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ABSTRAK
KLASIFIKASI POLA ALlRAN DUA FASE PADA PIPA HORISONTAL
MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN DENGAN
PEMBELAJARAN KUANTISASI VEKTOR. Telah dilakukan klasifikasi rota aliran
dua rase yang terjadi pada pipa horisontal berdasarkan sinyal getaran menggunakan
metode Jaringan syaraf tiruan pembelajaran kuantisasi vektor. Ada tiga pola aliran yang
diklasifikasiyaitu pola aliran sumbat likuid, kantung gas clanstrata gelombang. Jaringan
syaraf tiruan yang dibuat mempunyai neuron pada lapis tersembunyi sebanyak 128 clan
laju pembelajaran 0,031. Dengan konfigurasi ini jaringan syaraf tiruan mempunyai
tingkat keberhasilan 99,3% untuk mengenali pola aliran yang dijadikan sebagai data
pelatihan, clan 90,5% untuk mengenali rota aliran barn. Dari basil tersebut
menunjukkan bahwa jaringan syaraf tiruan pembelajaran kuantisasi vektor dapat
digunakan untuk melakukan klasifikasipola aliran dua rase pada pipa horisontal.

ABSTRACT
CLASSIFICATION OF TWO PHASE FLOW PATTERNS IN A HORIZONTAL
PIPE USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK BY LEARNING VECTOR
QUANTIZATION. Classification of two phase flow patterns in a horizontal pipe has
been done based on the vibration signal using learning vector quantization method of
artificial neural network. Theflow patterns classified consist of slug, plug and stratified
wavyflow. The developed artificial neural network contains 128 of neurons on hidden
layer, with learning rate 0.031. This configuration reached 99.3% of right classification
for training data as the input and 90.5%for unknown data. These result shows that the
learning vector quantization method of artificial neural network is capable to classify
twophase flow patterns in a horizontal pipe.
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PENDAHULUAN

Dinamika fluida aliran dua rase pada pipa horisontal banyak dijumpai dalam

instalasi nuklir terutama pada untai pendingin baik pada sisi primer maupun sekunder.

Dinamika tersebut akan membentuk berbagai macam pola aliran yang dapat

menimbulkan ketidakstabilan aliran atau osilasi aliran karena bercampurnya rase cair

clan gas secara tidak homogen. Pada batas-batas tertentu osilasi aliran dapat

menimbulkan masalah yang akan mengganggu operasi sistem instalasi. Oleh karena

pentingnya dinamika fluida aliran dua rase, maka keberadaannya harus senantiasa

dimonitor dengan cara mengidentifikasipola alirannya agar terjaga pada kondisi normal

(batas-batas yang diijinkan).

Beberapa metoda percobaan telah berhasil dilakukan untuk kepentingan

identifikasi pola aliran seperti menggunakan sinar gamma, teknik transmisi sinar-X,

teknik ultrasonik, atenuasi tablIng cahaya clanvisualisasi dengan kamera digital. Namun

pada penerapan sesungguhnya di lapangan, percobaan-percobaan tersebut sulit

dilaksanakan, karena memerlukan fasilitas tersendiri yang dapat mempengaruhi

instalasi. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan metode identifikasi lain.

Salah sarli metoda yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah metoda teknik

analisis getaran menggunakan jaringan syaraf tiruan.

TEO RI

Dari hasil penelitian sebelumnya, telah diketahui bahwa ada perbedaan gradien

penurunan tekanan, fraksi hampa clan getaran pada pipa horisontal akibat perbedaan

pola aliran [I]. Oalam beberapa kasus lain yang berhubungan dengan keandalan suatu

instalasi reaktor nuklir telah dilakukan beberapa penelitian yang menggunakan teknik

analisis derail [2,3],

Permasalahan yang dihadapi oleh metoda pengenalan pola biasanya berkaitan

dengan pembedaan atau pengelompokan satu himpunan proses atau peristiwa, karena

informasi dari suatu masalah yang akan dilakukan pengklasifikasian biasanya kurang

lengkap clan bersifat acak. Oleh karena itu pada perkembangannya dikenal tiga

kelompok teknik pendekatan untuk menyelesaikanpermasalahan pengenalan pola, yaitu

pendekatan teori keputusan (statistis), pendekatan sintaksis (struktural) clanpendekatan

jaringan syaraftiruan [4].

Pacta pendekatan jaringan syaraf timan (JST), maka sinyal getaran dari heherapa

pola dijadikan sebagai masukan dalam proses pembelajaran bagi 1ST untuk melakukan
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generalisasi. Pola-pola yang sejenis akan dikelompokkan menjadi satu berdasarkan

karakteristik esensialnya, sehingga pada tahap berikutnya JST dapat mengatur dirinya

sendiri untuk menghasilkan suatu tanggapan yang konsisten terhadap serangkaian input

yang diterima.

