengan equivalent adjusted time
dan Pressure derivative dengan equivalent adjusted time pada kertas log-log pada
skala yang sama. Kemudian dilakukan "over lay" (tumpang tindih) pada skala yang
sama dengan kurva pressure derivative untuk menentukan wellbore storage dan faktor
skin. Penentuan match point seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5 mengambil
harga match point yaitu :

PD=13.12«AP a=1500
tD / CD = 80.78 w Ate = 1 -0 jam
LogCDe2 S= 11.04

Permeabilitas (k)yang didapat adalah = 3.439 md
Harga CD didapat adalah = 392.927
Faktor skin (S) = +9.72

PEMBAHASAN

Dari hasil uji tekanan pada sumur X, dilakukan dua periode pada proses
peretakan hidraulik. Yaitu periode sebelum perekahan ( pre-fract) dan periode seteiah
perekahan ( post-fract).
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Dari hasil perhitungan pada pre-fract dan post-fract didapatkan harga
permeabilitas dan faktor kerusakan formasi. Dari Tabel 5 dapat diperhitungkan %
kenaikan permeabilitas sebesar 37.87 % dan penurunan dari kerusakan formasi
sebesar 67.53 %.

Perbandingan dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode Horner dan
Pressure Derivative untuk Sumur X, ketelitiannya mendekati 100 %, hal ini
disebabkan karena selama pengujian, metode yang digunakan adalah pressure
derivative sedangkan metode Horner hanya digunakan sebagai pern banding dalam
menentukan hasil analisis.

Meskipun demikian penggunaan metode Pressure Derivative juga dapat
menimbulkan kesulitan dalam penentuan match point, karena tidak semua titik dari
plot tersebut terletak pada type curvenya.

Dari hasil analisis didapatkan harga permeabilitas yang lebih besar pada
periode setelah peretakan dibandingkan dengan periode sebelum peretakan. Hal ini
berarti kemampuan reservoir atau formasi untuk mengalirkan fluida bertambah.

Harga faktor skin yang diperoleh pada periode setelah perekahan lebih kecil
dibandingkan dengan periode sebelum peretakan. Hal ini berarti hambatan terhadap
aliran fluida dari reservoir ke lubang sumur menjadi berkurang.

Sedangkan kenaikan tekanan awal pada Sumur X dari P| = 3962.85 psia

menjadi P = 5051.65 psia, disebabkan karena timbulnya tenaga dorong air
(water drive) sehingga tekanan awal yang diukur setelah dilakukan perekahan
menjadi naik.

Pada Tabel 6 melihat adanya kenaikkan laju aliran gas dan naiknya indeks
produktifitas Sumur X setelah dilakukan perekahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Kesulitan dalam menggunakan metode semilog atau Horner plot sering terjadi

dalam penentuan titik dimulainya tekanan sentara atau garis lurus setelah
berakhirnya efek wellbore storage, sehingga kesalahan dalam penentuan slope
tersebut dapat mempengaruhi ketelitian analisis parameter reservoir.

2. Normalisasi dari pseudo variable menyebabkan persamaan aliran liquid dapat
digunakan dalam persamaan aliran gas, dimana normalisasi ini merubah pseudo
pressure dan pseodu time ke dalam adjusted pressure dan adjusted time.

3. Formasi yang akan direkah mempunyai harga permeabilitas yang keeil.
4. Hasil analisis uji tekanan sumur telah menunjukan bahwa perekahan hidraulik

yang dilakukan telah berhasil dengan baik, terbukti dengan adanya kenaikan
harga permeabilitas dan penurunan harga skin.
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Tabel 1. Data Reservoir Sebelum Perekahan Untuk Sumur X [3].

Perforasi Interval, 14.454-14.558 ft
Ketebalan lapisan, h, ft
Kedalaman sumur, ft
Jari-jari sumur, rw , ft
Lama waktu produksi, tP , jam
Tekanan sebelum shut-in, PWF , psia
Tekanan awal, P, psia
Laju aliran gas, qsc > Mscf/hari
Derajat API minyak
Faktor volume formasi gas, Bg, bbl/Mscf
Viscositas gas, ug , cp
Kompressibilitas gas total, Ctj, psia" .
Porositas batuan, <j>, %
Temperatur reservoir, T, F
Kompressibilitas gas, Z

= 40 holes
= 51
= 14.670
= 0.3540
= 61.4
= 692.51
= 3962.85
= 1816.2
= 44.30
= 0.89767
= 0.02587
= 0.0001133
= 10.7
= 290
= 0.94192

Tabel 2. Data Tekanan dan Waktu Sumur X Sebelum Perekahan.

No..

l-f''

I
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
IS
16
17
IS
19
20
21
22
23
24
25

.Time

jjtoot)

0.66670E-O1
0.15000
0.23330
0.31670
0.40000
0.48330
0.56670
0.65000
O.733JO
0.81670
0.90000
0.98330
1.2330
1.4830
1.7330
1.9830
2.2330
2.7330
3.2330
3.7330
4.2330
4.7330
5.2330
5.7330
6.2330

Pressure

;:\<psiir-

1815
1988
2155
2307
2457
2616
2754
2882
3038
3183
3312
3437
3815
4183
4530
4876
5222
5595
5870
5942
6003
6024
6041
6047
6050

Adjusted Time
: (hour)

0.29288E-01
0.6810TE-01

0.1 iOW
0.15500
0.20279
0.25368
0.30773
0.36454
042445
0.48778
0.55416
0.62348
0.84908
1.1019
1.3813
1.6868
2.0179
2.7324
3.4943
4.2815
5.U783
5.8810
6.6864
7.4934
8.3011

Adjusted
HTR ,

2097.4
902.52
558.95
397.14
303.78
243.04
200.53
169.43
145.66
126.88
111.80
99.480
73.313
56.723
45.451
37.401
31.428
23.471
18.572
15.341
13.091

• 11.440
10.183
9.1939
8.3966

Adjusted
'resjure (Psin)

744.09
879.28
1017.3
1147.8
1280.8
1425.6
1554.1
1675.2
1824.8
1965.6
2091.9
2215.2
2591.1
2959.1
3306.8
3652.8
3997.0
4364.9
4634.5
4704.8
4764.3
4784.8
4801.4
4807.2
4810.1

Equivalent
Adjusted Tune

(hour)

O.29275E-O1
0.68032E-01

0.10985
0.15461
0.20212
0.25264
0.30619
0.36239
0.42153
0.48394
0.54920
0.61721
0.83750
1.0825
1.3509
1.6417
J.9537
2.6160
3.3061
4.0024
4.6904
5.3670
6.0298
6.6784
7.3125

Adjusted

Pressure'
OuuiRc(Ptu)

51.581
186.77
324.74
455.31
588.29
733.07
861.56
982.65
1132.3
1273.1
1399.4
1522.7
1898.6
2266.6
2614.3
2960.3
3304.5
3672.4
3942.0
4012.3
4071.8
4092.3
4108.8
4114.7
4117.6

Pressure
Derivative

160.32
241.72
342.87
457.36
566.48
638.36
764.64
836.15
927.S5
1008.9
1092.1
1139.3
1335.0
1520.3
1707.9
1600.8
1599.1
1147.2
706.96
512.26
246.95
170.87
133.90
80.102
61.094
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(Lanjutan Tabel 2).

•Jfoj

2«
27
28
2»
30

n
32
33
34
35
36
37
3S
39
40
41
42
43
44
45
4«
47
4>
49
50
51
52

>(hcer)>-

7.2330
8.2330
9.2330
10.230
11.230
12.230
13.230
14.230
15.230
16.230
17.230
18.230
19.230
20.230
21.230
22.230
24.230
25.230
26.230
27.230
28.230
29.230
30.230
31.230
32.230
33.230
34.230

. PlCSSUTC .

MWa)
• ; . ; • ' " * - • •

6058
6061
6064
606S
6072
«077
6083
6087
6092
6095
6099
6102
6105
6108
6110
6113
6115
6116
6118
6120
6121
6124
6125
6126
«127
6129
6130

Adjusted Time
(hour)
= • • •

9.9m
11.536
13.156
14.771
16.392
18.015
19.639
21.265
22.892
24.520
26.149
27.779
29.410
31.041
32.674
34.307
J7.575
39.209
40.843
42.479
44.114
45.750
47.387
49.024
50.661
52.299
53.937

A$u5tcd
HIR

7.1908
6.3223
5.6672
5.1568
4.7456
4.4082
4.1264
3.8874
3.6822
3.5041
3.3481
3.2103
3.0877
2.9780
2.8792
2.7897
2.6341
2.5660
2.5O3J
2.4454
2.391«
2.3421
2.2957
2.2524
2.2120
2 1740
2.1384

. Adjusted
Pressure (Psia)

4817.9
4820.8
4823.8
4X27.7
4831.5
4836.4
4842.3
4846.1
4851.0
4853.9
4857.8
4860.7
4863.7
4866.6
4868.5
4871.4
4873.4
4874.3
4876.3
4878.2
4879.2
4882.1
4883.1
4884.1
4*85.0
4887.0
4888.0

Equivalent
Adjusted Time

(hour)
9.7117
10.834
11.907
12.938
13.928
14.880
15.795
16.675
17.522
18.339
19.126
19.885
20.618
21.326
22.009
23.310
23.929
24.528
2J.10S
25.671
26.216
26.746
27.259
27.758
28.243
28.714
30 050

MfasboA .
Pressure

Chmge(Psu)
4125.4
4128.3
4131.2
4135.1
4139.0
4143.9
4149.7
4153.6
4158.5
4161.4
4165.3
4168.2
4171.1
4174.1
4176.0
4178.9
4180.9
4181.8
4183.8
4185.7
4186.7
4189.6
4190.6
4191.6
4192.5
4194.5
4195.5

Pressure :

Derivjttive '

38.237
39.878
47.750
49.187
56.492
61.018
66.310
67.804
68.055
69.716
69.884
72.253
70.265
69.642
68.852
67.512
65.824
67.148
66.852
64.977
66.54»
60.284
60.575
61.026
61.847
49.988
45406

Tabel 3. Data ReservoirSetelah Perekahan Untuk Sumur X [3].

