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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pompa merupakan suatu alat atau instrumen yang berguna untuk

menggerakkan suatu fluida dengan menggunakan mekanisme mekanik (ESDU,

2007). Adapun mekanik yang digunakan pada pompa sendiri pada dasarnya ada

dua, rotary dan reciprocating. Reciprocating merupakan mekanika pompa yang

bekerja dengan mengandalkan gerak maju mundur atau atas bawah yang berulang

- ulang yang di mana pompa yang menggunakan mekanika ini adalah pompa

diaphragm. Sedangkan, mekanika rotary mengandalkan gerakan berputar

disekitar titik pusat putaran yang dimana pompa yang menggunakan mekanika ini

adalah pompa centrifugal yang dimana pompa ini mengubah energi kinetik

rotasional dari putaran impeler menjadi energi hidrokinetic untuk memindahkan

fluida.

Pompa merupakan salah satu instrumen yang sangat lumrah dipakai,

terutama dalam sektor industri. Menurut U.S. Department of Energy, pompa

merupakan salah satu komponen yang paling dalam industri, yang di mana 27%

penggunaan listrik dialokasikan untuk pompa, yang di mana mayoritas adalah

pompa sentrifugal (U.S. DoE, 2006). Pompa sendiri diaplikasikan dalam banyak

hal, baik dalam sistem pemanasan, ventilasi, maupun sistem HVAC untuk

mengalirkan fluida untuk air - conditioning. Sehingga, apabila terjadi kerusakan

yang dapat mengganggu kinerja dan reliability pompa, hal ini pasti akan cukup

berbahaya dan sangat merugikan, seperti pada sistem air - conditioning yang di



2

mana kerusakan pompa dapat mengakibatkan overheating dan kerusakan berat

pada equipment. Selain itu, pada plant petrochemical, jika kinerja dan reliability

pompa menurun, makan hal ini akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas

produksi, yang nantinya akan mengurangi profit perusahaan. Oleh karena itu,

menjaga agar pompa tidak rusak dan memiliki reliabilitas tinggi serta standar

safety yang mumpuni sangatlah penting, sehingga diperlukan sistem supervision

dan fault diagnosis pada pompa.

Studi tentang fault diagnosis sendiri pada pompa sendiri sudah dilakukan

beberapa kali sebelumnya, dan dengan berbagai metode dan pendekatan yang

berbeda - beda, baik dengan model - based maupun signal - based. Dalton dkk.

melakukan fault diagnosis dengan metode estimasi parameter, dengan cara

memperkirakan parameter dari permodelan sistem pompa pipa dan kuantifikasi

uncertainty sistem ( Dalton dkk.,1995). Isermann melakukan fault diagnosis

dengan pendekatan model based dan parity equation, dengan cara memodelkan

pompa dan pipa secara matematis, lalu sinyal permodelan dibandingkan dengan

sinyal pengukuran pompa yang rusak dan dianalisa residual sinyalnya (Isermann,

2005). Rodriguez dkk. melakukan fault diagnosis dengan parity equation dari

sinyal arus motor pompa (Rodriguez dkk., 2011). Samanipour dkk.. menggunakan

metode pressure time - domain features yang dimana metode ini menggunakan

analisa time - domain dari residual sinyal tekanan pompa untuk mendeteksi

kavitasi pada pompa (Samanipour dkk., 2017). Fauziyah dkk. menggunakan

metode Fast Fourier Transform untuk menganalisa misalignment pada pompa

dari transmisi getaran (Fauziyah dkk., 2016). Al Tobi dkk. menggunakan analisa

time - domain dengan menggunakan residual sinyal getaran (Al Tobi dkk., 2016).

Tiwari dkk. menggunakan metode analisa vibrasi untuk
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mendeteksi ada penyumbatan pada outlet pompa (Tiwari dkk, 2016). Dan masih

banyak lagi metode yang digunakan pada fault diagnosis pompa.

Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,

mayoritas paper tersebut melakukan penelitian fault detection hanya untuk satu

tipe fault saja. Selain itu, pompa merupakan satu alat yang kompleks, dimana tiap

komponen bekerja bersamaan dengan satu sama lain, sehingga pompa memiliki

sangat mungkin terjadi keadaan dimana pompa mengalami kerusakan atau fault

pada lebih dari satu komponen. Oleh karena itu, berdasarkan pada uraian diatas,

maka diajukan tugas akhir dengan judul Perancangan Sistem Pendeteksi

Kerusakan Multiple Fault Pada Komponen Pompa Air Sentrifugal dengan

Menggunakan Pendekatan Analisa Residual dan Machine Learning yang dimana

pada tugas akhir ini diajukan penelitian tentang fault diagnosis pada pompa

sentrifugal multiple fault, yang dimana fault yang akan dilakukan penelitian untuk

mendeteksi berbagai jenis fault pada komponen pompa dan juga keadaan dimana

terjadi lebih dari pada satu fault secara bersamaan pada pompa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari proposal tugas akhir yang telah dijabarkan

sebelumnya, maka rumusan permasalahan dari tugas akhir adalah :

a) Bagaimanakah cara membuat model matematis serta algoritma dari model

estimasi sinyal variabel keadaan ?

b) Apakah algoritma pendeteksi kerusakan pada komponen pompa berbasis

Residual Analysis dapat mendeteksi kerusakan pada komponen pompa air

sentrifugal, baik pada satu macam kerusakan maupun kerusakan pada lebih

dari satu komponen pompa?
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c) Bagaimana performansi algoritma Residual Analysis dalam mendeteksi

kerusakan pada komponen pompa air sentrifugal ?

d) Bagaimanakah hasil dan performa serta error validasi dari model classifier

saat diuji dengan data pengukuran langsung ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka

berikut adalah tujuan dari tugas akhir ini, yaitu :

a) Untuk membuat algoritma Fault Detection dengan menggunakan metode

analisa regresi linier serta model classifier.

b) Untuk mengetahui performa dan error validasi dari model classifier saat

diuji dengan data pengukuran langsung.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian dalam tugas akhir ini adalah

sebagai berikut :

a) Pompa yang digunakan dalam penelitian adalah pompa sentrifugal dengan

aliran radial flow.

b) Pompa yang dianalisa adalah single - stage pump.

c) Kapasitas maksimal pompa adalah 30 L/min. Spesifikasi lain adalah tegangan

220V, dan arus yang dibutuhkan adalah 1.5A.

d) Adapun fault pompa yang ingin dianalisa dan dideteksi hanyalah fault pada

impeler, discharge outlet, dan suction inlet, dan kerusakan simultan pada

pompa yang melibatkan beberapa kerusakan dari ketiga macam kerusakan

tersebut.

e) Pengambilan data dilakukan sebanyak 50 kali, dengan time sampling

frekuensi 10Hz atau tiap 0,1 sekon.

1.5 Sistematika Laporan

Adapun susunan dari penulisan laporan resmi tugas akhir ini terdiri dari

tiga bagian utama, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan laporan terdiri

dari cover utama laporan, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, serta tabel

daftar informasi seperti daftar isi, dll. Lalu, untuk bagian isi laporan, berisikan
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BAB satu sampai lima, yang dimana bab merupakan pendahuluan satu

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dll; bab dua merupakan

tinjauan pustaka dan dasar teori yang berisikan teori – teori dan literatur

pendukung yang digunakan pada penelitian; bab tiga terdiri dari metodologi

penelitian yang berisikan penjelasan dari proses pengerjaan penelitian mulai dari

persiapan alat dan bahan sampai pengambilan dan pengolahan data; bab empat

membahas hasil dari dari data yang telah diolah; bab lima merupakan bab penutup

yang dimana berisikan kesimpulan akhir dari penelitian berdasarkan data yang

telah diolah dan dianalisa. Selanjutnya, bagian terakhir adalah bagian penutup

yang berisikan daftar pustaka, lampiran, serta biodata penulis.
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Pompa Sentrifugal

Pompa sentrifugal merupakan merupakan suatu alat yang memanfaatkan

prinsip turbomachinery, yaitu perpindahan atau transfer energi antara rotor dan

fluida (Dennis G., 1956). Dalam hal ini, pompa sentrifugal bekerja dengan cara

memutar baling - baling atau impeler pada pompa dan menghisap fluida yang

nantinya akan dialirkan ke tempat lain. Pompa sentrifugal sendiri sangat sering

digunakan dikarenakan desain dan operasional dari pompa sangatlah sederhana.

Adapun Gambaran umum pompa sentrifugal dapat dilihat pada Gambar dibawah

ini.

