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ABSTRAK 
SENSITIVITAS SISTEM MONITORING MENGGUNAKAN NEURO-EXPERT UNTUK MENDETEKSI 
LOCA PADA PWR. Penelitian ini telah dilakukan untuk melakukan verifikasi metode yang telah dikembangkan 
sebelumnya untuk mendeteksi gejala Loss of Coolant Accident (LOCA) pada PWR dan melakukan simulasi untuk 
mengetahui sensitivitas sistem monitoring PWR yang memanfaatkan metode neuro-expert. Penelitian ini 
merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya tentang pengembangan dan pengujian metode neuro-expert 
untuk mendeteksi berbagai kondisi gejala kecelakaan di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tipe 
Pressurized Water Reactor (PWR). Neuro-expert mampu mendeteksi LOCA dengan sensitivitas sampai pada 
tingkat kebocoran pendingin primer 7 galon/menit, sedangkan metode konvensional tidak mampu mendeteksi 
pada tingkat kebocoran pendingin primer kurang dari 30 galon/menit. Metode neuro-expert juga mendeteksi 
gejala LOCA lebih cepat dari pada sistem konvensional PLTN Surry-1 secara signifikan sehingga resiko dampak 
kerusakan bisa dikurangi. 
Kata kunci : neuro-expert, sistem monitoring, PWR, LOCA, sensitivitas. 

ABSTRACT 
SENSITIVITY VERIVICATION OF PWR MONITORING SYSTEM USING NEURO-EXPERT FOR LOCA 
DETECTION. The present research was done for verification of previous developed method on Loss of Coolant 
Accident (LOCA) detection and perform simulations for knowing the sensitivity of the PWR monitoring system 
that applied neuro-expert method. The previous research continuing on present research, has developed and has 
tested the neuro-expert method for several anomaly detections in Nuclear Power Plant (NPP) typed Pressurized 
Water Reactor (PWR). Neuro-expert can detect the LOCA anomaly with sensitivity of primary coolant leakage of 
7 galon/min and the conventional method could not detect the primary coolant leakage of 30 galon/min. Neuro-
expert method detects significantly LOCA anomaly faster than conventional system in Surry-1 NPP as well so 
that the impact risk is reducible. 
Keywords : neuro-expert, monitoring system, PWR, LOCA, sensitivity. 

 

PENDAHULUAN 
etode gabungan neural network dan expert 
system dengan nama neuro-expert telah 

dikembangkan dan diuji untuk mendeteksi berbagai 
gejala kecelakaan di Pembangkit Listrik Tenaga 
Nuklir (PLTN) tipe Pressurized Water Reactor (PWR) 
pada penelitian sebelumnya seperti LOCA, kebocoran 
pada sistem sekunder, kegagalan katub spray dalam 
pressurizer, kegagalan katub pada turbin dan 
sebagainya. Pengujian pada penelitian sebelumnya 
membuktikan bahwa aplikasi neuro-expert dapat 
mendeteksi berbagai gejala kecelakaan PLTN tipe 
PWR, bahkan dengan waktu deteksi lebih cepat dari 
pada sistem konvensional [1]. Selain itu, metode 
neuro-expert juga telah diaplikasikan pada sistem 
monitoring di PWR Borselle [2], reaktor RSG-GAS [3] 
dan High Temperature Engineering Tested Reactor 
(HTTR) [4,5]. Peneliti lain, Serhat Şeker et al. juga 
berhasil mengaplikasikan bagian dari neuro-expert, 
yaitu neural network dan melakukan verifikasi 
menggunakan data simulasi HTTR dengan hasil yang 
baik [6]. Berbagai hasil aplikasi neuro-expert yang 
terdiri dari gabungan teknik neural network dan expert 

system ini menunjukkan bahwa metode ini memiliki 
kehandalan yang baik dan sebagian besar sistem 
monitoring masa depan akan melakukan teknik 
redundansi berbasis neural network dalam sistem 
monitoring [7]. 