Perforasi Interval, 14.454-14558 ft
Ketebalan lapisan, h, ft
Kedalaman sumur, ft
Jari-jari sumur, r w , ft
Lama waktu produksi, tP , jam
Tekanan sebelum shut-in, PWp, psia

Tekanan awal, P, psia
Laju aliran gas, q sc , Mscf/hari
Derajat API minyak
Faktor volume formasi gas, Bg, bbl/Mscf
Viscositas gas, \ig, cp
Kompressibilitas gas total, C tj, psia"
Porositas batuan, <(>, %
Temperatur reservoir, T, F
Kompressibilitas gas, Z

= 40 holes
= 51
= 14.670
= 0.354
= 370
= 2880.09

= 5051.65
= 5667.1
= 44.3
= 0.78112
= 0.03185
= 0.0000669
= 10.7
= 290
= 1.04482
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Tabel 4. Data Tekanan dan Waktu Sumur X Setelah Perekahan.

" ̂
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
U
12
13
14
15
16
17
IS
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3
32
33
3
3
3
3
3

: : > ; . - " • . " • ' • : • -

0.10000E-01
O.2000OE-O1
0.30000E-01
0.40000E-01
0.60000E-01
0.84OO0E-O1

0.12100
0.17500
0.25000
0.40000
0.50800
0.70800
0.90800
1.0100
1.2100
1.4100
1.6100
2.0700
2.4900
3.0000
4.0400
5.0400
6.9600
9.5500
12.550
15.550
22.500
26.500
30.500
36.500
42.500
4S.5OO
54.500
62.500
70.500
7*500
114.50
136.50

. Pressure :

?'?&> :

3977
4038
4102
4160
4277
4405
4584
4797
5013
5263
5364
5473
5539
5562
5600
5628
5650
5686
5708
5726
5748
5763
5779
5795
5SO5
5816
5835
5842
5849
5857
5864
5871
5876
5883
5888
5893
5914
5922

A^usttdTime
(hour)

0.74979E-Q?
0.15125E-O1
0.22896E-01
0.30809E-01
0.47045E-O1
0.67213E-O1
0.99613E-01

0.14930
0.22190
0.37464 '
0.48862
0.70419
0.92363
1.0365
1.2593
1.4835
1.7088
2.2299
2.7084
3.2915
4.4852
5.6370
7.8547
1(1.855
14.339
17.830
25.938
30.616
35.300
42.335
49.380

' 56.434
63.495
72.920
82.355
91.799
134.39
160.49

Adjusted
HTR

49348
24463
16161
12010

7865.8
5505.9
37L5.4
2479.2
1668.5
988.62
758.23
526.42
401.59 .
357.95
294.81
250.41
217.52
166.93
137.61
113.41
83.493
66.638
48.105
35.085
26.804
21.752
15.265
13.085
11.482
9.7398
8.4929
7.5564
6.8272
6.0741
5.4927
5.0306
3.3571
3.3054

Adjusted
Pressure (Psia)

2935.5
2998.1
3063.7
3123.1
3242.8
3373.5
3555.7
3771.3
3988.4
4237.6
4337.5
4445.0
4509.9
4532.5
4569.8
4597.3
4618.8
4654.1
4675.6
4693.2
4714.7
4729.4
4745.0
4760.6
4770.4

4781.1
4799.6
4806.4
4813.2
4821.0
4827.9
4834.7
4839.5
4846.4
4851.2
4856.1
4876.5
4884.3

Equivalent
Abused Time

(boor)

0.74878E-O2
0.15125E-01
0.22894E-O1
0.30807E-01
0.47039E-01
0.67201E-O1

0.99S86E-O1
0.14924
0.22176
0.37426
0.48798
0.70286
0.92133
1.0337
1.2550
1.4776
1.7010
2.2166
2.6887
3.2625
4.4315
5.5524
7.6914
10.546
13.804

17.010
24.239
28.276
32.225
37.989
43.566
48.965
54.195
60.915
67.362
73.550
98.585
111.94

Adjusted
PlCSSUTC .

Change (Psia)

55.450
118.03
183.62
243.03
362.73
493.42
675.57
891.19
1108.3
1357.5
1457.4
1564.9
1629.8
1652.4
1689.7
1717.2
1738.7
1774.0
1795.5
1813.1
1834.6
1849.3
1864.9
1880.5
1890.3

1901.0
1919.5
1926.3
1933.2
1940.9
1947.8
1954.6
1959.5
1966.3
1971.1
1976.0
1996.4
2004.2

Pressure'.
. Derivative •

89.177
132.58
191.29
242.86
328.17
412.37
497.54
540.69
517.17
409.42
341.37
261.63
219.12
203.20
177.39
161.98
146.40
120.20
102.14
83.933
64.759
55.554
48.706
46.846
47.752

48.276
50.260
49.705
49.059
50.153
51.654
51.596
53.201
58.423
58.489
59.623
62.528
67.146
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Tabel 5. Hasil Analisis Untuk Sumur X.

Sebelum
Perekahan

Setelah
Perekahan

I';';;.;.;:.:: \\ : -:; BoOTeji:-:;:;::::::: .̂ î':-V̂  i ̂ f

K
(md)

1.03

3.4395

S

30.37

9.720

K
(md)

1.03

3.4395

S

30.41

9.72

Tabel 6. Kinerja Dari Keberhasilan Pelaksanaan Perekahan Sumur X.

Sumur X

Sebelum Perekahan

Setelah Perekahan

THP
(psia)

818.7

2057

qgas
(MSCF/D)

1816.2

5667.1

BSW
(%)

35

65

PI

0.38

2.33

561



O\

OWCMCMlCIt I~C C*0>* ' , « ,

Gambar 1. Type curve pressure derivative [2].
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Gambar 3. Plot antara pressure change dengan equivalent adjusted time dan perssure
derivative dengan adjusted time untuk Sumur X sebelum perekahan.
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MODEL TRANSPORT LARUTAN REAKTIF DALAM KOLOM TANAH

Barokah Aliyanta *, Satrio Dewanto *

ABSTRACT ID990000046

MODELING OF REACTIVE SOLUTE TRANSPORT IN SOIL COLUMN. Laboratory
scale experiment were conducted to describe migration and interaction of reactive solute transport in
disturbed soil column. Obtained breakthrough curves from experiment are used to evaluate migration of
reactive solute in the unsaturated soil layer, based on the best fitting from the result of numerical
simulation for one dimensional convection-dispersion equation and is incorporated with adsorption
process, that are equilibrium and kinetics adsorption. The model used in the simulation divides the
adsorption site into two parts, namely equilibrium and kinetics parts. The simulation results from this
model provided good approximation to the experimental results so that the simulation results give a good
description on the reactive solute transport in soil column.

ABSTRAK

MODEL TRANSPORT LARUTAN REAKTIF DALAM KOLOM TANAH. Percobaan skala
laboratorium telah dilakukan untuk menggambarkan migrasi dan interaksi larutan reaktif dalam kolom
tanah disturbed. Dari percobaan ini didapatkan kurva breaktrough. Kurva ini digunakan untuk
mengevaluasi migrasi larutan reaktif dalam lapisan tanah tak jenuh, melalui penyesuaian dengan kurva
hasil simulasi numerik persamaan konveksi-dispersi 1 dimensi dan digabung dengan adsorpsi yang
digambarkan dalam bentuk adsorpsi keseimbangan dan adsorpsi kinetik. Digunakan model yang
membagi daerah adsorpsi menjadi 2 bagian, yaitu bagian keseimbangan dan kinetik. Hasil simulasi
dengan model ini memberi hasil yang mendekati hasil percobaan sehingga dapat memberi penjelasan
yang baik pada transport larutan reaktif dalam kolom tanah.

PENDAHULUAN

Dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan penggunaan zat-zat kimia sebagai
bahan fertilizer, herbisida maupun pemakaian logam yang menghasilkan limbah di
bidang industri dan Iain-lain, yang berpotensi mencemari airtanah melalui media
porous tak jenuh. Belakangan ini, telah dan banyak dikembangkan penelitian
berkenaan dengan migrasi larutan dan karakteristiknya dalam tanah, melalui
percobaan laboratorium menggunakan kolom tanah adalah umum dilakukan [1].

" Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi - BAT AN
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Pengembangan dan penggunaan model transport larutan sebagai alat untuk
analisis atau memprediksi migrasi .polutan dalam tanah telah banyak dikembangkan.
Model ini dikembangkan untuk analisis migrasi suaru larutan reaktif dalam kolom
tanah khususnya atau kontaminan umumnya melalui media porous tanah.

Kontaminan yang bergerak dalam media porous tanah akan mengalami
beberapa proses kejadian atau interaksi sebelum mencapai permukaan air tanah.
Proses ini antara lain pertukaran ion, filtrasi, interaksi muatan partikel, adsorpsi
maupun presipitasi. Hal umum yang dipertimbangkan dalam pemodelan berkenaan
dengan migrasi larutan dalam tanah adalah proses retensi sebagai akibat interaksi
antara polutan dengan partikel tanah dan merupakan proses fisika-kimia yang sering
disebut sebagai adsorpsi.

Dalam model ini telah dicoba mensimulasi pengaruh konveksi-dispersi dan
adsorpsi linear keseimbangan maupun adsorpsi linear ketakseimbangan dan atau
gabungan keduanya terhadap larutan reaktif yang bergerak dalam kolom tanah.

