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NA VIGASI PADA KOLABORASI MANUSIA-ROBOT UNTUK
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Pusat Pengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir (P2TKN) -BATAN

ABSTRAK
NA VIGASI PADA KOLABORASI MANUSIA-ROBOT UNTUK
PENGELOLAAN PERAWATAN INSTALASI NUKLffi SECARA
AUTONOMOUS. Pada penelitian ill dilakukan pengembangan navigasi pada
kolaborasi antara manusia clan robot untuk pengelolaan perawatan instalasi nuklir secara
autonomous. Sistem kolaborasi manusia-robot dilakukan menggunakan switching antara
sistem navigasi autonomous dengan sistem navigasi manual. Pada sistem navigasi
autonomous telah dikembangkan metode I\1LG berdasarkan prinsip visibility graph dari
Lozano-Perez, clan memiliki sifat optimum dalam jarak terpendek clan keamanan.
Sedangkan sistem navigasi manual dilakukan dengan menggunakan kapabilitas
teleoperasi robot sesuai manual robot. Eksperimen dalam sistem navigasi autonomous
dilakukan sebanyak 6 kali dengan variasi pada lokasi koordinat 3-D titik awal clan
tujuan akhir. Hasil eksperimen clan grafik menunjukkan bahwa sistem navigasi
autonomous memiliki kinerja baik yaitu dapat menghindari tabrakan dengan hambatan.
Switching antara navigasi autonomous clan navigasi manual bekerja dengan baik
didasarkan pada perintah membuka clan menutup jalur ke RS-232C yang disusun
dengan menggunakan pemrograman Lab VIEW.

Kata kunci : navigasi autonomous, kolaborasi manusia-robot, instalasi nuklir

ABSTRACT
HUMAN-ROBOT COLLABORATIVE NAVIGATION FOR AUTONOMOUS
MAINTENANCE MANAGEMENT OF NUCLEAR INSTALLATION. Development
of human and robot collaborative navigation for autonomous maintenance management
of nuclear installation has been conducted. The human-robot collaborative system is

performed using a switching command between autonomous navigation and manual
navigation that incorporate a human intervention. The autonomous navigation path is
conducted using a novel algorithm of MLG method based on Lozano-Perez's visibility
graph. The MLG optimizes the shortest distance and safe constraints. While the manual
navigation is performed using manual robot teleoperation tools. Experiment in the
MLG autonomous navigation system is conducted for six times with 3-D starting point
and destination point coordinate variation. The experiment shows a good performance
of autonomous robot maneuver to avoid collision with obstacle. The switching
navigation is well interpreted using open or close command to RS-232C constructed
using Lab VIEW

Key words: autonomous navigation, human-robot collaboration, nuclear installation
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1. PENDAHULUAN

Pada instalasi yang kompleks clan sensitif misalnya reaktor nuklir, kemampuan

untuk dapat mendiagnosis diri (self-diagnosis) dan melakukan perbaikan diri (self-

recovery) tanpa bantuan dari luar sangat diharapkan. Pada instalasi tersebut, operator

clan petugas perawatan tidak dapat langsung berhadapan untuk dapat mengobservasi

instalasi. Kalau terjadi kecelakaan maka diperlukan cukup waktu untuk mengirimkan

petugas perawatan ke instalasi guna melakukan diagnosis clan perbaikan. Oleh karena

alasan itulah, maka instalasi yang mampu secara autonomous melakukan perawatan diri

dalam bentuk diagnosis kerusakan dan kemudian melakukan perbaikan sangat

bermanfaat.

kamus Webster adalahautonomy atauPengertian autonomous seSUal

independent. Namun istilah tersebut dapat juga berarti mengatur sendiri, melakukan

sesuatu tanpa dikendalikan daTi Iuar dirinya Gambaran umum sistem autonomous

berkaitan dengan penyelesaian perrnasalahan optimalisasi sistem kompleks dalam

lingkungan yang tidak pasti (uncertainty), mendekati real time, clan tanpa intervensi dan

manUSla.