Gambar 2.1 Sectional drawing dari pompa sentrifugal

Berdasarkan Gambar 2.1, terdapat beberapa komponen utama pada pompa

sentrifugal, yaitu :

a) Impeller : bagian ini merupakan baling - baling pada pompa yang nantinya

akan digerakkan oleh motor induksi yang berguna untuk menghisap fluida

yang nantinya akan dipindahkan ke tempat lain.
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b) Clearance gap : bagian ini merupakan jarak antara impeler dengan casing

atau body dari pompa.

c) Mechanical seal :komponen ini berguna untuk mencegah kebocoran pada

pompa, terutama pada bagian shaft yang menyambungkan motor dan impeler.

d) Ball bearing : komponen ini berguna untuk gesekan rotasi pada motor. Selain

itu, komponen ini juga berguna untuk menahan beban aksial maupun radial

pada pompa dan motor.

e) Discharging Nozzle : bagian ini merupakan bagian dimana fluida dialirkan

keluar dari pompa ke tempat lain.

f) Shaft : komponen ini merupakan batang poros yang menyambungkan motor

induksi dengan impeller pompa.

g) Casing : bagian ini merupakan bagian penutup luar pompa sentrifugal.

Adapun backcasing merupakan casing bagian belakang pompa yang

menghadap motor induksi.

h) Volute : merupakan bagian pompa yang membentuk kurva yang berguna

untuk memperluas area dari lubang keluaran pompa.

2.2 Residual Analysis

Residual dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara nilai sinyal hasil

observasi dengan sinyal estimasi( Fagarasan, 2008). Adapun analisa residual yang

digunakan pada fault diagnosis pada penelitian secara sederhana dapat dianggap

sebagai perbedaan antara sinyal dari hasil estimasi dengan sinyal variabel keadaan

pompa yang dimana sinyal hasil pengukuran variabel keadaan ini mengandung

informasi dari kondisi dan kesehatan pada komponen pompa (Karsten S., 2005).

Secara umum, metode dari residual analysis dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Residual Analysis pada sistem pompa - pipa (Issermann, 2010).
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Dimana pada Gambar 2.2 dapat dilihat bahwa analisa residual pada sistem

pompa pipa dilakukan dengan cara membandingkan sinyal permodelan dari

variabel keadaan pada pompa dengan sinyal hasil pengukuran faktual variabel

keadaan pompa. Adapun pada Gambar 2.2, residual didapat dari perbandingan

variabel keadaan seperti perbedaan nilai antara torsi motor, kecepatan putaran

motor pompa, perbedaan tekanan hisap dan keluar pompa, serta kecepatan aliran

debit air.

Analisa residual untuk fault diagnosis digunakan pada berbagai macam

pendekatan, baik pada pendekatan signal - based maupun model - based. Pada

pendekatan model - based sendiri, analisa residual dilakukan dengan dua cara,

yaitu dengan physical redundancy yang dimana perbandingan nilai variabel

keadaan dilakukan dari hasil pengukuran sensor paralel; dan analytical

redundancy yang dimana perbandingan nilai keadaan dilakukan dengan

membandingkan hasil pengukuran sensor dan sinyal hasil pemodelan matematis

dari sistem (Gertler, 1992). Dikarenakan analytical redundancy menggunakan

pemodelan matematis, maka berikut ini adalah berbagai model matematis yang

digunakan pada penelitian ini.

2.2.1 Permodelan Pompa

Adapun permodelan matematis yang digunakan untuk memodelkan pompa

adalah :

� u ����� � ��t��� � �tt�� � (2.1)

Dimana persamaan (2.1) adalah persamaan umum untuk head pompa yang

berguna untuk mengetahui daya dari pompa :

� u ����� u t� (2.2)

Persamaan (2.2) digunakan untuk mengetahui daya yang ditransfer melalui fluida:

t� u ��t������ � ��t�� � � �tt
�� �

�
) (2.3)
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Persamaan (2.3) digunakan untuk menghitung torsi sesungguhnya dari pompa :
t� � u t�� ����� � � t���t� ) (2.4)

Persamaan (2.4) digunakan untuk menghitung torsi gesekan pada pompa.

2.2.2 Permodelan Pipa

Dikarenakan pompa mengalirkan fluida melalui pipa, maka diperlukan

permodelan matematis untuk pipa. Adapun permodelan pipa diasumsikan untuk

fluida yang dialirkan dari tempat rendah ke tempat tinggi, seperti pada Gambar

2.3 dibawah ini.

