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DAN KOMPONEN RSG-GAS
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JupiterSitorusPane
ABSTRAK

I

PEMBUATAN PROGRAM VALmASI
SINYAL SENSOR UNTUK
PENELITIAN
KEANDALAN SISTEM DAN KOMPONEN RSG-GAS. Karena umur atau seringnya terkena
paparan radiasi komponenRSG-GAS akan mengalami degradasi,yang akhimya akan mengtJrangi
bal1kan dapat menyebabkantidak berfungsinyakomponentersebut. Untuk menghindari terjadinya
kegagalanfungsiyangberakibatkecelakaan,komponentersebuthams dipantaudaDdiamatisecaradini.
Untuk pemantauanunjuk kerja komponenRSG-GASperlu dibuat suatuprogram perhitunganuntuk
mengevaluasiunjuk kerj~ komponen.Evaluasidilakukan denganmengamatibesaran-besaran
statistik
dati sinyal yang dikdliiarkan oleh komponen pada saat awal yang disebut standard dan
membandingkannyadengan besaranyang sarnadari sinyal komponen saat ini. Pada makalah ini
dilaporkanbasil pembua~nprogramuntuk menvalidasisinyal-sinyalyang keluar dari sensor.
ABSRACTS

I

ESTABLISHING OF $IGNAL SENSOR VALIDATION PROGRAM FOR RESEARCH OF
RSG-GAS COMPONENT AND RELIABILITY SYSTEM. Becauseof aging or e:\.-posure
radiation,
RSG-GAS componentsmay suffer from degradationor failure. In order to anticipate an unexpected
accidents,the perfOmtanQe
of shouldbe monitoredasearlier.asposible.Hence a computerprogram for
evaluatingcomponentsperfOmtanceis needed.The evaluationwas perfonned by measuringstatistical
value of components
sigtmlsat their fresh conditionand comparethem with their recentconditions.This
paperdescribesa computerprogramestablishedfor abovepurposevalidate the signals that comesfrom
detectors.
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anomali

d. Amplitudo

dalam

pembangkitansinyal adalah BND ( Bias and

Probability Density Function
~-

(APDF)

Noise Detection) module. Pada cara BND ini

APDF dikarakterisasioleh nilai rerata,

perhitungandilakukan kedalam 3 tingkat, yaitu

varian, skewnessdaD flatness (atau kurtosis)

deteksianomali, sensorisolasi dan karakterisasi

sinyal. Untuk mendeteksi pengaruh ketidak

anomali. Adanya anomali sinyal ditentukan

simetrisan, sebuah momen pusat, skewness

pada tingkat kedua (sensorisolasi), sedangkan

dihitung sebagaiberikut :
G1 = ,u/ci (1)

untuk

menentukan karakterisasi ~omali

ditentukan dengan cara

,uJ = adalahmomenpusatketiga

Cumulative, sum

G' = adalahstandarddeviasi

(CUSUM). Beberapa besaran kuantitas untuk
menentukan daD mengidentifikasi adanya

N

G1 = ~ 1IN L

anomali, yaitu dengan menghitung nilai Terata

G1= 0 jika APDF gaussianatausimetris.

deviasi, Sffi), fungsi kemungkinan kerapatan
(amplitude

probability

function, APDF).

(Xk-mY ~/ if

k=1

(mean value), simpangan baku (standard

amplitudo

(2.5)

Untuk mengecek simetris tidaknya

density

APDF, harns dihitung momenke 4 ataujlatness,

.!

didefinisikan :
G2 = .uJ30-4

TEom

N

= {1/N

L

Deteksi Anomali daDIsolasi

(Xk-m)4 ~/3 0-4

(2.8)

k=1

APDF akan simetrisjika G2=1

Deteksi pengaruh abnonnal dalam
sinyal ditunjukkan oleh analisis kuantitas aktual
status yang

Karakterisasi daDKlasifikasi Anomali

berpasangan dengan output
kuantitas

Klasifikasi daD karakterisasi anomali

dibandingkandengannilai nominal daTisensor.

akan menunjukkan tipe anomali pada sensor

Perhitungan tanda ditunjukkan oleh sensor

yang diisolasi. Untuk mengkarakterisasisinyal

dalam

digunakan cumulative sum (

instrnmentasi.

tiga

Kemudian

perbedaan domain,

yaitu

CUSUM )

detenninistik, statistik dan frekuensi. Estimasi

algoritma. Klasifikasi meliputi waktu, hubungan

masing-masingkuantitas sebagaiberikut :

antararerata,puncak daDnilai RMS dari sinyal.

Ambil Xl' X2,X3,...,xN,
N adalahsampelsinyal x(t).