Salah satu strategi pada instalasi yang autonomous ialah dengan menggunakan

agen bergerak (moving agent). Hal ini dilakukan dengan cara memasukkan peralatan

dinamik seperti misalnya robot yang akan berperan untuk melakukan manajemen

diagnosis dan perbaikan instalasi sebagaimana seorang perawat instalasi melakukan

tugasnya.

Kita dkk [1] mengembangkan sistem pengamatan (sensing system) yang

ditempatkan pada mobile robot bertugas untuk melakukan inspeksi pada instalasi tenaga

nuklir. Asama dkk [2] mengembangkan kerjasama sistem multi robot untuk perawatan

instalasi dengan menggunakan komunikasi sensor infra merah. Ishikawa dkk [3]

mengembangkan teknologi navigasi kolaborasi antara manusia dengan robot pada

pembangkit listrik tenaga nuklir dimana pada kondisi operasi normal peran robot

melakukan tindakan autonomous clan manusia memonitor tindakan robot; sedangkan

pada kondisi operasi abnormal, robot berperan untuk mengambil data clan manusia

mengoperasikan robot. Teknologi navigasi untuk autonomous robot dikembangkan oleh

Ishikawa dkk [3] dengan berdasarkan pada medan potensial
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Gambar 1. Konsep Perawatan Menggunakan Multi Robot [2]

Seperti pada makalah Ishikawa, dalam makalah ini juga dikembangkan navigasi

pacta kolaborasi antara manusia- robot yang terkait dengan pengelolaan perawatan

instalasi nuklir secara autonomous, namun peran manusia clan robot tidak dibagi

berdasarkan normal atau abnormalnya kondisi operasi. Di dalam makalah ini pembagian

pecan ditentukan oleh kondisi operasi apakah sudah diprediksi sebelumnya ataukah

belum, dengan pertimbangan bahwa dalam batasan teknologi yang dicapai saat ini

manusia tetap berperan sentral sebagai pemberi pengetahuan kepada robot autonomous

sehingga kapabilitas robot autonomous untuk menyelesaikan masalah juga tergantung

oleh seberapa tinggi tingkat pengetahuan yang diberikan manusia kepadanya dalam

kondisi operasi normal ataupun abnormal. Kontribusi kedua dalam makalah ini adalah

dipergunakannya algoritma barn tanpa menabrak hambatan yang aman dan pendek

dalam pembangkitan lintasan untuk robot autonomous yang dikembangkan oleh penulis

clan clisebut sebagai navigasi MLG (Median Line Graph).

Karena instalasi nuklir merupakan suatu temp at yang sangat dijaga keselamatan

keandalan, clan kesanggupan untuk melakukan tindakan penting dalam keadaan bahaya

maka metode penelitian yang dipergunakan pada makalah ini lebih menitik beratkan

pada pengembangan (a) teknik kolaborasi manusia-robot untuk kondisi yang tidak

diprediksi sebelumnya, clan (b) sistem navigasi robot autonomous.
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2. KOLABORASI ANTARA MANUSIA-ROBOT

tidak .Banyak pertimbangan yang hams

dilakukan untuk menerapkan sistem autonomous. Jalan tengah yang biasa dilakukan

ialah dengan menggabungkan kedua sistem dalam bentuk kolaborasi antara manusia clan

semua 

sistem manual menguntungkan

robot.

Dalam hubungan kerjasama antara manusia dengan robot, manusia

melakukan peran utama. Manusia mendeskripsikan banyak tugas yang harus dilakukan

oleh robot. Namun bagaimana caranya agar pengetahuan tersebut dapat dipahami oleh

robot dalam kerangka proses pembelajaran. Kerangka pembelajaran tersebut

menyatakan alasan-alasan kemana robot hams digerakkan oleh sistem manajer untuk

lokasi pada lintasanmencapal target dalam rangkatertentu tugasnya untuk

mengumpulkan informasi. Lokasi target dapat ditentukan secara apriori, kemudian robot

menuju target tertentu itu. Namun masalah akan menjadi lebih kompleks jika

lingkungan dalam keadaan dinamik clan tidak pasti (uncertainty). Pada keadaan tersebut