Gambar 2.3 Skema pompa dan motor dengan rangkaian terbuka (Gertler, 1997).

Berikut adalah pemodelan matematis pipa yang diperlukan, yaitu :

� � u ��
��� t�h
��

� ����� � � � ����� (2.5)

Dimana Persamaan (2.5) merupakan persamaan untuk menghitung aliran fluida

pada pipa. Adapun, dengan asumsi bahwa Persamaan (2.5) dapat dilinierisasi

dengan deviasi yang kecil disekitar volume steady - state, maka persamaan

diferensial orde satu nya adalah :

��
���� t�h
��

� ��� � u �� ���t�h (2.6)

Dengan gain dan time konstan yang dinyatakan dengan persamaan dibawah ini :

�� u
���
���

u �
��������

(2.7)

�� u
��
������

u �
��������

(2.8)
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2.2.3 Permodelan Pompa dan Pipa Rangkian Tertutup

Adapun untuk rangkaian tertutup, seperti pada Gambar 2.4 dibawah ini, jika

fluida mengalir dengan parameter resistansi konstan, maka pemodelannya dapat

dinyatakan dengan Persamaan (2.2) dibawah ini :

��� � �tt �� � � ��t��� � ����� u � (2.9)

yang dimana solusi dari persamaan kuadrat dari persamaaan diatas adalah :

� u �
� �����tt

t � ��t � � ��t � � ���� ��� � �tt h (2.10)

Adapun persamaan torsi untuk sistem pompa rangkaian tertutup adalah :
t� u ���t��� � ��t� � �tt��h�� u ���� (2.11)

Persamaan (2.11) dapat diubah menjadi :
��

��t�h
��

u t�t� � � ���� � � t�� ����� � � t��� � (2.12)

Yang dimana persamaan differensial orde satunya adalah sebagai berikut :
��

��
��
� ��t�h u ���t�t�t�h (2.13)

Dengan gain dan time konstan yang dinyatakan dengan persamaan dibawah ini :

�� u
��

�t�t�
u �

������t ��
(2.14)

�� u
��

������t��
(2.15)

Gambar 2.4 Skema pompa dan motor dengan rangkaian tertutup (Issermann,
2010).
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2.3 Parity Equation

Dalam fault diagnosis yang menggunakan pendekatan model - based dengan

analytical redundancy, parity equation digunakan sebagai cara untuk

membangkitkan sinyal residual. Adapun parity equation sendiri adalah aplikasi

langsung dari analytical redundancy, yang dimana metode ini berguna untuk

memodelkan variabel keadaan sebagai fungsi input output dalam bentuk model

matematis, dan sinyal dari hasil permodelan tersebut dibandingkan dengan sinyal

hasil pengukuran faktual sistem untuk generasi residual (Frisk, 2001). Adapun

permodelan matematis dari parity equation yang digunakan pada pengerjaan tugas

akhir ini yaitu :

Model residual pompa statis :

�� � u �� � � ���� � � ���t�h (2.16)

Model residual pipa dinamis :

�� � u �� � � �� � �� ��� � � ���� t� � �h (2.17)

Model residual pompa - pipa dinamis :

�� � u �� � � �� � �� ��� � � ���� � � � (2.18)

��� � u ���� � � ���t�h

Model residual pompa invers dinamis :

�� � u t�t� � � �� � ��� � � ��� � � � � ���� � ���t��t� � �h

(2.19)

Variabel keadaan yang dimodelkan adalah V, M, p1 dan p2, serta Q (Isermann,

2010).
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2.4 Fitur Residual

Fitur residual pada dasarnya merupakan nilai yang didapat dari perhitungan

parameter statistik residual. Residual dibangkitkan dari perbandingan model dan

pengukuran, dan dapat dibangkitkan dari tiga macam model, yaitu model linear,

non linear, maupun uncertain linear model (Miljkovic, 2015). Untuk tugas akhir

ini digunakan residual yang dibangkitkan dari model linear. Adapun fitur residual

didapat dengan menggunakan beberapa rumus dari parameter statistik, seperti:

Kurtosis : merupakan indicator yang menunjukkan tingkat keruncingan suatu

data, yang dimana semakin besar nilai kurtosis, maka semakin runcing juga

bentuk kurva persebaran normal. Adapun aplikasi dari kurtosis adalah untuk

mencari tingkat distribusi atau persebaran nilai residual, serta jarak terjauh antara

nilai residual tertinggi dan terendah.