Selain bermanfaat untuk mendeteksi gejala 
kecelakaan pada reaktor nuklir, teknik neural network 
merupakan bagian dari metode neuro-expert memiliki 
manfaat besar dalam melakukan kalibrasi secara 
online. Teknik ini telah diaplikasikan dan diuji pada 
PWR Mitsubishi 4-loop dan dalam perencanaan untuk 
aplikasi PWR 2-loop serta 3-loop[8]. Kajian terhadap 
manfaat lebih luas telah dilakukan oleh The Electric 
Power Research Institute (EPRI) yang menyimpulkan 
bahwa sistem monitoring berbasis neural network 
mengurangi waktu dan biaya pemeliharaan PLTN 
secara signifikan [9]. Selanjutnya, kajian yang lebih 
lanjut menyebutkan bahwa sistem monitoring berbasis 
neural network memiliki manfaat yang tidak ternilai, 
yaitu kemampuan untuk mendeteksi lebih awal gejala 
kecelakaan sehingga kerusakan yang lebih besar bisa 
dihindari atau dengan kata lain kerugian biaya yang 
sangat besar akibat kecelakaan bisa dihindari [10]. 

M 
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Pada kasus Loss of Coolant Accident 
(LOCA), verifikasi metode neuro-expert perlu 
dilakukan untuk mengetahui sensivitas pada saat 
diaplikasikan di PLTN tipe PWR. Oleh karena itu, 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan 
verifikasi sensitivitas metode neuro-expert yang telah 
dikembangkan dalam mendeteksi gejala LOCA. 
Asumsi kecelakaan yang digunakan dalam penelitian 
adalah LOCA karena simulator melakukan simulasi 
LOCA secara statis tanpa perubahan aliran kebocoran 
pendingin primer. Namun pemanfaatan neuro-expert 
tidak terbatas pada LOCA, kemampuan sensitivitas 
neuro-expert diuji menggunakan data simulasi dengan 
variasi tingkat kebocoran yang stabil. 
Metode deteksi gejala LOCA di PWR 
menggunakan neuro-expert 

 Bagian utama dari metode neuro-expert 
adalah teknik neural netwok atau Jaringan Syaraf 
Tiruan (JST). Teknik ini melakukan proses belajar 
untuk melakukan pengenalan pola dimana proses 
konvergensi berdasarkan error (ej) yang merupakan 
selisih antara hasil perhitungan JST (Yj) terhadap hasil 
yang diharapkan (dj) seperti penjabaran dalam 
persamaan (1). Kemudian total error (E) merupakan 
penjumlahan setiap error (ej) untuk setiap keluaran j. 
Besaran perbedaan ini yang menjadi kunci proses 
belajar dari waktu (t) ke waktu (t+1). Sehingga pada 
saat perbedaan tersebut sudah tidak signifikan dan 
bisa diterima, proses belajar telah selesai atau 
konvergensi telah dipenuhi dimana bobot Wij pada 
lapisan l dan waktu t+1 sudah stabil seperti penjabaran 
pada persamaan (2) dan (3). α adalah momentum JST 
dan η adalah laju belajar. 

j(t)Y(t)jd(t)je −=  dan ∑ == j
j jeE 12
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Gambar 1. Skema simulator PWR Surry-1 [1]. 

Pada waktu proses belajar, JST memasukkan 
22 sinyal masukan seperti yang terlihat pada tabel 1 

dan memiliki sinyal keluaran yang sama dengan sinyal 
masukan. Proses belajar dan pengujian JST 
menggunakan data dari simulator PWR Surry-1 
karena data berbagai gejala kecelakaan PLTN tipe 
PWR tidak mungkin diperoleh dari PWR, bahkan data 
tersebut belum pernah ada mengingat kasus LOCA di 
PWR selalu menggunakan data simulasi. Skema 
simulator PWR Surry-1 terlihat pada gambar 1. 
Verifikasi dalam penelitian ini menggunakan JST 
dengan bobot JST yang sama dengan penelitian 
sebelumnya, karena bobot tersebut merupakan bobot 
optimal hasil penelitian sebelumnya [1]. 
Tabel 1. Kanal PWR yang digunakan oleh JST 

sebagai sinyal masukan dan keluaran [1]. 