diperlukan sistem robot autonomous

Tingkat autonomy pada kolaborasi antara manusia-robot berdasarkan Sheridan

dalam [4] antara lain

Tak ada bantuan komputer, manusia harus mengerjakan semuanya

2 Komputer menyajikan satu set altematif tindakan, clan

3

4

Komputer mempersempit pilihan altematif menjadi lebih sedikit, atau

Komputer memilih satu pilihan tindakan, clan

5. Komputer mengeksekusi pilihan tersebut jika disetujui manusia, atau

6. Komputer mengijinkan manusia dengan waktu terbatas untuk melakukan veto

sebelum eksekusi otomatik, atau

7 Komputer mengeksekusi secara otomatik, kemudian memberitahukannya kepada

manUSla,

8.

Komputer memberitahu manusia setelah eksekusi kalau ditanyakan, atau

9. Komputer

memutuskan,

setelah melakukan eksekusi jikamemberitahu manusia komputer

10. Komputer memutuskan semuanya clan melakukan tindakan secara autonomi dengan

mengabaikan peran manusia.

Sistem autonomous murni dimana robot melakukan tindakan autonomy tingkat

ke-lO seperti dijelaskan di atas sangat sulit dicapai karena diperlukan algoritma
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pemecahan masalah sangat canggih yang karena keterbatasan teknologi saat ini masih

belum dapat dicapai, apalagi penerapan ke bidang nuklir memerlukan tingkat

keselamatan (safety), keandalan (reliability) dan ketersediaan (availability) yang amat

tinggi terutama dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi antara

manusia dengan robot dalam pengelolaan perawatan instalasi nuklir secara autonomous

Dengan demikian diperlukan distribusi tugas antara manusia dengan robot untuk

melakukan perawatan. Salah satu alternatif dalam pembagian tugas tersebut dinyatakan

pada Tabel 1

Tabel menunjukkan bahwa hila instalasi dalam kondisi yang masih dapat

diprediksi sebelumnya,maka kolaborasi manusia-robot akan melakukan tindakan

dimana robot secara autonomous melakukan inspeksi ke komponen-komponen atau

subsistem dalam instalasi Namun dalam kondisi yang tidak diprediksi sebelumnya

dalam disain awal, manusia mengambil alih peran sentral dalam pengambilan

keputusan, clan robot melakukan apa yang diperintahkan manusia. Peran sentral pada

kondisi tak terprediksi dipegang oleh manusia karena bisa jadi ada permasalahan yang

tidak diprediksi yang muncul dalam kondisi tidak normal tersebut. Karena tidak

diprediksi sebelumnya, maka robot tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup

untuk dapat mengantisipasi permasalahan yang muncul.

Konfigurasi pada kolaborasi manusia-robot dapat dijelaskan dengan blok

diagram pada Gambar 2. Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa kolaborasi antara manusia

dengan robot dilakukan dengan menggunakan perantara sebuah pengelola sistem

(system manager) yang diujudkan dalam bentuk perangkat komputer.
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Manusia
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Gambar 2. Konfigurasi pada Kolaborasi Manusia-Robot

Pada pengelola sistem tersimpan semua perangkat lunak yang berhubungan

dengan kolaborasi antara manusia-robot antara lain.

a) perangkat lunak yang dapat dipergunakan oleh manusia, dalam hal ini operator,

untuk dapat langsung memerintahkan robot melakukan suatu tindakan;

b) perangkat lunak untuk mengoperasikan clan menganalisis basil observasi sensor,

termasuk dalam kategori ini adalah sensor yang dipakai untuk mengambil data

informasi untuk gerakan robot;

c) navigasi robot atau path planning generation adalah program navigasi yang

dipakai untuk menentukan arah lintasan robot yang bergerak dari titik awal

menuju target; termasuk di dalamnya perangkat lunak untuk menentukan lokasi

obyek:

d) Graphical User Interface (Gill) dalam bentuk perangkat lunak yang ditampilkan

oleh monitor komputer, clan merupakan antar muka antara manusia dengan

robot

3. NA VIGASI PADA KOLABORASI MANUSIA-ROBOT

Navigasi pada kolaborasi manusia-robot dalam makalah ini dimaksudkan

sebagai sistem navigasi robot pada kolaborasi manusia-robot dimana manusia dan robot

melakukan peran masing-masing seperti yang dinyatakan pada Tabel 1. Dengan

pengertian ini maka dapat dinyatakan bahwa sistem navigasi tersebut terdiri dari dua

aspek yaitu (a) navigasi autonomous dimana robot melakukan peran untuk melakukan

inspeksi secara autonomous, clan (b) navigasi manual dimana ada intervensi dari

manusia yang memerintahkan robot untuk melakukan suatu tugas tertentu. Perubahan
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(switching) antara kedua jenis navigasi dilakukan secara manual oleh manusia pada saat

melihat adanya abnormalitas yang tidak diprediksi sebelumnya.

3.1. Navigasi Autonomous

Permasalahan utama dalam bidang navigasi autonomous adalah strategi robot

bergerak dari posisi awal menuju tujuan akhir secara autonomous clan optimal dengan

tugas tertentu pada lingkungan yang kompleks clan berubah secara dinamik. Optimal di

sini dapat didefinisikan sebagai optimalisasi antara jarak terpendek clan keamanan.

Pendek dalam arti jarak terdekat dari titik awal menuju tujuan akhir, sedangkan

keamanan dapat diartikan sebagai tidak menumbuk hambatan.

Secara umum, pembangkitan bidang lintas pada sistem navigasi robot dapat

diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok seperti tampak pada Gambar 3, yaitu (a)

bidang potensial, (b) pendekatan subgoal, clan (c) kerangka (skeleton). Pada bidang

potensial, dibentuk suatu fungsi potensial skalar yang memiliki harga tinggi di dekat

hambatan (obstacles) clan minimum global pada titik tujuan. Kemudian robot bergerak

dengan arah gradien negatif Pada pendekatan subgoal-graph, robot bergerak menuju

tujuan-tujuan antara ke arah tujuan akhir. Sedangkan pada pendekatan skeleton, ruang

bebas direpresentasikan dengan garis kontinyu satu dimensi yang disebut sebagai

kerangka

Gambar 3. Klasifikasi Sistem Navigasi
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Jika V(ro) adalah titik pojok hambatan clan x(ro) adalah titik tujuan lokal pacta

lintasan kerangka S, clan <p adalah hambatan, maka konstrain gabungan agar tidak

menumbuk hambatan dapat dinyatakan sebagai x(ro) I q> = O. Konstrain aman S dapat

ditentukan sejauh mungkin dari titik pajak, namun kanstrain jarak terdekat CD dapat

dicapai hila titik tujuan laka! sedekat mungkin dengan titik pajak hambatan terkait.

Secara ekstrim harga S dapat dicapai jika x( CD) tak terhingga, clan harga ekstrim V dapat

tercapai jika x( ro )=0. Maka,

KonstrainSdapat tercapaijika Ilx(ro) -V(ro)11 = maksimum

Konstrain CD dapat tercapaijika Ilx(ro) -V(ro)11 = minimum
(pers. 1)
(pers. 2)

Jika x(O) dan V(O) ada pada garis yang sarna, maka secara sederhana dapat

disimpulkan bahwa posisi optimal titik tujuan lokal D( 0) dapat dikompromikan dari

persarnaan (pers.l) dan (pers. 2). Jika A(Xl,YI,Zl) adalah titik pajak harnbatan petarna

dan B(X2,Y2,Z2) adalah titik pajak harnbatan kedua. Konstrain arnan maksimum Smax

dapat dicapai dari persamaan x(ro) = II A(Xl,Yl,ZI)-B(X2,Y2,Z2)11 clan konstrain jarak

terpendek CDmax dapat tercapai jika x(ro)=O. Optimalisasi kedua konstrain S clan CD dapat

tercapai pada harga x( ro) = {II A(Xl,YI,Zl)-B(X2,Y2,Z2)11- 0 }/2

,.." ,. Titik tuuan laka!
, ,..; ~

I'. '~::~..'::..:.~~:::.:::::::,- Titik pajak hambatan

Gambar 4. Prinsip MLG

Lintasan berdasarkan metode MLG dapat ditentukan dengan cara menghitung koordinat

titik tujuan lokal yang diperoleh daTi pertengahan antara titik-titik pajak hambatan

sesuai Gambar 4. Namun hila hanya ada satu buah titik pajak, maka titik tujuan lokal

ditentukan sejarak r daTi titik pajak hambatan.
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3.2. Navigasi Manual

