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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
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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 la. Simulasi Sinyal Rezim Alir Slug Sedang

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500500

Gambar lb. Simulasi Sinyal Rezim Alir Slug Besar
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Gambar 2. PDF Dari Rezim Alir Slug Sedang (kiri) dan Dari Rezim Alir Slug (kanan)
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Gambar 3a. Struktur Fraktal Dari Simulasi Rezim Alir Slug Kecil
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Gambar 3b. Struktur Fraktal Dari Simulasi Rezim Alir Slug Sedag
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Gambar 3c. Struktur Fraktal Dari Simulasi Rezim Alir Slug Besar
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