Kanal Nama Sinyal Satuan 

1,2,3,4 Ex-core neutron flux-A, B, C, D % 
5 Average coolant temperature °C 
6 Pressurizer pressure kgf/cm2 
7 Volume control tank level % 
8 Turbine impulse pressure kgf/cm2 
9 Steam generator level (B) % 

10 Steam generator level (C) % 
11 Steam flow (loop-B) t/h 
12 Steam flow (loop-C) t/h 
13 Feed water flow (loop-B) t/h 
14 Feed water flow (loop-C) t/h 
15 Main steam header pressure kgf/cm2 
16 Feed water pressure % 
17 Hot-leg temperature (loop-B) °C 
18 Hot-leg temperature (loop-C) °C 
19 Steam pressure (loop-B) kgf/cm2 
20 Steam pressure (loop-C) kgf/cm2 

21 Average neutron flux % 
22 Electric power MWe 

Perbedaan antara hasil perhitungan JST 
terhadap hasil yang diharapkan terlihat pada saat 
melakukan validasi terhadap hasil pengukuran pada 
kanal tertentu. Gambar 2 memperlihatkan proses 
deteksi LOCA pada daya reaktor stabil. Perbedaan 
atau error [%] adalah selisih antara hasil perhitungan 
JST (neural net) dengan hasil pengukuran 
(measurement) dimana hasil pengukuran adalah hasil 
yang diharapkan. Sehingga JST akan mendeteksi 
gejala LOCA pada saat perbedaan/error melewati 
batas fault level yang sudah ditentukan sebelumnya. 
Gejala pertama dari kebocoran pendingin primer pada 
PLTN tipe PWR adalah penurunan tekanan dalam 
pressurizer [kgf/cm2] pada pressurizer. Pada sistem 
monitoring yang telah dikembangkan menggunakan 
neuro-expert, tekanan dalam pressurizer berada pada 
kanal 6. 

Teknik expert system atau sistem pakar 
memanfaatkan keluaran JST berupa peringatan/alert 
sebagai masukan dan melakukan analisis berbasis rule 
terhadap keluaran JST tersebut berdasarkan basis 
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pengetahuan pakar yang telah diaplikasikan. Sistem 
pakar memanfaatkan pengetahuan yang telah ada dan 
diaplikasikan dalam bentuk rule misalnya if-then rule. 
Dengan demikian, sistem pakar tidak berperan dalam 
menentukan sensitivitas deteksi gejala LOCA, tetapi 
berperan dalam menentukan akurasi hasil analisis 
terhadap gejala kecelakaan.  

 
Gambar 2. Proses deteksi LOCA pada kondisi daya 

stabil. 

Simulasi LOCA 
Karakteristik berbagai penurunan tekanan 

pada pressurizer akibat kebocoran pendingin primer 
terlihat pada gambar 3. Simulator Surry-1 melakukan 
simulasi kebocoran pendingin primer pada daya 
reaktor stabil dengan variasi tingkat kebocoran adalah 
1, 10, 15, 20, 30, 50, dan 100 galon/menit. Pada saat 
terjadi kebocoran pendingin primer, sistem reaktor 
bereaksi dengan memasukkan tambahan air disertai 
dengan kompensasi pengaturan tekanan pada 
pressurizer sehingga tekanan pada pressurizer bisa 
kembali normal pada jangka waktu tertentu. Penelitian 
juga melakukan simulasi deteksi gejala LOCA 
menggunakan sistem konvensional PLTN Surry-1 
sebagai bahan verifikasi. 

 
Gambar 3. Penurunan tekanan pressurizer berdasar 

jumlah volum kebocoran pendingin 
reaktor pada kondisi daya stabil. 