TRANSPORT LARUTAN DALAM KOLOM TANAH

Transport larutan dalam 1 dimensi arah vertikal dan tidak adanya faktor sink
serta dalam kondisi aliran tunak digambarkan dengan persamaan konveksi-dispersi
sebagai [2,3]

dCldt + (0- f ) p /0 ) dq/dt = D ^C/Sz2 - v dCldz ( 1 )

dimana
C = konsentrasi dalam larutan (|a.g/ml)
f = porositas
p = densitas tanah kering (g/cm3)
v = kecepatan air dalam pori-pori (cm/jam)
D = koefisien dispersi (cm /jam)
0 = kandungan rata-rata air
q = adsorpsi keseimbangan linear atau adsorpsi kinetik, maupun gabungan keduanya.

MODEL TRANSPORT

Asumsi

Seperti halnya pada beberapa model simulasi lain, model di sini juga
menggunakan beberapa asumsi selama larutan reaktif mengalir dalam kolom tanah.
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Aliran air dianggap 1 dimensi, homogen dalam kandungan air dan pada kondisi aliran
tunak. Semua proses dispersi larutan digambarkari dengan kombinasi diffusi
molekuler dengan hukum Fick dan dispersi hidrodinamik.

Aplikasi model untuk simulasi transport larutan reaktif tergantung pada
penjelasan yang benar berbagai proses transport dan penggunaan paramater masukan.
Pada prinsipnya model ini dikembangkan untuk penelitian skala laboratorium dengan
kolom tanah, yang mungkin terbatas aplikasinya dalam skala lapangan.

ADSORPSI

Adsorpsi dapat dikatakan sebagai proses yang mana larutan dalam fase cair
ditransfer ke fase padat. Secara umum dinyatakan dalam bentuk adsorpsi
keseimbangan linear atau ketakseimbangan (kinetik) linear, yaitu distribusi
keseimbangan atau kinetik material antara fase cair dan fase padat.

Adsorpsi Keseimbangan linear

Adsorpsi keseimbangan linear dinyatakan dalam bentuk :

q = Kd C ( 2 )

Persamaan (2) ini menunjukkan terjadinya keseimbangan antara konsentrasi larutan
dalam fase padat (terserap dalam tanah) dengan konsentrasi fase cair (larutan) dengan
faktor keseimbangan Kd dan disebut sebagai koefisien distribusi. Dalam sistim
dinamik, adsorpsi ini berlangsung cepat dibandingkan dengan kecepatan aliran
air/larutan dalam pori-pori tanah, sehingga keseimbangan fase cair dan padat dapat
tercapai dalam waktu sesaat.

Adsorpsi ketakseimbangan/kinetik linear

Proses adsorpsi ini terjadi karena adanya transfer larutan dari fase cair ke fase
padat dan atau sebaliknya, sehingga rasio konsentrasi terserap dan konsentrasi fase
cair akan selalu berubah terhadap waktu. Proses adsorpsi demikian sering
digambarkan sebagai proses adsorpsi ketakseimbangan atau kinetik dan dinyatakan
dalam bentuk:

5q/8t = K r ( K d C - q ) ( 3 )
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dimana
Kr adalah koefisien laju kinetik (Jam"1 )
Kd = koefisien distribusi (ml/g)
C = konsentrasi fase cair (|ig/ml)
q = aktual konsentrasi terserap (p.g/g)

SOLUSI NUMERIK

Pendekatan beda hingga

Secara ringkas penyelesaian1 numerik persamaan konveksi-dispersi ini melalui
pendekatan beda hingga sebagai berikut. Persamaan (1) diselesaikan secara numerik
dengan skema beda hingga Crank-Nicholson yang ditulis dalam bentuk
nondifferensial sebagai Cy = 0.5 ( Cy+i + Qj )[4] : dimana subcript i dan j masing-
masing mewakili nodal ruang dan waktu. Dengan mengelompokkan nodal waktu j+1
disebelah kiri dan nodal waktu j disebelah kanan, serta mengalikan kedua ruas dengan
(Az) didapatkan persamaan (4) sebagai berikut:

C
M. j+

6i (Az)2

At

8i+0.5

5 Vi.o 5 (AZ)

2

Di+0.5 (

2

> C i - ' , j +

)i.0.5Di.0.5

2

6i (Az)2

At

Vi-0.5 (AZ)

2

e i+0 .5D

2

i+0.5

2 :

Qi-0.5 D w . j Vj.o.5 (AZ) 9 j + 0 5 D i + 0 5

}Ci, i + { } C i+U - ( 1 - f) p Kr (Kd Cy - qu ) (Az)2 (4)
2 2 2

dengan mendefinisikan :

9i (Az)2

Coef2i = (5a)
At

Vi.05(Az) (Vj +
Coef5i = - = (5b)

2 4
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©i-o.s Dj.o.5 Oj Dj + 9j_] Dj.!

Coef7i = = (5c)
2 4

0J+O.5 Dj+o.5 6i Dj + 9 i + 1 Dj+i

Coef9i = = (5d)
2 4

R2i = ( l - f )pKr(KdC i J -q i J ) (Az) 2 (5e)

Dengan demikian persamaan (4) dapat ditulis dalam bentuk

(- Coef7i + CoefSi) CMJ+i + (Coef2i + Coef7i + Coef9i - Coef5i) CiJ+1 - Coef9i Cj+I j+1 =
(Coef7i - Coef5i) Q., j + (Coef2i - Coef7i - Coef9i + CoefSi) Cy + Coef9i Ci+lij - R2i (6)

Syarat batas

Apabila pada saat z = 0 dan dengan konstant fluk massa ( injeksi kontinu)
sehingga untuk i = 1 , Dispersi (Do) = 0 maka COj j+i = COj = Q
Oleh karena itu persamaan (6) dapat ditulis kembali sebagai

(- Coef71 + Coef51 ) Co j+I + (Coef21 + Coef71 + Coef91 - Coef51) C,J+1 - Coef91 C2 j+1 =
(Coef71 - Coef51) C0J + (Coef21 - Coef71 - Coef91 + Coef51) C,j + Coef91 C2 J - R2I (7)

Apabila pada saat z = L (L adaiah panjang kolom tanah), 8 C/5z = 0 serta
D iend+0 5 =-0 sehingga Coef9iend = 0 dan persmaan (6) dapat ditulis

(- Coef7iend + Coef5iend) C ieiuUj+I + (Coef2iend + Coef7iend + Coef9iend - Coef5iend) Ciend>j+1 =
(Coef7iend - Coef5iend) C iend.u + (Coef2iend - Coef7iend - Coef9iend + Coef5iend) Ciendij - R2iend (8)

dari persamaan (6) sampai (8) dapat disusun dalam bentuk matrik dimana nodal
waktu j+1 ditempatkan pada ruas kiri dan nodal waktu j disebelah kanan sebagai
berikut

A C j+I = B C j + R2 (9)

Konsentrasi keluaran dari kolom tanah disimulasi berdasarkan perhitungan dari nodal
waktu j ke j+1 . Sedangkan perhitungan numerik persamaan (3) yaitu persamaan
adsorpsi kinetik didekati dengan

571



= Kr {Kd ( ) - ( )} (10)
At 2 2

2 + At Kr 2 - At Kr Q j + C; j+]

atau ( ) qu + I = ( ) q u + Kr { Kd ( )
2 At 2 At 2

2-AtKr ' 2AtKrKd C u + C i J+,
jadi qu + 1 = ( ) q y + ( ) (11)

2 + AtKr 2 + AtKr 2

2-AtKr 2 AtKrKd
dengan mendefinisikan VR = dan VF =

2 + At Kr 2 + At Kr

QiJ + Qij+I Cij + Cy+i
serta BRRi = ; TMCi=

2 2

Sehingga perhitungan nilai R2i dapat ditulis dengan

R2i = (l - f ) p K r ( K d T M C i - BRRi) ( Az)2 (12)

Hasil simulasi

Contoh hasil simulasi larutan reaktif yang dalam hal ini Co (NO3)2 dapat dilihat
pada gambar-2 sampai gambar-7 yang terdiri dari simulasi dengan adsorpsi linear
keseimbangan , adsorpsi linear ketakseimbangan dan gabungan keduanya yaitu
dengan membagi adsorpsi site menjadi 2 bagian, site dimana adsorpsi keseimbangan
terjadi sesaat dan site dimana adsorpsi terjadi secara kinetik. Sedangkan parameter
yang digunakan dapat dilihat pada gambar-1 (a, b, c) untuk larutan non reaktif dan
tambahan parameter Kd ( untuk adsorpsi keseimbangan), Kd dan Kr ( untuk adsorpsi
kinetik) serta Kdl, Kd2 dan Kr (untuk gabungan adsorpsi keseimbangan dan kinetik),
masing-masing dapat dilihat pada gambar-2 sampai 7. Dengan C/Co adalah relatif
konsentrasi yang keluar dari kolom tanah dan V/Vo adalah angka volume pori air
yang keluar dari kolom tanah.
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KESIMPULAN

Kurva breakthrough larutan reaktif mempunyai karakteristik retensi yang
cukup besar di dalam kolom tanah disturbed. Retensi ini disebabkan oleh adsorpsi
larutan reaktif dalam kolom tanah. Dengan membagi fase padat tanah ke dalam 2
daerah adsorpsi, yaitu daerah pertama yang mencapai keseimbangan linear adsorpsi
sesaat dan daerah kedua dimana terjadi proses adsorpsi kinetik, didapatkan hasil
simulasi yang lebih baik dan penggabungan adsorpsi keseimbangan (Kdl) dengan
adsorpsi kinetik (Kd2, Kr) diperoleh hasil simulasi yang sangat mendekati dengan
titik-titik data pengamatan. Penggabungan kedua adsorpsi ini dalam simulasi dapat
menjelaskan dengan baik transport larutan reaktif dalam kolom tanah.
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Gambar 1. Kurva Breakthrough Cl hasil pengukuran dan perhitungan.
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Gambar2. Kurva breakthrough Co hasil pengukuran dan perhitungan berdasarkan
adsorpsi keseimbangan (kolom 1).
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Gambar 3. Kurva breakthrough Co hasil pengukuran dan perhitungan berdasarkan
adsorpsi keseimbangan (kolom 2).
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Gambar4. Kurva breakthrough Co hasil pengukuran dan perhitungan berdasarkan
adsorpsi keseimbangan (kolom 3).
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Gambar5. Kurva breakthrough Co hasil pengukuran dan perhitungan berdasarkan
adsorpsi kinetik dan gabungan antara adsorpsi keseimbangan dan
kinetik (kolom 1).
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Gambar 6. Kurva breakthrough Co hasil pengukuran dan perhitungan berdasarkan
adsorpsi kinetik dan gabungan antara adsorpsi keseimbangan dan
kinetik (kolom 2) .
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Gambar 5. Kurva breakthrough Co hasil pengukuran dan perhitungan berdasarkan
adsorpsi kinetik dan gabungan antara adsorpsi keseimbangan dan
kinetik (kolom 3).
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DIAKUSI

PRATOMO BS

Pada percobaan yang Anda lakukan dengan menggunakan larutan Co(NO3)2, berapa
pH larutan sebelum dan sesudah dilewatkan kolom 50//?