Salah satu JST yang mampu menangani masalah pengenalan pola yang

kompleks clan dapat melakukan pemetaan nontrivial adalah JST "Learning Vector

Quantization (LVQ)"

Metode ini mencari prototipe terkecil tetapi merupakan representasi dari sinyaI.

Prototipe tersebut dicocokkan dengan pola data yang sudah ada menggunakan teknik

tetangga terdekat (nearest-neighbor technique) [5].

Dalam identifikasi pola aliran fluida dengan JST-LVQ, sinyal aliran fluida

kontinyu yang sudah diolah menjadi sinyal aliran fluida diskret menghasilkan sederetan

tanggapan neuronal. Dengan pembelajaran kompetitif kemudian sistem ini berperilaku

sebagai suatu sistem kuantisasi vektor secara adaptif. Pada awalnya sistem kuantisasi

vektor diperlukan untuk meminimalkanrerata galat kuadrat (mean squared error) yang

merupakan ukuran unjuk kerja entropi. Minimisasi dapat dilakukan jika fungsi rapatan

peluang p(x) clan semua parameter y~mg mempengaruhi dapat diketahui. Namun pada

umumnya informasi peluang ini tidak diketahui secara lengkap, sehingga untuk

mengestimasip(x) diatasi dengan menggunakan algoritma pembelajaran secara adaptif.

Nilai pusat Xi dari pembagian kelas Dj didefinisikan sebagai :

X = So,xp(x)dxI
So p( X)dxI

(1)

untuk pembagian sebanyak k kelas 01, ..., Ok clan fungsi rapat peluang p(x), maka

didefinisikan c; (total rerata galat kuadrat vektor kuantisasi) sebagai :

c;=~tSo TRACE[(x-;j)(x-;j)lp(x}ix
2 )=1 ) J (2)

Untuk mendapatkan harga c; optimal, maka vektor ini dideferensialkan, kemudian

gradiennya di-set sarna dengan vektor Dol, sehingga diperoleh:

0 = Vme; =
(

~... OC;

J
T =- r Xp(x}ix +; j Ip(X)iXJ am. Om. Jo) OJ

I) n)

(3)
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dengan n adalah dirnensi vektor X clan m j rnenunjukkan vektor bobot yang akan

rnernperkecil rerata galat kuadrat alas kuantisasi vektor. Penyelesaian m j sebagairnana

ditunjukkan pad a pernbelajaran kornpetitif adalah [6]:

-. txp(x}dx
ml = ?

Ljp(x}dx

Dari pendekatanrnatematisdi alas terlihatbahwakuantisasivektor adalahsuatu

teknikuntuk menggalistrukturvektor input tertentuyang digunakansebagaikornpresi

=E~lxE Dj] =Xj (4)

data atau kornpresi lebar bidang.

Diagram blok jaringan syaraf tiruan kuantisasi vektor ditunjukkan pada Garnbar

1, berikut :

masukan
l

~
lapis kompetitif

~~
lapislinear

~1~UjU~

I.:W 2,1

S2XSI

n'I~~
s2xll ~ll

SI S2 T

Gambar 1. Diagram blok jaringan syaraf kuantisasi vektor [7]

Jaringan syaraf tiruan kuantisasi vektor terdiri dari dua lapis, yaitu lapis

kompetitif (competitive layer) clan lapis linear (linear layer). Lapis kornpetitif

digunakan untuk proses belajar rnengklasifikasi rnasukan. Pengklasifikasian yang

dilakukan berdasarkan besar clan arah antara vektor-vektor rnasukan. Oleh karenanya

jika dua masukan rnernpunyai kerniripan, yang berarti vektornya hampir sarna, rnaka

kedua vektor tersebut rnernpunyaipeluang untuk diletakkan ke dalarn kelas yang sarna.

Sedangkan lapis kedua yaitu lapis linear berfungsi untuk rnelakukanproses transforrnasi

kelas-kelas yang dikeluarkan oleh lapis kornpetitifke dalam kelas yang diinginkan.
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METODA PENELITIAN

Langkah awal proses klasifikasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data

sinyal getaran dari ketiga jenis aliran yaitu aliran sumbat likuid, aliran kantung gas daB

aliran strata gelombang. Data dari masing-masing sampel dicuplik dengan frekuensi 25