Simulasi juga dilakukan terhadap kecepatan 
waktu respon dari sistem konvensional PWR dalam 
mendeteksi LOCA. Simulator PWR Surry-1 
melakukan simulasi LOCA dalam beberapa variasi 
kebocoran pendingin primer, yaitu : 1, 10, 15, 20, 30, 
50, dan 100 galon/menit. LOCA memang selalu 
mengasumsikan kebocoran pendingin primer dalam 
jumlah besar disertai dengan penurunan tekanan 
pendingin primer secara drastis. Namun, utnuk 
keperluan penelitian, variasi LOCA dilakukan dengan 
angka kebocoran seperti tersebut di atas dimana 
jumlah kebocoran pendingin dalam jumlah terkecil 
adalah 1 galon/menit. Semua data simulasi digunakan 
untuk memverivikasi sensitivitas metode neuro-
expert. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Verifikasi metode neuro-expert 

menggunakan data LOCA dari simulator PWR Surry-
1 dilakukan secara offline. Hasil verifikasi 
menunjukkan bahwa metode neuro-expert berhasil 
mendeteksi LOCA dengan tingkat kebocoran 
pendingin primer sampai 10 galon/menit, namun 
kebocoran pendingin primer 1 galon/menit tidak 
berhasil terdeteksi oleh neuro-expert. Simulasi LOCA 
pada simulator PWR Surry-1 dilakukan kembali untuk 
mengadakan data kebocoran pendingin primer yang 
lebih lanjut supaya sensitivitas metode neuro-expert 
bisa diketahui secara lebih detail, yaitu pada tingkat 
kebocoran pendingin primer 5 dan 7 galon/menit. 
Hasil verifikasi ditampilkan pada tabel 2. 

Pada tabel 2 terlihat bahwa sistem 
konvensional PWR tidak mampu mendeteksi gejala 
LOCA dengan tingkat kebocoran pendingin primer 
kurang dari 30 galon/menit. Hal ini terjadi karena 
sistem konvensional didesain untuk mendeteksi 
LOCA dimana kemungkinan kebocoran pendingin 
primer dengan jumlah kurang dari 50 galon/menit 
adalah sangat kecil sekali dibandingkan dengan 
kebocoran pendingin primer dengan jumlah lebih 
besar dari 50 galon/menit. Menurut NUREG-1829 [11], 
LOCA terbagi dalam LOCA kecil (Small LOCA) 
dengan besar kebocoran kurang dari 2,0 in; LOCA 
sedang (medium LOCA) dengan besar kebocoran 2,0 
in sampai 6,0 in dan LOCA besar (large LOCA) 
dengan besar kebocoran lebih dari 6,0 in. LOCA 100 
galon/menit setara dengan besar kebocoran 0,5 in [11] 
atau termasuk kategori LOCA kecil. Namun sistem 
konvensional dan metode neuro-expert didesain untuk 
dapat mendeteksi semua jenis gejala LOCA, karena 
prinsip deteksi masing-masing gejala LOCA adalah 
sama, yaitu penurunan tekanan pada pressurizer. 

Pada tabel 2, metode neuro-expert mampu 
mendeteksi gejala LOCA dengan tingkat kebocoran 
pendingin primer sampai pada 7 galon/menit. Data 
LOCA untuk tingkat kebocoran pendingin primer 6 
galon/menit tidak diadakan karena selain hasilnya 
sudah tidak signifikan, melakukan simulasi 
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menggunakan simulator PWR Surry-1 tidak bisa 
dilakukan sewaktu-waktu. Kalaupun gejala LOCA 
berhasil terdeteksi oleh sistem konvensional PLTN 
Surry-1, metode neuro-expert memiliki waktu deteksi 
yang lebih cepat dengan perbedaan kecepatan deteksi 
yang sangat signifikan. 
Tabel 2. Deteksi LOCA menggunakan Neuro-Expert 

pada kondisi daya stabil dengan monitoring 
kanal no.6 (Tekanan Pressurizer). 