BAROKAH ALIYANTA

pH masuk dan pH keluar sama yaitu 4,2 karena telah dikondisikan terlebih dahulu
sebelum percobaan dimulai.

AMIR EFFENDI

Bagaimana jika dalam penelitian Anda digunakan tracer yang radioaktif misalnya
Cobalt? Apakah hasilnya akan lebih baik bila dibandingkan dengan menggunakan
larutan reaktif seperti yang telah Anda gunakan?

BAROKAH ALIYANTA

Hasilnya sama, karena radioaktivitas suatu unsur tidak akan merubah harga/koefisien
adsorpsi.

HANAFIKAMARZ

1. Apa tujuan penelitian ini dan apa kegunaannya?
2. Apa jenis tanah yang digunakan dalam kolom?

BAROKAH ALIYANTA

1. Tujuan penelitian adalah untuk mempelajari karakteristik migrasi Co dalam tanah
dan berguna untuk menganalisa kasus pencemaran logam secara umum, khususnya
Co.

2. Tanah yang digunakan adalah tanah hutan yang telah dibuang lapisan horizon A,
yaitu lapisan yang banyak mengandung zat organik.
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DISPOSAL LIMBAH AKTTVTTAS TINGGI DALAM REAKTOR:
KALKULASILAJU TRANSMUTASI DAN DAUR ULANG

" * 111
ID990000047

ABSTRACT
HLW DISPOSAL BY FISSION REACTORS: CALCULATION OF TRANS-MUTATION

RATE AND RECYCLE. Transmutation of MA (minor actinide) and LLFPS (long-lived fission
products) into stable nuclide or short-lived isotopes by fission reactors seem to become an alternative
technology for HLW disposal. In this study, transmutation rate and recycle calculation were developed in
order to evaluate transmutation characteristics of MA and LLFPs in the fission reactors. Inventory of MA
and LLFPs in the transmutation reactors were determined by solving of criticality equation with 1-D
cylindrical geometry of multigroup diffusion equations at the beginning of cycle (BOC). Transmutation
rate and burn-up was determined by solving of depletion equation. Inventory of MA and LLFPs was
calculated for 40 years recycle. From this study, it was concluded that characteristics of MA and LLFPs
in the transmutation reactors can be evaluated by recycle calculation. By calculation of transmutation
rate, performance of fission reactor for transmutation of MA or LLFPs can be discussed.

ABSTRAK

DISPOSAL LIMBAH AKTIVITAS TINGGI DALAM REAKTOR: KALKULASI LAJU
TRANSMUTASI DAN DAUR ULANG. Transmutasi AM (aktinida minor) dan BBHP (bahan belah
berwaktu hidup panjang) menjadi nuklida stabil atau berwaktu hidup pendek dengan menggunakan
reaktor fisi nampak menjadi teknologi alternatif yang menarik dalam disposal limbah radioaktif aktivitas
tinggi (LRAT). Dalam penelitian ini perhitungan laju transmutasi dan daur ulang dikembangkan untuk
mengevaluasi karakteristik transmutasi AM dan BBHP dalam reaktor fisi. Inventori AM dan BBHP
dalam reaktor pentransmutasi ditentukan melalui perhitungan kritikalitas dengan menyelesaikan model
geometri silinder persamaan difusi netron satu dimensi dan banyak kelompok pada saat awal siklus
reaktor (BOC). Laju transmutasi dan karakteristik pembakaran dihitung melalui penyelesaian persamaan
deplesi. Inventori MA atau BBHP dalam reaktor pentransmutasi ditentukan untuk 40 tahun daur-ulang.
Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan, bahwa karakteristik AM dalam reaktor pentransmutasi dapat
dievaluasi melalui kalkulasi daur ulang. Dengan perhitungan laju transmutasi AM dan BBHP dapat
didiskusikan kemampuan reaktor pentransmutasi thermal atau cepat dalam mendisposal LRAT.

*Pusat Pengolahan Limbah Radioaktif- BATAN
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PENDAHULUAN

Transmutasi AM (aktinida minor = Np, Am, Cm dll.) dan BBHP (bahan belah
berwaktu hidup panjang =129I, Tc dan 135Cs) menjadi nuklida stabil atau berwaktu
hidup pendek dengan menggunakan reaktor fisi nampak menjadi teknologi alternatif
yang menarik dalam disposal limbah radioaktif aktivitas tinggi (LRAT) [1-4]. Dalam
sistem daur bahan bakar nuklir tersebut, LRAT tidak didisposal pada formasi geologi
dalam, tetapi didaur ulang dalam reaktor (B/T reactor), sehingga hanya limbah
berwaktu hidup pendek dan isotop stabil saja yang dilepas ke lingkungan. Dengan
demikian, aspek keselamatan disposal limbah radioaktif dapat ditingkatkan.
Perbandingan daur bahan bakar nuklir konvensional dengan daur bahan bakar nuklir
masa depan ini di perlihatkan pada Gambar 1.

Beberapa peneliti menghitung laju transmutasi AM atau BBHP dalam reaktor
fisi ini dalam bentuk prosentase AM atau BBHP yang ditransmutasi per tahun
(%/tahun) untuk menentukan efektivitas reaktor tertentu dalam mentransmutasi
LRAT [2,3]. Definisi laju transmutasi seperti ini kurang menguntungkan dalam
kaitannya dengan perhitungan keseimbangan massa serta perhitungan daur ulang
transmutasi.

Dalam penelitian ini perhitungan laju transmutasi AM atau BBHP serta
perhitungan daur ulang transmutasi dikembangkan untuk mengevaluasi karakteristik
transmutasi AM dan BBHP dalam reaktor fisi. Dalam makalah ini juga dibahas,
bahwa karakteristik transmutasi daur ulang AM dalam reaktor thermal dan reaktor
cepat sangat berbeda.

TATA KERJA

Dalam penelitian ini, LRAT diasumsikan berasal dari bahan bakar bekas yang
diproduksi reaktor air ringan (LWR) berdaya lGWe dengan tingkat pembakaran
33,000 MWh/Mt [5]. Bahan bakar bekas diolah ulang setelah pendinginan 150 hari.
Reaktor thermal pentransmutasi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah reaktor
yang serupa dengan LWR 1 GWe yang ada sekarang baik material dan ukuran bahan
struktur, geometri teras, pendingin utama, pembangkit uap dsb. Pada reaktor
pentransmutasi thermal, untuk mengimbangi penyerapan netron karena pemuatan AM
atau BBHP, bahan bakar reaktor dimuati dengan 23SU yang diperkaya sekitar 10-20%
untuk kemudian dicampur dengan AM atau BBHP. Batang bahan bakar kemudian
dimuati ke dalam teras reaktor secara homogen.

580



Inventori

Inventori AM dan BBHP dalam reaktor pentransmutasi ditentukan melalui
perhitungan dengan menyelesaikan persamaan kritikalitas model geometri silinder
satu dimensi banyak kelompok [7] pada saat awal siklus reaktor (BOC),
persamaan (1).

drl r dr
+£a<Kr)=S(r) (1)

Persamaan difusi ini diselesaikan secara numerik dengan menggunakan pendekatan
central difference dengan mengambil harga Ar lebih kecil dari harga panjang difusi
[6]. Selanjutnya solusi persamaan matriks diperoleh dengan menggunakan algoritma
matriks diagonal tiga (TDMA) [6].

Inventori adalah jumlah total radionuklida i dalam reaktor pentransmutasi di
bawah kondisi kritik yang didefinisikan sebagai,

[INV](t)=(*Rs2h) Si Ni (t) (MJ/NA) (1=1, 2,... N) (2)

Dimana densitas atom dan fraksi AM dan BBHP diekspresikan dengan,

Ni = y i pF f (p 1 N A /Mi) (3)

dimana,
Rs = radius teras reaktor (cm)
h = tinggi teras reaktor (cm)
yi = fraksi atom i (-)
Pi = kerapatan atom i (-)
P = fraksi atom AM dan BBHP (-)
Ff = fraksi volume bahan'bakar (-)
Mj = berat massa atom (gram mol)
NA = bilangan Avogadro (atom/gram mol)

Laju Transmutasi

Kerapatan atom AM atau BBHP dalam reaktor pentransmutasi, Nj (t)

ditentukan melalui persamaan diferensial simultan [8],

dNi / dt = Zj Iij h Nj + <(>av S k fik ak Nk - (X, + a; <|>av) Nj (4)
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dimana (|>av adalah fluks netron rata-rata dalam ruang dan energi.