Navigasi manual dilakukan pada kondisi dimana terjadi abnormalitas yang tidak

diprediksi sebelumnya. Pacta situasi ill, perintah dilakukan oleh manusia (operator)

untuk langsung intervensi ke perintah-perintah untuk menjalankan robot menuju tujuan

yang ditentukan tanpa menabrak hambatan. N avigasi dilakukan dengan menggunakan

Manual Robot Operation Tool yang spesifik untuk setiap jenis robot.

4. METODOLOGUfATA KERJA

Peralatan yang dipergunakan untuk eksperimen antara lain kamera CCD Sony,

robot manipulator PanaRobo buatan Panasonic yang memiliki 5 degree of freedom,

komputer PC pentium III, clan hambatan (obstacle) clari kertas berbentuk balok. Semua

perangkat lunak untuk pengendalian robot, pemrosesan citra, maupun switching antara

navigasi manual clan autonomous dibuat dalam Lab VIEW versi 5.

Pada navigasi autonomous, robot bergerak dari titik awal pada posisi menuJu

titik tujuan pada posisi 4. Algoritma navigasi autonomous menggunakan metode MLG

diaplikasikan dengan menggunakan kamera tunggal [7]. Algoritma MLG adalah :

a) Menentukan lokasi hambatan

b) Menentukan titik pajak hambatan

c) Membuat lingkaran yang menghubungkan antar titik pajak hambatan, namun

hila titik pajak hanya satu maka lingkaran dibuat dengan jari-jari r dimana r

merupakan jarak aman robot untuk melintas

d) Menentukan titik pusat lingkaran yang menunjukkan koordinat titik tujuan lokal

e) Menggerakkan robot ke arah koordinat titik tujuan lokal

f) Loop a) sampai dengan e) diulangi hingga robot sampai ke titik tujuan akhir

Pada rancangan eksperimen tampak pada Gambar 5, estimasi titik pojok

hambatan 3-D diperoleh dari pergeseran robot dari posisi 1 ke posisi 2. Gerakan robot

dari posisi 2 sampai titik tujuan akhir yaitu posisi 4 dilakukan dengan menghindari

hambatan berbentuk balok volumetrik 3-D. Gerakan menghindari hambatan dilakukan

secara autonomous dengan menuju posisi 3

n'7
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"."'...hambatan

posisi 3

Gambar 5. Gerakan Robot pada NavigasiAutonomous

Pada Gambar 5 di atas, posisi 1 adalah titik awal, posisi 2 adalah titik lokasi

pergeseran, posisi 3 adalah titik tujuan lokal dimana pada titik tersebut posisi robot

sudah terhindar daTi tabrakan dengan hambatan, dan posisi 4 adalah titik tujuan akhir.

5. BASIL EKSPERIMEN DAN PEMBABASAN

5.1. Switching antara Navigasi Manual dan Autonomous

Perintah untuk melakukan navigasi autonomous atau navigasi manual dilakukan

dengan memasukkan perintah "OPN' atau "CLS" ke kolom "Robot Send Command"

antarmuka switching antara navigasi manual clan autonomous pada Gambar 6. Perintah

"OPN" akan diterjemahkan sebagai permintaan logik untuk dihubungkan dengan jalur

RS-232C, clan berarti navigasi robot akan dilakukan dari hasil pemrosesan algoritma

autonomous dari komputer. Sedangkan perintah "CLS" diterjemahkan sebagai

permintaan logik untuk diputus dengan jalur RS-232C, clan berarti navigasi robot akan

dua cara

berdasarkan koordinat titik 3-D (X, Y, Z).