Waktu Deteksi [menit: detik] No 
Tingkat kebocoran 
pendingin primer 
PLTN tipe PWR Sistem konvensional Neuro-Expert 

1 1 galon/menit Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi 

2 5 galon/menit Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi 

3 7 galon/menit Tidak terdeteksi 03:42 

4 10 galon/menit Tidak terdeteksi 02:06 

5 15 galon/menit Tidak terdeteksi 01:32 

6 20 galon/menit Tidak terdeteksi 01:12 

7 30 galon/menit Tidak terdeteksi 01:00 

8 50 galon/menit 05: 30 00: 34 

9 100 galon/menit 01: 49 00: 18 

Setelah LOCA dengan kebocoran kurang dari 
20 galon/menit terjadi lebih dari 200 detik, tekanan 
pressurizer akan kembali menuju normal seperti yang 
terlihat pada gambar 3. Hal ini terjadi karena 
kebocoran pendingin primer kurang dari 20 
galon/menit akan menurunkan sedikit tekanan dalam 
pressurizer dan heater akan aktif supaya tekanan naik 
kembali. Sehingga peringatan/alert yang terjadi akan 
menghilang setelah tekanan pressurizer berhasil 
normal kembali dan terjadi pemulihan semu karena 
sedikit kebocoran masih terus berlangsung. Namun 
parameter lain yaitu tingkat ketinggian air dalam 
pressurizer (kanal 7) dan daya reaktor (kanal 22) akan 
melewati ambang batas fault sehingga peringatan/alert 
terjadi pada kanal tersebut[1]. Sehingga meskipun 
terjadi pemulihan semu, metode neuro expert masih 
bisa mendeteksi gejala LOCA yang sangat kecil ini. 

Sistem pakar berperan menganalisis urutan 
terjadinya alert LOCA dan diwujudkan dalam rule 
sistem pakar untuk melakukan diagnosis atau analisis 
dengan benar. Bila kanal 6 (parameter tekanan 
pressurizer) terjadi alert dan pada saat 22 detik setelah 
itu kanal 7 dan kanal 22 juga terjadi alert, sistem 
monitoring bisa menentukan bahwa terjadi LOCA 
sebesar 100 galon/menit[1]. Bila kanal 7 dan kanal 22 
terjadi alert pada waktu 46 detik setelah alert kanal 6, 
sistem monitoring menentukan bahwa terjadi LOCA 
sebesar 50 galon/menit [1]. 

Selama LOCA terjadi, neuro-expert yang 
memonitor semua kanal mengidentifikasi bahwa 
kejadian alert pertama pada kanal 6 adalah salah satu 
gejala LOCA yang merupakan gambaran bahwa 

kondisi error pada kanal tersebut sudah melewati 
ambang batas yang sudah ditentukan. Pada saat yang 
sama, parameter lain masih memiliki perbedaan antara 
hasil pengukuran dan perhitungan yang tidak 
signifikan. Namun beberapa detik kemudian, alert lain 
timbul pada kanal 7 dan kanal 22. Parameter tekanan 
uap air (kanal 19 dan 20) tidak timbul alert karena 
LOCA yang disimulasikan termasuk LOCA kecil 
dimana kehilangan tekanan bisa dikompensasi oleh 
pemasukan pendingin tambahan dari Emergency Core 
Cooling System (ECCS) dan pemanasan dari heater di 
pressurizer. Bahkan reaktor belum sempat shutdown 
karena gelembung dalam teras belum terdeteksi dan 
margin posisi pressurizer tekanan tinggi 16,64 MPa 
atau rendah tekanan 12,31 MPa belum terlewati. 