Hz selama 8 detik. Atas data tersebut kemudian dilakukan proses ekstraksi ciri

menggunakan transformasi fourier cepat (fast follrier transform = ift) untuk

memperoleh bentuk pola ciri dari jenis aliran. Selanjutnya dipilih beberapa data yang

akan dijadikan sebagai data pelatihan. Data pelatihan diperJukan dalam proses

pembelajaran jaringan untuk menghasilkan konfigurasi jaringan syaraf tiruan yang

paling optimal. Berdasar konfigurasi yang ditetapkan kemudian dilakukan pengujian

dengan menggunakan data-data barn sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan

jaringan syaraf tiruan dalam mengklasifikasi jenis aliran yang terjadi pada pipa

horisontal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses ekstraksi ciri (feature) merupakan upaya untuk mendapatkan bentuk poJa

ciri dari berbagai jenis aliran. Contoh basil ekstraksi ciri dari ketiga jenis aliran

ditunjukkan oleh bentuk gelombang clanbentuk pola sebagai berikut:
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Gambar 2. Pola Aliran Sumbat Likuid (a) Bentuk gelombang di kawasan waktu

(b) rota Ciri di kawasan frekuensi
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(b) Pola Ciri di kawasan frekuensi

Pengenalan pada jaringan syaraf timan dilakukan dengan memberikan himpunan

pola-pola masukan yang terpilih sebagai pelatihan pada sistem, selanjutnya jaringan

yang sudah terlatih diuji untuk tiap satu pola pengujian sebagai masukan clan diperoleh

satu vektor keluaran, Dengan membandingkan pola masukan daD keluarannya, dapat

ditunjukkan tingkat keberhasilanjaringan dalam melakukan suatu pengenalan,
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Vektor keluaran jaringan syaraf timan ditentukan sesuai dengan Tabel 1, berikut:

Tabell. Vektor Keluaran Jaringan

,!:,!il:'ili,:I:ii::!I",!:illi,lli:II~~~;:,!~~~~,:";':':'

"""

V
""""'

K
""""""""""""

K
"

E
""

E
"""

U
""'

R
"""""'

N
""""