(j>av = - V _p 7irlg(t)
g(r) dr (0 < r < Rs) (5)

nR,

dengan Zg(|>
g(r) berarti penjumlahan g untuk fluk netron group-g <j>8(r). Fluk netron

<j)E(r) dapat diperoleh dari penyelesaian persamaan difusi netron banyak kelompok [7].
Persamaan (4) secara numerik diselesaikan dengan menerapkan metode Runge-Kutta
[9] dan Euler [7]. Dalam penelitian ini perhitungan deplesi dengan menerapkan
metode Runge-Kutta dan Euler menampilkan konsumsi waktu yang tidak jauh
berbeda. Untuk menjaga stabilitas perhitungan, secara numerik harga At diambil lebih
kecil dari harga waktu paro terkecil isotop yang dibahas. Untuk kasus pembakaran
AM, rantai yang dibahas mencakup isotop uranium sampai einstenium atau sekitar
50 buah isotop, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.

Selanjutnya laju transmutasi, LT, didefinisikan sebagai;

[LT] = (TtR^rOSi (Mi/NA) {N, (0) - N; (t = x)}/x (6)

Dari kombinasi persamaan (2) dan .(6), maka laju transmutasi menjadi;

[LT] = {[INV] (t=0)-[INV] (t = T)}/T (7)

Laju produksi AM atau BBHP dalam reaktor pentransmutasi sendiri, [ P ] = Zi Pi
diberikan oleh persamaan (8),

= (7tRs
2h)Ii(Mi/NA)Ni(t = t)/x (8)

Daur Ulang

Skema daur ulang transmutasi AM atau BBHP dalam reaktor fisi diperlihatkan
pada Gambar 3. Dimana,

(1) An (=Si A,n) adalah massa AM atau BBHP yang setiap tahun dihasilkan bahan
bakar LWR,

(2) Pn (=Zj Pj") adalah massa AM atau BBHP yang diproduksi setiap tahun oleh
reaktor pentransmutasi sendiri,

(3) Rn (=Ij R") adalah massa AM yang tak terbelah atau BBHP yang tak bereaksi
pada siklus ke-n pada periode x.
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x adalah periode daur ulang untuk' partitioning dan transmutasi AM dan BBHP dan
identik dengan waktu tinggal AM atau BBHP dalam reaktor pentransmutasi, sebagai
1, 2 atau 3 tahun. Dalam periode x, masukan untuk reaktor pentransmutasi adalah
TAJ" dan xPj". Rn dan Pn di daur ulang dengan periode x ke proses olah ulang dan
partisioning.

Kondisi awal, Nj (t), pada siklus ke-n dan sisa pada akhir siklus, Rj", dapat
diekspresikan dengan Nj (0) dan Nj'(x), sebagai berikut

Nj(0) = I i
n/(7tRs

2h)(M i/NA) (9)

Rin = (7rRs
2h)Nj(x)(Mj/NA) (10)

Kemudian masukan awal untuk nuklida i pada siklus ke-n diekspresikan dengan

Ijn=Ajn ( fo rn= l ) (11)

I i
n=R i

n-'+t(Ajn + Pjn) (forn = 2,3,...,nR) (12)

dimana nR adalah jumlah siklus selama umur reaktor, nR = x ^ x dan X|ife adalah umur
reaktor pentransmutasi (40 tahun). Lalu, total input untuk seluruh nuklida pada awal
siklus ke-n adalah,

In= Zi Ii" ( = [INV]n (t=0)) (13)

Total massa sisa pada siklus ke-n berhubungan dengan persamaan (9) yakni,

Rn= I , Rjn [ = .(rcR/h) Zi Nj1 (x) (M, / NA) ] (14)

dan laju produksi AM atau BBHP dalam reaktor pentransmutasi pada ujung siklus
ke-n adalah,

[ P ]n = (rcR^h) Zi (MJ/NA) NJ (t = x)/x (15)

Dalam penelitian ini konsep fraksi transmutasi setelah 40 tahun daur ulang
diperlihatkan pada Gambar 4. Fraksi tersebut didefinisikan dengan,

(16)
«=i
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Dalam penelitian ini set data penampang lintang diperoleh dari data penampang
lintang efektif rata-rata untuk spektrum netron thermal PWR [5], dan data yang tak
diperoleh dari sumber ini disiapkan dari pustaka data penampang lintang thermal
BNL [10]. Untuk reaktor pentransmutasi cepat set data penampang lintang diperoleh
dari EKDF/B [7] atau dari ENDF/B-V [11]. Model evaluasi untuk reaktor
pentransmutasi serta parameter yang digunakan dalam penelitian ini diberikan pada
Tabel 1. Program kalkulasi reaktor, kalkulasi deplesi, serta kalkulasi daur ulang
dalam penelitian ini dikembangkan dalam bahasa F77 [12] dan dieksekusi dengan
menggunakan komputer ETA 10.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas transmutasi BBHP melalui peluruhan spontan dan penangkapan
netron dapat diperkirakan melalui konsep rasio akselerasi peluruhan. Rasio akselerasi
peluruhan didefinisikan sebagai perbandingan antara total peluruhan dengan laju
peluruhan spontan, sebagaimana diberikan persamaan (17)

H i ^ i + c V i W i (17)

Bila faktor (oa; <f> / K{) kurang dari satu, maka dapat diperkirakan bahwa rasio
akselerasi peluruhan tidak efektif. Nilai |Xj mendekati satu untuk isotop 137Cs dan 90Sr
meski transmutasi dilakukan pada fluks netron lebih besar dari f = 5 x 1014 (n/cm2s).
Dengan demikian, transmutasi Cs dan Sr dalam reaktor fisi tidak menarik. Di sisi
lain nilai |J.j untuk isotop Tc, I dan Cs dalam reaktor thermal sangat tinggi,
sehingga transmutasi isotop-isotop ini dalam reaktor thermal dapat dipertimbangkan.

Gambar 5 memperlihatkan inventori BBHP yang ditransmutasi dalam reaktor
thermal. Dari hasil ini nampak, bahwa perhitungan daur ulang transmutasi BBHP
konsisten dengan nilai rasio akselerasi peluruhan. Dari persamaan (16), nilai fraksi
transmutasi setelah 40 tahun untuk 137Cs dan 90Sr masing-masing hanya 0.25 dan
0.44. Sedangkan, fraksi transmutasi untuk isotop Tc, I dan Cs jauh lebih besar,
masing-masing adalah 0.90, 0.93 dan 0.77.

Variasi inventori AM dalam reaktor thermal terhadap waktu diperlihatkan
pada Gambar 6. Disini, kalkulasi dilakukan untuk daur ulang 40 tahun dengan fluks
(j) = 5 x 10 (n/cm s). Diperlihatkan pada Gambar 6 bahwa total inventori AM dalam
reaktor thermal didominasi oleh isotop 237Np, 244Cm, 246Cm dan 243Am. Np dan Am
dapat dibakar dengan reaktor thermal, tetapi isotop seperti Cm dan Cf dlsb. sulit
dibakar dengan reaktor thermal. Karakteristik ini diperkirakan karena kecilnya nilai
(af/ox) untuk isiotop Cm dan Cf dlsb. dalam daerah energi thermal. Dalam
perhitungan ini, kritikalitas reaktor dan tingkat netron fluks dievaluasi untuk
transmutasi dengan siklus ulang satu tahun. AM dicampur dengan 235U diperkaya,
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yang prosentasenya disesuaikan agar reaktor mampu dimuati dengan AM dari 10 unit
LWR lGWe. Transmutasi AM secara efektif dilaksanakan dalam kasus inventori
berubah bersama waktu seperti gerigi sisir atau dalam kasus dengan tingginya nilai
fraksi transmutasi setelah 40 tahun. Di sisi lain, transmutasi AM tidak begitu efektif
dalam kasus inventori yang berubah seperti garis lengkung atau pada kasus rendahnya
nilai fraksi transmutasi setelah 40 tahun.

Transmutasi AM bermassa tinggi seperti Cm, Cf dll. dapat dilakukan secara
efektif dengan reaktor cepat berenergi lebih dari 1 MeV, karena penampang lintang
fisi AM pada daerah energi ini adalah 30 sampai 100 kali lebih besar daripada
penampang lintang fisi pada daerah energi 0.1 sampai 0.3 MeV [11]. Pada daerah
energi tinggi nilai (af/ac) untuk AM juga besar dibandingkan pada daerah energi
thermal [11]. Sesuai dengan hasil yang diperoleh dengan perhitungan model banyak
kelompok reaktor cepat [7], dapat ditunjukkan bahwa karakteristik laju transmutasi
AM pada reaktor thermal sangat berbeda dengan karakteristik laju transmutasi pada
reaktor cepat. Dan dapat dilihat bahwa seluruh isotop Cm dan AM bermassa tinggi
tidak terakumulasi pada transmutasi AM dengan reaktor cepat. Sesuai dengan hasil
itu, maka dapat difahami bahwa karakteristik reaksi netron pada daerah energi
thermal sangat berbeda dengan karakteristik reaksi netron pada daerah energi cepat.

Dari penelitian ini laju transmutasi AM dalam reaktor thermal adalah 600 kg/y,
bila inventori AM dapat dipertahankan sebesar 10.0 Mg/reaktor pada setiap kondisi
awal siklus. Laju transmutasi ini setara dengan massa AM yang dilepas setiap tahun
dari 24 unit LWR berdaya 1 GWe. Dengan demikian, 1 unit reaktor thermal dapat
mentransmutasi AM dari 24 unit LWR berdaya 1 GWe.