Algorithma CUSUM

(2.1)

CUSUM digunakan oleh Page daD
a. Nilai rerata

Hinkley untuk mendeteksi kegagalan. Untuk

N

m = 1IN L

Xi

mendeteksi

(2.2)

k=l

tersebut

diamati

perubahan deret nilai rerata yang independen

b. Rerata akar kuadrat (RMS)

RMS = (lIN

kegagalan

N

L

XkZvJ1.

denganvariabelrandomGausian.
Ambil ~xn ~daDdidefinisikan Xn= mn+en

(2.3)

k=1

dimana en adalah proses derau putih dengan

c. Standarddeviasi:
cr = (RMS2 -m2)1/2

varian 0-2daD
(2.4)
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mn=
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mo

= jika n < rt

dikembalikan menujunilai nonnal .Jika alarm

(2.9)

barn

ml = jika n > r

Umax
-Uk >H atau Sk-Smin>H

r adalahinstantpada level perubahJnsinyal.

sehinggawaktu anomalitd dapatditentukan :

Prosedureperhitungan CUSUM untuk

Td = T(Umax>
-T(UmirJ atau

mendeteksikenaikandalamnilai refata adalah:
Uo

=0

Td = T(SmuJ-T(SmaJ

:
k

Uk = L

(2.14)

(2.15)

Denganbeberapamodiflkasi CUSUM algoritma,
(Xj-mo-vn/2)

~

j=1

Uk-Urnin
> H
Umin= min

0 < j < ;c,~;:
k

""

(2.10)

akan menentukanwaktu instant dimana mulai

(2.11)

anomali.
Pacta kasus

":i.

praktis,

pemrosesan oleh

perhitunganblok daTi data N, dan nilai Uo(So)

H= -crlvrnIn a

pactapermulaanmasing-rnasingblok tidak nol ,

a adalahprobabilitaskegagalhnalarm

Sehingga:
Uo= UN.Umindan So = Smax
-SN

Efek pengurangandengannilai ref~rensi dalam

(2.16)

penjurnlahanadalah rnenghasilkanpenurunan
slope daTi CUSUM, dimana

sinyal adalah
Klasifikasi Anomali

termasukdalam tingkatpenerirnaan.

1. Pembahanlompatan dalam nilai rerata

Harga H dan Vrnadalah nilai positif dan akan

2. Pembahanpulsa dalam tingkat sinyal

ditentukan.Vrnadalahnilai referensi.Jika sinyal

3. derausinus

rnelebihinilai referensi,CUSUM adalahpositif.

Klasifikasi pertamadibuat dari waktu duration

Kelebihan CUSUM hams segeradiminirnalisir

Td daTi perhitungan anomali oleh CUSUM

oleh nilaiH dan alarm rnengalamitriger.

algoritma termodiftkasi. Pada kasus ini setiap

Waktu instant dapatdiestirnasidengan

anomali terakhir lebih besar daTiwaktu batas

Ti dan waktu instant alarm Trn dirnana Uk

(threshold time T~. diklasifikasikan sebagai

!

rnernpunyainilai minimum Umin
.

sebuah loncatan (jump). Waktu Th

Jika penurunantingkat sinyal ditestpada waktu

hams

disusunsedemikianmpa untuk masing-masing

yang sarna, detektoryang lain akan digunakan

bagian sensordalamperhitungantebal pita. Jika

secarasirnultan.Didefinisikan sepertiberikut :

Td kurang daTi Th, maka analisis berikut

So= 0
k

Sk = L

dilakukan:
(vj -mo + vrn/2)

(2.12)

-Menghitung

rerata

dalam blok

dan

j=l

pengurangandaTidata
Smax

-max

-O-<j-<k

Sk

(2.13)

-Menghitung

adalah

dalam blok data

provide alarmjika Smax-Sk>H

-Menghitung

Suatu lompatan dideteksi, CUSuM Uk atau Sk

nilai

RMS

sinyal

tipe

sinusoidal0,707waktu rerata nilai puncak.

bembah secara kontinu positif atau negatif
slope, selama nilai

rerata nilai puncak

-Menghitung

Umaxmaksimum atau

-Jika

minimum Smin.Jika pada suatu titik bembah

nilai RMS dalamblok

nilai RMS aktual termasuk dalam

bagian tertentu daTi nilai RMS daTi sinyal

lagi menjadi negatif (positit), menunjukkan
sinyal adalah interval referensi ~m dan akan
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tipe Sinus, kemudian anomali dikl~siftkasi-

erat kaitannya dengan tingkat kerusakan dari

kan sebagaiSINUSOillAL.

komponenyangdiamati.

Jika nilai RMS aktua1 kurang d3ri fraksi

Program diatas masih sangat terbatas

nilai RMS daTi sinyal tipe sinusoidfll,maka

pada pengamatanjumlah data yang kecil. Dari

anomali diklasiflkasikan sebagai!PULSE:

hasil pengujianprogram untuk data yang besar

sebuahanomali tipe PULSE memi~iki nilai

selalumengalamikesalahanout of memoryyang

RMS

saatill masihbelum dapatdiatasi. Diperkirakan

kecil

dibanding

anom~i

tipe

sinusoidal.
Jika

kesalahanini adalahakibat belum maksimalnya

tes-tes diatas tidak

memuaskan

pengaturanmemori dalampemrograman.

kemudian anomali dideklarasikan! sebagai
JUMP.

KESIMPULAN

METODE

Program validasi sinyal sensor telah berhasil

Pactapembuatanprogram ini! dibatasi

dilakukan dan telah diuji. Program ini masih

pactapembuatanperhitunganstatistik ~ta untuk

terbatas untuk perhitungan jurnlah data yang

identifIkasi

kecil,

I

adanya

anomali.

! Dengan

karena keterbatasan penulis

pada

menggunakari bahasa Pascal, progtam ini

manajemenmemori untuk jurnlah data yang

disebut Program Stat.Pas.Pengujian!program

besar.

dilakukan

dengan membangkitkanI sinyal

standard sinus dan sinyal terganggu plus
random.

Program

ini
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Gambar I.
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