.." ' " , " ' , '" ' , ' " , ""

~~~~~,,::~~)

[1 0 0]

[010]

[0 0 I]

Sumbat Likuid

Kantung Gas

Strata Gelombang

Apabila pada jaringan diberi masukan pola "sumbat likuid" clan dihasilkan

keluaran T= [1 0 0 ], maka jaringan dianggap berhasil mengenaJialiran "sumbat likuid",

clanbegitu juga untuk pola-pola aliran lainnya.

Pada penelitian pengenalan dengan jaringan kuantisasi vektor ini telah dilakukan

percobaan-percobaan dengan variasi besarnya koefisien Fourier clan laju pembelajaran,

Pada pelaksanaannya setiap variasi diulangi sebanyak 10 kali kemudian dihitung

reratanya. Adapun rerata keberhasilan pengenalan poJa yang diperoleh dari percobaan

pada saat dilakukan terhadap data pelatihan beserta variasinya adalah seperti terJihat

pada Tabel 2 clan 3.

Oari basil uji terhadap rota yang dilatihkan tersebut (Tabel 2) terlihat bahwa

keberhasilan pengenalan paling baik diperoleh pada saat variasi jaringan syaraf timan

menggunakan koefisien fourier 256 dengan laju pembelajaran 0,031 yang mencapai

99,3%. Hasil pengenalan dengan menggunakan koefisien fourier 256 lebih baik jika

dibandingkan dengan kofisien fourier 128 atau 512 karena pencuplikan data untuk

masing-masing sampel dilakukan tiap 0,04 detik dalam waktu 8 detik sehingga

diperoleh 200 titik pencuplikan data. Jika menggunakan koefisien fourier 128 maka ada

data yang terpotong (tidak mengalami transformasi fourier) sehingga akan

menimbulkan kesalahan transformasi. Sedangkan apabila menggunakan koefisien

fourier maka terlalu banyak jumlah padding (zero / data DOl)yang hams ditambahkan

akibat keterbatasan data sehingga kesalahan transformasipun akan semakin banyak.

Oleh karena itu koefisien fourier paling optimal adalah 256 yang dapat dibuktikan

dengan hasil pengenalannyaseperti terlihat pada Tabel 2, berikut :
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Tabel 2. Hasil uji pengenalan pola aHran terhadap pola yang dilatihkan

t~rl!~il'.~lIlli~~'
88 I 56 I 96 800,01

0,018
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0,066

0,094

0,122

0,15

0,2

0,01
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0,024

100

100

100

100

100

100

100

94

96

98

0,0345

0,038

0,052

0,066

0,01

0,024
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0,038

0,045

0,052
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0,06

98

96

96

96

94

100

100

100

100

100

98

96

!:::!:::::':::::::.::!:!'~~~::'!:::::!!!::::.!:::::I":'I::I::!':::::::.;:~!~I:::::!:;':.:::::!::::!:i

83,3

86

74

85,3

82,7

84,7

83,3

85,3

92,7

94,7

98,7

98

97,3

97,3

78

92,7

93,3

96,7

90,7

93,3

86

85,3

Dari basil pengenalan tersebut dapat diartikan bahwa sistem jaringan syaraf

timan kuantisasi vektor yang dibuat ini akan memberikan basil pengenalan paling baik

dengan menetapkan jumlah neuron masukan pada lapis tersembunyi kompetitif

sebanyak 128 (setengah dari besar koefisien Fourier) clan laju pembelajaran 0,031,

sehinggavariasi inilahyang digunakanuntuk pengujian data barn berikutnya.
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44 78
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62 92
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84 94
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Pada percobaan pengenalan pola aliran barn yang dilakukan dengan variasi

seperti yang ditetapkan di atas, jumlah sampel pengujian adalah 30, diuji' dengan

pengulangan sebanyak 10 kali. Adapun basil uji pengenalan pola barn ini setelah

dilakukan perhitungan reratanya adalah seperti Tabel 3, berikut:

Tabcl 3. HasH uji Pengenalan pola aliran terhadap data baru (yang tidak
dilatihkan)

Sumbat Likuid

Kantung Gas

, ,. ,...,.., . .. , . ........
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5

Strata Gelombang 0

Rerata keberhasilan : 90,5 %

Oari Tabel 3 di atas terlihat bahwa poJa aliran strata gelombang dapat dikenali

oleh sistem jaringan syaraf timan yang lebih baik dari kedua pola aliran lainnya hal ini

dapat terjadi karena pada aliran strata gelambang amplituda gelambang meningkat

akibat adanya kenaikan kecepatan gas [8] sehingga sinyal yang dihasilkan mempunyai

bentuk yang khas. Oleh karena vektor masukan jenis strata gelambang mempunyai

perbedaan yang berarti dibanding vektar masukan jenis lain maka jaringan syaraf tiruan

mampu mengenali jenis aliran ini dengan tingkat kesalahan yang paling kecil.

Secara umum basil pengujian tersebut (Tabel 3) menunjukkan bahwa jaringan

syaraf yang dibuat dapat mengenali pala aliran baru dengan baik, dimana tingkat

keberhasilan pengenalannya telah mencapai 90,5%.

Dari basil percobaan di atas, tampak bahwa metode jaringan syaraf timan dapat

melakukan klasifikasi pola aliran dua rase pacta pipa horisontal berdasarkan data getaran

pola aliran yang diberikan. Adapun kesalahan klasifikasi (9,5%) dapat terjadi karena

pacta metoda jaringan syaraf timan kuantisasi vektor ini mempunyai sifat ketidakpastian

dimana proses pengklasifikasian dilakukan berdasarkan besar clan arab vektor-vektor

masukan, sehingga jika acta masukan yang hampir sarna secara probabilitas akan

diletakkan dalam kelas yang sarna. Untuk rnengatasi masalah ini maka hams digunakan

metoda ektraksi ciri lain yang lebih baik, sehingga meskipun besar clan arab vektar
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masukannya hampir sama apabila berasal dari pola yang berbeda tetap masih bisa

diletakkan pada kelas yang berbeda.

KESIMPULAN

Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa jaringan syaraf timan

kuantisasi vektor dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi pola aliran dua rase pada

pipa horisontal.

Jaringan syaraf tiruan kuantisasi vektor yang dibuat mempunyai jumlah neuron

masukan pada lapis tersembunyi kompetitif sebanyak 128 clan laju pembelajaran 0.031,

dengan tingkat keberhasilan untuk data pelatihan mencapai 99,3 %, sedangkan untuk

data barn mencapai 90,5%.

Kesalahan klasifikasi yang terjadi disebabkan oleh adanya kemiripan antar

vektor masukan untuk pola yang berbeda sehingga oleh jaringan syaraf tiruan

diletakkan dalam kelas yang sama. Kesalahan ini dapat diatasi dengan memperbaiki

metoda ektraksi ciri agar vektor masukan untuk pola yang berbeda mempunyai

perbedaan kelas yang berarti.
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DISKUSI:

PERTANYAAN : (M. Hasyim -PLN - JTK)

I. rnohon dijelaskan rnanfaat untuk pernbangkit tenaga air atau uap!.

2. dirnana untuk bisa kerja sarna rnenangani troubleshooting ?

.fA WABAN .. (Faroklti - P2TKN BATAN)

1. manfaat metode jaringan saraf ini untuk pemhangkit tenaga air atall lIap adalah

pada boiler, kondensor atau komponen lainnya yang mengandungjluida don

akanmengalami degradasi akibat dinamika.

2. kerjasama menangani trallble shoting dengan PLN-JTK bisa dilakukan untuk

technical inspection terlltamapada commisioning of power plant ( hydro, gas

turbin, steam turbin).
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