Untuk transmutasi Tc dan I dalam Group A, satu unit reaktor thermal dapat
mentransmutasi campuran standar Tc dan I sebesar 420 kg/y, bila inventori Tc dan I
dapat dipertahankan sebesar 14.0 Mg/reaktor pada setiap kondisi awal siklus. Laju
transmutasi ini setara dengan massa Tc dan I yang dilepas setiap tahun dari 12 unit
LWR berdaya 1 GWe. Dengan demikian, 1 unit reaktor thermal dapat mentransmutasi
campuran standar Tc dan I dari 12 unit LWR berdaya 1 GWe.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas diperoleh kesimpulan, bahwa:
1. Kemampuan reaktor pentransmutasi thermal atau cepat dalam mendisposal AM

dan BBHP dapat dievaluasi melalui penentuan laju transmutasi.
2. Karakteristik transmutasi AM dan BBHP dalam reaktor thermal dapat dievaluasi

melalui kalkulasi daur ulang.
3. Karakteristik reaksi netron AM pada daerah energi thermal sangat berbeda dengan

karakteristik reaksi netron AM pada daerah energi cepat. Terjadi akumulasi AM
bermassa tinggi pada transmutasi dalam reaktor thermal.
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Tabel 1. Details of B/T Reactors Used in the Evaluation of Recycle B/T Treatment

Parameters
(1) B/T reactor

(2) Evaluation of performance
1) neutron diffusion model
2) neutron energy
3) cross section
4) neutron flux level

(3) B/T fuel of MA or LLFPs
1) loading pattern

2) isotopic composition of
MA and LLFPs

3) materials of B/T fuel
(a) for MA
(b) for LLFPs
(c) blended uranium

(4) TRU chains for depletion
calc.

Thermal B/T Reactor
3 GWt-PWR, cooled by H2O.
Core geometry: Ro=170 cm and
h=370 cm, respectively8)

1) one group
2) thermal energy (~600K)8)

3) BNL neutron cross section
data4'

4) approximately 3xlO13

(n.cm2s)

Two regional loading:
- inner region for B/T fuel
- outer region for normal fuel

Fast B/T Reactor
3 GWt, sodium cooled reactor.
Core geometry: Ro=185 cm and
h=100 cm, respectively5'
1) four group
2) 10'2eV-5 MeV8)

3) processed based on ENDF/B
by shielding factor method5'
or collapsed from
ENDF/B-V6'

4) approximately lxlO15

(n.cm2s)
homogeneous loading in active
core, with no blanket

Standard isotopic composition (the same values of the discharged
fuel from 3 GWt-LWR, burn-up: 33,000 MWd/Mg (HM), cooling
time: 150 days3'
(a) MA: oxide type (UO2-MAO2)
(b) LLFPs: Tc in metal form and

Iodine in Ce3
9)

(c) MA.or LLFPs was blended
with enriched 235U to keep
the criticality

Isotopic chain reactions for U, Np,
caused by (n, n), (n, 2n), (n, y) etc.

(a) MOX type (U-Pu-MA)O2

with 20 % Pu
(b) LLFPs: Tc in metal form and

Iodine in Ce3
9'

(c) MA or LLFPs was blended
with enriched 235U to keep
the criticality

Pu, Am, Cm, Cf, Bk and Es,
and p, cc-decay
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5 Unit Thermal B/T Reactor and One Unit Fast B/T Reactor, Together with Reprocessing & Partitioning Plant,
Are Main Component in the Self-completed advanced Nuclear Fuel Cycle
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DISKUSI

TUK3RAN

1. Berapa ton limbah yang dihasilkan dalam satu tahun jika daya reaktor 600 Mwe?
2. Jenis reaktor apa yang diasumsikan dalam 40 tahun?
3. Apakah setelah dilakukan recycling tidak ada lagi limb,ah yang dihasilkan?

MULYANTO

1. Untuk limbah BBHP dapat dihitung secara langsung yaitu 0,6 dari limbah BBHP
reaktor 1000 Mwe, sedang untuk AM harus dihitung secara akurat dengan
persamaan deplesi dengan ORIGEN-2 CODE.

2. PWR 1000 Mwe
3. Limbah tetap ada dari reaktor transmutasi dan diperhitungkan dalam kalkulasi

daur ulang ini. Dalam makalah dapat dilihat pada persamaan 8 dan Gambar 3.

NEXT PAGE(S)
left BLANK
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MODEL I D MIGRASI RADIONUKLIDA DALAM MEDIA GEOLOGI:
EVALUASIBEBERAPA PENDEKATAN NUMERIK

Suryanto * dan Mulyanto *

ID990000048
ABSTRACT

A 1-D MODEL FOR ASSESSING OF RADIONUCLIDES MIGRATION IN
GEOLOGICAL MEDIA: EVALUATION OF FEW NUMERICAL METHODS. A 1-D model for
assessment of radionuclides migration in geological media for evaluating of safety performance of
disposal of high level waste (HLW) was developed. Radionuclides migration from waste packages is
influenced by the mechanism of convection, dispersion, chemical retention and radioactive decay chain
in this assessment, the deep ground water was assumed to travel horizontally through repository of HLW
to the human-accessible environment. In this study, radionuclides concentration's equation was solved
numerically through geometrical planar 1-D model. In this paper. Full Explicit Method, Full Implicit
Method, Crank-Nicolson Method, and Evans Method were evaluated and compared. From this study, it
was concluded that the Full Implicit method and Crank-Nicolson method more stable and more accurate
relative compared to the other methods discussed. Computation stability was obtained for all value of At
tested. The Full Implicit method and Crank-Nicolson method had good accuracy even for relatively high
value of At.

ABSTRAK

MODEL 1-D MIGRASI RADIONUKLIDA DALAM MEDIA GEOLOGI: EVALUASI
BEBERAPA PENDEKATAN NUMERIK. Model numerik 1-D untuk mengevaluasi keselamatan
penyimpanan Iestari LRAT dalam media geologi telah dikembangkan. Migrasi radionuklida dari paket
limbah dipengaruhi oleh mekanisme konveksi, dispersi, retensi kimia dan peluruhan radioaktif dan
diasumsikan, bahwa 'air tanah dalam1 mengalir secara horizontal melewati tempat penyimpanan limbah
radioaktif aktivitas tinggi (LRAT) menuju Iingkungan yang dapat diakses manusia. Dalam penelitian ini
persamaan konsentrasi radionuklida fungsi ruang dan waktu diselesaikan secara numerik dengan model
geometri planar 1-D. Dalam makalah ini metode finite diference Eksplisit Penuh, Implisit Penuh, Crank-
Nicolson, dan Evans dievaluasi dan dibandingkan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa metode
Implisit Penuh dan Crank-Nicolson relatif lebih stabil dan akurat dibandingkan dengan metode lain yang
dibahas. Kestabilan perhitungan diperoleh untuk seluruh harga At yang diuji. Metode Implisit Penuh
dan Crank-Nicolson ini relatif memiliki akurasi yang baik, meski untuk harga At yang relatif agak tinggi.

Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif- BATAN
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PENDAHULUAN

BATAN sampai hari ini masih menganut konsep daur bahan bakar nuklir "dari
tengah ke tepi", atau konsep daur terbuka {one through) untuk manajemen bahan
bakar nuklir bekas [1]. Dengan deroikian, ujung akhir konsep daur bahan bakar nuklir
ini adalah disposal bahan bakar bekas dalam batuan geologi. Kemudian mengingat,
bahwa disposal limbah radioaktif aktivitas tinggi (LRAT) sangat mempengaruhi
penerimaan masyarakat terhadap pengembangan energi nuklir, maka pengkajian
keselamatan disposal LRAT tersebut perlu dilaksanakan.

Beberapa model analisis untuk pengkajian keselamatan disposal LRAT telah
dikembangkan beberapa negara maju seperti; Vault Model, AREST, MARNIE dll
dengan geometri berbentuk planar atau bola 1-D melalui penyelesaian numerik atau
analitik [2-4]. Namun demikian, model-model ini sangat bergantung pada tujuan
pembuatan; kriteria kinerja kajian; kondisi fisika, kimia, dan hidro-geologi calon
tapak; serta bentuk paket limbah [2].

Dalam penelitian ini akan dikembangkan model numerik 1-D untuk
mengevaluasi keselamatan disposal LRAT untuk calon tapak serta paket limbah yang
sesuai dengan yang akan dikembangkan di Indonesia. Solusi numerik dengan
geometri planar dikembangkan untuk menyelesaikan persamaan pemindahan massa
dalam media geologi heterogen. Dalam makalah ini beberapa metode numerik
penyelesaian persamaan migrasi radionuklida dievaluasi dan diperbandingkan
berdasarkan stabilitas dan akurasi keluarannya.

TATA KERJA

Dalam studi ini diasumsikan, bahwa LRAT didisposal pada batuan geologi
dalam. Batuan geologi dapat berupa media porous satu atau banyak lapisan vertikal.
Melalui mekanisme tertentu pada tempat penyimpanan LRAT diasumsikan terjadi
kondisi dimana 'air tanah dalam' mengalir secara horizontal melewati tempat
penyimpanan LRAT menuju lingkungan yang dapat diakses manusia (melalui jalur
kritik air tanah). Proses migrasi radionuklida dari paket limbah dipengaruhi oleh
mekanisme konveksi, dispersi, retensi kimia dan peluruhan radioaktif. Tempat
penyimpanan geologi LRAT hipotetik diperlihatkan pada Gambar 1.