Berdasarkan tabel 2, PWR akan mulai 
melakukan injeksi pendingin tambahan ke dalam 
sistem primer pada waktu 1 menit 49 detik setelah 
terjadi kecelakaan LOCA 100 galon/menit. Bila 
sistem konvensional ini memiliki redundansi 
menggunakan metode neuro-expert, makan injeksi 
pendingin tambahan bisa dilakukan lebih cepat 
menjadi 18 detik setelah LOCA yang sama terjadi. 
Percepatan respon waktu sistem injeksi terhadap 
LOCA ini sangat signifikan sehingga tingkat resiko 
LOCA menjadi lebih kecil. Pada saat terjadi LOCA 
besar lebih dari 25K galon/menit (setara kebocoran 
7,0 in), kebocoran pendingin primer terjadi dalam 
jumlah besar sehingga kecepatan shutdown dan 
kecepatan beroperasinya ECCS untuk memberikan 
pendingin tambahan merupakan hal yang sangat 
penting untuk keselamatan PLTN. LOCA membuat 
pendingin dalam bejana tekan akan kosong dalam 
beberapa puluh detik [12]. ECCS akan bereaksi setelah 
kebocoran terdeteksi dengan menginjeksi pendingin 
tambahan dalam jumlah besar oleh supaya reaktor 
tetap bisa didinginkan secukupnya (re-flooding) [12] 
dan pada saat bersamaan pressurizer menaikkan 
tekanan. Pada awal terjadi LOCA besar, pemanasan 
dalam teras reaktor masih tidak terkendali meskipun 
PLTN berhasil shutdown karena efek pendingin dari 
ECCS masih memerlukan waktu. Kemudian 
kerusakan cladding terjadi karena tekanan gas 
berlebihan yang terbentuk dalam bahan bakar dan 
suhu teras juga meningkat. Meskipun ECCS bekerja 
30 detik setelah LOCA terjadi, suhu maksimal 
cladding 1423°K akan tercapai dalam 300 detik dan 
kemudian turun [12]. Apabila ECCS dan peralatan 
keselamatan lainnya bekerja terlambat, pelelehan teras 
dan bahan bakar bisa terjadi dalam waktu 24 jam. 
Cladding dari bahan Zircalloy akan meleleh pada suhu 
3073°K dan melepaskan radioaktif seperti Xe-Kr, I-
Br, Cs-Rb yang larut dalam pendingin [12]. Berbagai 
kerusakan lain terjadi dalam sistem primer yang 
menimbulkan kerugian besar. Dampak kerusakan 
akibat LOCA bisa dikurangi dengan mengaplikasikan 
metode neuro-expert bersama dengan sistem 
konvensional. 
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Gambar 4. Panel pengguna sistem monitoring yang memanfaatkan neuro-expert. 

 

KESIMPULAN 
Neuro-expert mampu mendeteksi LOCA 

dengan sensitivitas sampai pada tingkat kebocoran 
pendingin primer 7 galon/menit, sedangkan metode 
konvensional tidak mampu mendeteksi pada tingkat 
kebocoran pendingin primer kurang dari 30 
galon/menit karena batasan desain. Metode neuro-
expert juga mendeteksi gejala LOCA lebih cepat dari 
pada sistem konvensional PLTN Surry-1 secara 
signifikan sehingga resiko LOCA terhadap dampak 
kerusakan yang ditimbulkannya bisa diperkecil. 
Gejala LOCA mengalami pemulihan semu setelah 
terjadi sekitar 200 detik untuk tingkat kebocoran 
kurang dari 20 galon/menit. 
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TANYA JAWAB 

Nurul Huda 
− Apakah reaktor generasi-IV hanya HTTR? 
− Apakah reaktor generasi lain bisa co-generasi? 

Muhammad Subekti 
• Reaktor-reaktor generasi-IV tidak hanya 

HTTR, tetapi ada jenis reaktor lain seperti SFR 
(Sodium Cooled Fast Reactor). 

• Reaktor lain bisa co-generasi, tetapi perlu 
melihat spesifikasi panas yang dihasilkan. Co-
generasi untuk produksi hidrogen memerlukan 
panas lebih dari 800ºC. 

 
 

 
 
 