Gambar 7 untuk menuju ke posisi yang diharapkan
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Gambar 6. Antarmuka Manusia-Robot Gambar 7. Manuver Gerakan Robot

Bila dilakukan switching ke navigasi autonomous yaitu dengan memasukkan

perintah "OPN", maka dibuka jendela kedua yang dibuat menggunakan pemrograman

Jab 

VIEW berupa antarmuka untuk melakukan sistem navigasi autonomous seperti

ditunjukkan pada Gambar 8. Bila akan dioperasikan secara navigasi manual kembali,

antarmuka seperti pada Gambar 6 ditampilkan lagi clan perintah "CLS':

dimasukkan ke kotak "Robot Send Command".

5.2. N avigasi Autonomous

Eksperimen dilakukan sebanyak 6 kali dengan variasi titik awa clan tujuan

akhir, dimana titik pergeseran ditentukan 5% dari jarak antara titik awal dengan tujuan

akhir. Data koordinat 3-D keenam eksperimen dinyatakan dalam Tabe12.

Pada Gambar 8 dapat dilihat bahwa masukan perangkat lunak dalam bentuk

koordinat titik awal clan tujuan akhir. Kamera mengambil citra obyek pada posisi clan

posisi 2 Untuk setiap pengambilan citra, maka citra asli diproses sehingga diperoleh

citra hasil segmentasi. Berdasarkan kedua posisi tersebut dapat ditentukan posisi 3 yaitu

posisi dimana robot dapat menghindari tabrakan dengan hambatan
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Tabel 2. Koordinat Titik awal, tujuan lokal daD tujuan akhir untuk keenam
eksoerimen

66.00 400 750 I
!
,

~

"""""""""""""""""'Citra asli"'-"""""""""""'-' 
,/ ',_ft---"'?

~ //--~"--4::'::"'-"'"
"'"

Citra hasil
segmentasi

"

'"

...

~

'"

,/'"

"
f

! \. '
l t

1(J 
\

I
/

/
,"'---

-~

~,.~.n~'

Gambar 8. Antarmuka Navigasi Autonomous
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Visualisasi basil eksperimen ditunjukkan oleh grafik 3-D pad a Gambar 9.
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Gambar 9. Grafik Basil Eksperimen Sistem Navigasi Autonomous

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa gerakan robotmanuver dapat

menghindari hambatan. Grafik dari keenam eksperimen seperti tampak pada Gambar 9

menunjukkan bahwa sistem navigasi autonomous bergerak sesuai dengan posisi-posisi

pada Gambar 5.

6. KESIMPULAN

Pada penelitian ini telah dilakukan pengembangan navigasi pada kolaborasi

antara manusia clan robot yang ditujukan untuk pengelolaan perawatan instalasi nuklir

secara autonomous dengan cara merancang switching antara sistem navigasi

autonomous dengan sistem navigasi manual. Dalam penelitian sistem navigasi

autonomous telah dikembangkan metode MLG berdasarkan prinsip visibility graph clan

memiliki sifat optimum dalam jarak terpendek clan keamanan. Sedangkan sistem

navigasi manual dilakukan dengan menggunakan kapabilitas teleoperasi robot sesuai

spesifikasi robot. Switching antara navigasi autonomous clan navigasi manual bekerja

~
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dengan baik didasarkan pacta perintah membuka dan menutup jalur ke RS-232C yang

disusun dengan menggunakan pemrograman Lab VIEW dan disesuaikan dengan manual

operasi robot. Navigasi manual dilakukan mneggunakan kotak teleoperasi robot, dan

memiliki kinerja seperti yang diharapkan sesuai manual operasinya. Sedangkan

eksperimen dalam sistem navigasi autonomous dilakukan sebanyak 6 kali dengan

variasi pacta lokasi koordinat 3-D titik awal dan tujuan akhir. Hasil dan grafik

eksperimen menunjukkan bahwa manuver gerakan robot dapat menghindari hambatan.
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