Laju konsentrasi radionuklida fungsi ruang dan waktu yang dipengaruhi
mekanisme konveksi, dispersi, retensi kimia dan peluruhan radioaktif diperlihatkan
pada Persamaan (1).
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Perubahan
konsentrasi
radionuklida convection

t
dt dX2

I

I
8X

I
(1)

dispersion

dimana:
D = Koefisien dispersi hidro-dinamik (hn2/y)
R = Faktor retardasi (-)
V = Kecepatan air tanah interstisiai (m/y)
n = Indeks nuklida (-)

decay chain

x = Koordinat ruang (m)
t = Waktu (y)
X = Konstanta peluruhan (1/y)

Persamaan (1) diselesaikan secara numerik dengan geometri planar satu dimensi.
Dalam makalah ini karakteristk 4 model pendekatan numerik, baik metode

langsung maupun metode iterasi, seperti metode Eksplisit Penuh, metode Implisit
Penuh, metode Crank-Nicolson, dan metode Evans dievaluasi dan diperbandingkan
[5]. Untuk menyederhanakan perhitungan, persamaan migrasi ditekankan pada
mekanisme dispersi dan retensi kimia, sehingga persamaan (1) disederhanakan
menjadi:

kdN/dt = D d*N/dx2 (2)

dengan syarat batas:

N (x,0) = 0
N(0,t) = No

- v dN/dx (L,t) = 0 (3)

Dengan menggunakan metode finite difference, persamaan (2) secara umum dapat
dibentuk menjadi persamaan (4).

D/k

AT (Ax)
T[p [NM - 2N, + N» J+ (1 - P ){NM - 2Nt + AT,,, Jj (4)

Bila, y = (D/k) At/ (Ax)2 maka,
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N, -Ni=y[^[NM-2Ni + N» J + ( l - P ){NM -IN, +NM J | (5)

dimana,
j = indeks waktu
I = indeks posisi

Metode Eksplisit Penuh

Untuk metode Eksplisit Penuh harga P = 0, sehingga persamaan (5) menjadi

Nj+i = NJ + y {NJ+i _ 2NJ + NJ^ j ( 6 )

Persamaan (6) ini dapat diselesaikan secara iterasi.

Metode Implisit Penuh

Untuk metode Implisit Penuh harga p = 1, sehingga persamaan (5) menjadi

N{+1 - N.J =y{Ntf-2N/+1 + N^) (7a)
atau

/ / X +yNff)=-N/ (7b)

Persamaan (7b) ini dapat diselesaikan dengan metode langsung menggunakan
algoritma matriks tridiagonal (TDMA).

Metode Crank-Nicolson

Untuk metode Crank-Nicolson harga p = 1/2, sehingga persamaan (5) menjadi

C /+1 C' / / - N^ (8)

Persamaan (8) ini dapat diselesaikan dengan metode langsung menggunakan
algoritma matriks tridiagonal (TDMA).
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Metode Evans

Untuk metode Evans persamaan (5) didekati secara iterasi,

^ * + 1
 = Y|P(-N?+I -2N-1 +N-LO ( 1 - P ) (JV/+1 -2Nf + N/_X) h- Nf (9)

Dimana,

7V/+1 = Nf+1 (10)

dipenuhi saat terjadi konvergensi

N *+ 1 - tf , (11)

Persamaan (9) ini dapat diselesaikan secara iterasi.
Dalam perhitungan dengan keempat metode numerik di atas, harga Ax diambil

tetap kemudian solusi persamaan migrasi ditentukan untuk beberapa harga At.
Radionuklida yang dibahas dalam perhitungan ini adalah isotop 1-129 dengan nilai-
nilai konstan sbb. [6,7]:

L = 1000 m
k = 1 . 0 (-) untuk 1-129
D = 1 . 0 xlO'2(m2/y)
T = 2.5 x 103tahun
Ax = 5 m
At = 0.2T, 0.5T, T dan 2T atau y = 0.2, 0.5, 1, dan 2

Stabilitas dan akurasi hasil keluaran beberapa metode yang dibahas dievaluasi
untuk berbagai harga At di atas. Konsentrasi radionuklida diamati untuk jarak x = 50,
100, 200 dan 500 m dari repositori dan waktu dari 0 - 2 5 ribu tahun setelah
penyimpanan.

Dalam penelitian ini dikembangkan program dalam bahasa FORTRAN 77, dan
dieksekusi dengan menggunakan komputer jenis PC seri IBM. Modifikasi program
untuk komputer VAX akan dilaksanakan untuk pengembangan lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi dan migrasi 1-129 dalam batuan geologi yang diperoleh dari
perhitungan numerik dengan menggunakan metode Eksplisit Penuh diperlihatkan
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pada Gam bar la, lb dan lc. Dalam Gam bar la, lb dan lc konsentrasi 1-129
diekspresikan dalam bentuk fraksi konsentrasi terhadap konsentrasi awal (t = 0).
Konsentrasi radionuklida diamati untuk jarak x = 50, 100, 200 dan 500 m dari
repositori dan waktu dari 0 -25 ribu tahun setelah penyimpanan. Dalam perhitungan
ini harga Ax = 5 m konstan, sedang harga At masing-masing 0.5 x 10 , 1.3 x 10 , dan
2.5 x 10 tahun, atau harga y masing-masing 0.2, 0.5 dan 1.

Garnbar la memperlihatkan bahwa perhitungan dengan menggunakan metode
Eksplisit Penuh untuk harga y = 0.2 menampilkan stabilitas dan akurasi keluaran yang
baik. Perhitungan dengan menggunakan harga y = 0.5 masih menghasilkan stabilitas
keluaran yang baik, namun dengan akurasi yang kurang baik. Sementara itu
perhitungan dengan metode Eksplisit Penuh untuk harga y = 1 menghasilkan keluaran
yang tidak stabil. Dengan demikian, untuk menghasilkan keluaran yang stabil dan
dengan akurasi yang cukup baik, maka metode Eksplisit Penuh hanya dapat
diterapkan pada perhitungan dengan harga y atau At yang relatif cukup kecil.

Hasil perhitungan distribusi dan migrasi 1-129 dengan menggunakan metode
Implisit Penuh diperlihatkan pada Gambar 21, 2b dan 2c. Parameter perhitungan
pada Gambar 2a, 2b dan 2c dipertahankan sama dengan Gambar la,lb dan lc.

Gambar 2a memperlihatkan bahwa perhitungan dengan menggunakan metode
Implisit Penuh untuk harga y < 1 menampilkan stabilitas dan akurasi keluaran yang
baik. Sementara itu perhitungan dengan metode Implisit Penuh untuk harga y = 2
tetap menghasilkan keluaran yang stabil, namun dengan akurasi yang kurang baik.
Dari penelitian ini diketahui, bahwa perhitungan dengan menggunakan metode
Implisit Penuh menghasilkan keluaran yang stabil untuk berbagai harga y yang
dibahas serta akurasi keluaran dapat diperoleh pada harga y yang relatif tinggi (y = 1).
Dengan demikian, perhitungan dengan metode Implisit Penuh tidak menghadapi
masalah stabilitas keluaran, bahkan metode ini dapat diaplikasikan pada perhitungan
dengan harga y yang relatif tinggi. Artinya, konsumsi waktu komputasi pada aplikasi
metode ini lebih sedikit dibandingkan dengan metode Eksplisit Penuh.

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode Crank-Nicolson diperlihatkan
pada Gambar 31, 3b dan 3c. Parameter perhitungan pada gambar-gambar ini dibuat
sama dengan Gambar la,lb dan lc. Dari hasil perhitungan ini diperlihatkan, bahwa
metode Crank-Nicolson menampilkan stabilitas dan akurasi keluaran yang baik unruk
harga y < 1. Sementara itu perhitungan dengan harga y = 2 tetap menghasilkan
keluaran yang stabil, namun dengan akurasi yang kurang baik. Dari penelitian ini
diketahui, bahwa metode Crank-Nicolson menghasilkan stabilitas dan akurasi
keluaran yang relatif serupa dengan keluaran hasil perhitungan dengan metode
Implisit Penuh. Metode Crank-Nicolson menghasilkan keluaran yang stabil untuk
berbagai harga y yang dibahas serta konsumsi waktu komputasi yang lebih sedikit
dibandingkan dengan metode Eksplisit Penuh.

Grafik distribusi dan migrasi 1-129 dalam batuan geologi dalam yang diperoleh
dari perhitungan dengan menggunakan metode Evans diperlihatkan pada Gambar
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4a,4b dan 4c. Parameter perhitungan pada gambar-gambar ini dibuat sama dengan
Gambar la,lb dan lc, dan diambil nilai p = 0.5.

Gambar 4a dan 4b memperlihatkan bahwa perhitungan dengan menggunakan
metode Evans untuk harga y < 0.5 menampilkan stabilitas dan akurasi keluaran yang
baik. Namun demikian, perhitungan dengan metode ini untuk harga y = 1
menghasilkan keluaran yang tidak stabil. Dengan demikian, untuk menghasilkan
keluaran yang stabil dan dengan akurasi yang cukup baik, maka metode Evans hanya
dapat diterapkan pada perhitungan dengan harga y atau At yang relatif cukup kecil.
Metode Evans menghasilkan stabilitas keluaran yang relatif serupa dengan metode
Eksplisit Penuh, namun dari segi akurasi keluaran metode ini tetap masih lebih baik
daripada keluaran metode Eksplisit Penuh.

Ringkasan kinerja beberapa metode yang dibahas dalam penelitian ini
diperlihatkan pada Tabel 1. Dari tabel 1 diketahui, bahwa metode Implisit Penuh dan
Crank-Nicolson relatif lebih stabil dan akurat dibandingkan dengan metode Evans dan
Eksplisit Penuh. Kestabilan perhitungan diperoleh pada metode Implisit Penuh dan
Crank-Nicolson untuk seluruh harga At yang diuji. Metode Implisit Penuh dan Crank-
Nicolson ini relatif memiliki akurasi yang baik, meski untuk harga At yang relatif
agak tinggi dibandingkan dengan metode Evans dan Eksplisit Penuh.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa metode Implisit Penuh dan
Crank-Nicolson menghasilkan stabilitas dan akurasi keluaran yang lebih baik
dibandingkan dengan metode Evans dan Eksplisit Penuh. Kestabilan perhitungan
diperoleh untuk seluruh harga At yang dihitung dengan metode Implisit Penuh dan
Crank-Nicolson. Dengan demikian dari segi konsumsi waktu komputasi metode
Implisit Penuh dan Crank-Nicolson ini lebih menguntungkan.

SARAN

Untuk lebih menyempurnakan hasil perbandingan pendekatan numerik ini,
perhitungan yang didasarkan pada persamaan migrasi yang mencakup mekanisme
dispersi, konveksi, retensi kimia, dan peluruhan radioaktif dapat dikembangkan. Pada
penelitian lanjutan persamaan laju konsentrasi radionuklida fungsi ruang dan waktu
yang dipengaruhi mekanisme konveksi, dispersi, retensi kimia dan peluruhan
radioaktif akan diselesaikan dengan menerapkan metode Crank-Nicolson.
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Tabel 1. Perbandingan Harga y Optimal Beberapa Metode Numerik

Metode

Eksplisit Penuh

Implisit Penuh

Crank-Nicolson

Evans

Teknik
penyelesaian

iterasi'

TDMA

r 1
TDMA

r ~i
iterasi

y Optimalb)

0.2

t~ 1
1.0

r i
1.0

0.5

Catatan

y > 0.5 tidak stabil
y > 0.2 akurasi rendah

r~
stabil untuk seluruh y
y > 1.0 akurasi rendah

r
stabil untuk seluruh y
y > 1.0 akurasi rendah

y > 0.5 tidak stabil
y > 0.5 akurasi rendah

a) y = (D/k) At/ (Ax)2

b) makin besar harga g optimal berarti makin kecil konsumsi waktu komputasi

603



drinked
waierborehole

600- 1000 m

repository

in porous media
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Gambar 2c. Pola Migrasi Radionuklida yang Dihitung dengan Metode Full
Implicit dengan At = 5.0 x 103 tahun (y = 2)

607



0.4

- 0.3

o 0.2
Z

0.1

0.0

x = 50 m

x = UX> m

x = 2(K) m

0 10 15

x = 500 m

~" 20 25

Waktu disposal (tahun x 10-*)

Gambar 3a. Pola Migrasi Radionuklida yang Dihitung dengan Metode Crank-
Nicolson dengan At = 1.3 x 103 tahun (y = 0.5)

0.5

0.4 -

0.3

0.2 -

0.1 -

0.0 I
0

\

i
1

1 .*

1

= 50

• *

' i

m
^ • '

^ .

X

i

— H

I

, .

K) ni

x =

-_—

-----

2(K>

«u

_ — - —

m

5 10 15

x = 5(K) m

20 25

Waktu disposal (tahun x 10*)

Gambar 3b. Pola Migrasi Radionuklida yang Dihitung dengan Metode Crank-
Nicolson dengan At = 2.5 x 103 tahun (y = 1)

608



Waktu disposal (tahun x 103)

Gambar 3 c. Pola Migrasi Radionuklida yang Dihitung dengan Metode Crank-
Nicolson dengan At = 5.0 x 103 tahun (y = 2)
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Gambar 4b. Pola Migrasi Radionuklida yang Dihitung dengan Metode Evans
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dengan At = 2.5 x 103 tahun (y = 1)
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PAIR-BATAN
UNIV. MERCU BUANA
UNIV. MERCU BUANA
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NO.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

NAMA

Muchson Arifin
Mudjiono
Muhammad Budi S.
Muhammad Natsir
Muhammad Natsir
Nasukha
Nazimuddin M.
Nila Damitri
Oni Prasetyawan J.
Paidjo
R. Sumantri
Reno Alamsyah
Retno Gunarti
Rifaid M. Noor
RiniRindayani
Riza
Sahala Lumbanraja
Sahroji
Sapto Hadi Sugiarto
Sarwono
Sasmito Hadi Wibowo
Sehaminudin
Soedarsjamsi Sjamsoe
Sri Wahyuni
Sriyono
Suhermanto
Suhirman
Surian P.
Syafei Purnama
Syarip
Tagor M. Sembiring
Totti Tjiptosumirat
Tri Indriasih
Triwulan Tjiptono
Uju Jujuratisbela
Untung Sumotarto
Wahyu Hudyanto
Yunanto
Zainal Arifin
Zulkarnain

ALAMAT

PAIR-BATAN
PPkTN-BATAN
PRSG-BATAN
PAIR-BATAN
LAPAN-PEKAYON
PSPKR-BATAN
FTM-USAKTI
LTMP-BPPT

LFTM-USAKTI
PPTKR-BATAN
FTM-USAKTI
BPTA-BATAN
UPT-MPIN-BATAN
PTPLR-BATAN
PUSDIKLATBATAN
PIT-BPPT
PPkTN-BATAN
UNIV. MERCU BUANA
UNIV. MERCU BUANA
LTMP-BPPT
BPS
UNIV. MERCU BUANA
PPTKR-BATAN
PPkTN-BATAN
PPTKR-BATAN
BPTA-BATAN
BBP-BATAN
PRSG-BATAN
PPSM-BATAN
BATAN
PRSG-BATAN
PAIR-BATAN
UNIV. MERCU BAUNA
PPNY-BATAN
PRSG-BATAN
TPSE-BPPT
BPS
PPNY- BATAN
BPTA- BATAN
USYAHKUALA
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AGENDA LOKAKARYA KOMPUTASI DALAM SAINS
DAN TEKNOLOGI NUKLIR VI

Selasa, 16 Januari 1996

O\

Jam
08.00 - 08.30
08.30-08.45
08.45-09.15
09.15-09.30
09.30 - 09.55
09.55-10.10

Jam
10.10 -10.35
10.35-11.00
11.00-11.25
11.25 - 11.50
11.50-12.15
12.15-13.05
13.05 - 13.30
13.30-13.55
13.55 - 14.20
14.20 -14.45
14.45-15.10
15.10-15.35
15.35 - 16.00

Acara | Nama Fenyaji
Pendaftaran Peserta

I Ketua Sidang

Pembukaan
Makalah Undangan |

Makalah Pertama |

Kode
A01
A02
A03
A04
A05

Dr. Belawati W.
Tanya Jawab

Dr.Ir. Agus H. Santosa W., M.Sc
Istirahat

Kelompok A
Kama Penyaji

Ina Suryana
Asep Juarna
M. Sujatmiko
Muh. Arif Rahman
Susy K. Andaini

Ketaa/Pelapor Sidang
Drs. M. Bunjamin/
Dra. Susana
Drs. R.B. Wahyu

Kode
B01
B02
B03
B04
B05

| Ir. Iyos M.

j Ir. Iyos M.

Subki, M.Sc.

Subki, M.Sc.

Kelompok B
Nama Penyaji

Widi Setiawan
Sarwo D. Danupoyo
Djoko H. Nugroho
Demon Handoyo
Suharyo Widagdo

Ketua/Peiapor Sidang
Dr. As Natio Lasman/
Ir. Budi Utomo P.
Dra. Mutiara

Istirahat Makan Slang
A06
A07
A08
A09

Dwi S. Wicaksana
Agus Fanar Syukri
Dwi W. Prasetijo
M. Syamsa A.

Dr. T. Basaruddin/
Drs. R.B. Wahyu
Dra. Khairina

B06
B07
B08
B09

Bambang Teguh P.
Endiah P. Hastuti
Ign. Djoko Irianto
AR. Antariksawan

Dr. Hendro Tjahjono/
Drs. Irawan
Dra. Elfrida Saragi

Istirahat
A10
All

Juhartono
Supriyono

Drs. Karsono, M.Sc./
Indrijatmaka S.T. B.St

B10
Bll

Casmara
Agah D. ganadi

Drs. M. Bunjamin/
Dra. Elfrida Saragi



0 0

Rabu, 17 Januari 1996

. Jam
08.00-18.30

Acara
Pendaftaran Peserta

Jam
08.30 - 08.55
08.55 - 09.20
09.20 - 09.45
09.45- 10.10
10.10-10.30
10.30-10.55
10.55- 11.20
11.20- 11.45
11.45-12.10
12.10-13.10
13.10- 13.35

13.35-14.00
14.00 - 14.25
14.25 - 14.50
14.50-15.15
1S.1S-1S.4S
15.45-16.00

Kelompok A
Kode
A1.2

A13
A14
A15

Nama Penyajl
Djen Djen Djainal
Satrio Dewanto
Romli
Wiweka

Ketua/Pelapor Sidang
Dr. M. Syamsa A./
Drs. Rachmat Saleh
Dra. Mike Susmikanti

Kelompok B
Kode
B12
B13
B14
B15

Nama Penyaji
Nurdin Effendi
R.S. Lasijo
Ita Budi Radiyanti
Ibon Suparman

Ketua/Pelapor Sidang
Dr. Budi Santoso M.Sc./
Dra. Ruliyanti Pardewi
Ir. Budi Utomo P.

Istirahat
A16
A17
A18
A19

Budi Santoso
Siti Nuraeni
Amir Rusli
Puradwi IW.

Drs. Karsono, M.Sc/
Drs. Budi Prasetyo
Dra. Susana

B16
B17
B18
B19

Marsodi
Zaki Su'ud
Tukiran S.
Zuhair

Dr. Amin Zarkasi/
Dra. Mutiara
Ir. Hadi Susilo

Istirahat Makan Siang
A20
A21
A22
A23
A24

Pambudi HTS.
MA. Iskandar
Landjono J.
Widrianto
M. Bunjamin

Dr. M. Syamsa A./
Ir. Hadi Susilo
Dra. Ruliyanti Pardewi

B20
B21
B22
B23

Sugiatmo
Barokah Aliyanta
Suryanto
Mulyanto

Dr. Pratomo Budiman/
Dra. M.M. Kasih W.
Drs. Irawan

Istirahat
PENUTUPAN