(2.20)

RMS : atau disebut juga sebagai root mean square merupakan akar dari nilai rata

- rata suatu fungsi yang dikuadratkan. RMS banyak diaplikasikan dalam teknik

elektro dan teori estimasi. Dalam fault detection, RMS dapat digunakan sebagai

parameter statistik untuk mencari faktor kurtosis.

(2.21)

Mean : merupakan nilai rata – rata dari keseluruhan nilai residual

(2.22)

Variansi : merupakan ukuran dari penyebaran nilai dari rata - rata, atau yang

lebih tepatnya adalah sebaran nilai yang beragam yang menyebar dari nilai rata –

rata nya. Jadi, nilai variansi seberapa jauh suatu nilai residual yang melenceng

atau menyebar dari nilai rata – rata residual.

= (2.23)
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Fitur residual sendiri banyak digunakan terutama pada deteksi kerusakan dengan

menggunakan pendekatan signal – based analysis seperti menggunakan Fast

Fourier Transform, Demodulated Current Spectrum, dll (Frisk, 2001). Pada tugas

akhir ini, fitur residual sendiri digunakan untuk inspeksi regresi sinyal manual

yang nantinya akan dicari separasi scatter plot nya untuk dilakukan detection dan

isolation jika terdeteksi adanya fault.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Berikut adalah flow chart penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Flow Chart penelitian
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3.1 Diagram Blok Pemrograman

Berikut adalah diagram blok dari proses pemrograman yang dibuat pada

pengerjaan tugas akhir ini. Gambar 3.1 adalah flowchart dari proses analisa data

sampai hasil.

Gambar 3.2. Diagram blok algoritma analisa residual

3.2 Pembuatan Test Rig

Test rig merupakan suatu alat yang didesain secara khusus untuk tujuan yang

spesifik, yaitu uji coba. Adapun test rig yang dibangun berupa sistem pompa –

pipa yang didesain untuk uji coba kerusakan pompa. Adapun desain dari test rig

dapat dilihat pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.3 Diagram Skematik Test Rig

A = Pressure Transmitter

B = Stop Valve

C = Sensor Debit

D = DAQ

E = Photo resistor

F = Storage Tank

Komponen dari plant test rig yang didesain adalah :

 Pompa Air

 Sensor Tekanan

 Sensor Debit

 Sensor Kecepatan

 Stop Valve

 DAQ

 Komputer

 Bak Penyimpanan Air

Test rig didesain dengan siklus kerja close loop, yang dimana air yang dihisap

oleh pompa dialirkan ke tank penyimpanan air yang sama. Masing – masing dari

sensor yang dipasang berguna untuk mengukur variabel keadaan, yaitu hasil

pengukuran tekanan, debit, kecepatan, dan torsi secara langsung.
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Gambar 3.4 Gambaran Prototipe Test Rig

Pompa yang digunakan adalah pompa air elektrik Shimizu model PS -121

IBT dengan maksimum debit keluaran 31 liter / menit. Sensor tekanan dipasang

pada inlet maupun outlet pompa. Pada outlet pompa dipasang juga flow sensor

untuk mengukur debit keluaran air. Selain itu, untuk mengukur kecepatan pompa,

pada bagian belakang pompa dipasangi juga photoresistor sebagai sensor

kecepatan. Tiap sensor disambungkan ke DAQ yang berguna untuk mengambil

data dan disambungkan dengan komputer agar dapat dapat direcord, disimpan,

dan diolah lebih lanjut.

Gambar 3.5 STM32F103 Blue Pill

DAQ yang digunakan adalah SoC STM32D103 Blue Pill. Blue Pill sendiri pada

dasarnya adalah mikrokontroller yang mirip dengan Arduino, namun memiliki

arsitektur mikroprosesor yang berbeda, yang dimana performanya jauh lebih baik
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dari Arduino. Adapun masing – masing sensor disambungkan pada pin A0 – A3,

dan tiap sensor memerlukan catu daya 5V. STM32 hanya bisa mengukur dan

merekam data, tetapi tidak bisa menyimpan data, sehingga diperlukan aplikasi

yang berguna untuk menyimpan data di excel untuk di olah lebih lanjut. Aplikasi

yang digunakan adalah Tera Term.

3.3 Pembuatan Model Estimasi

Setelah test rig siap, maka selanjutnya dilakukan pengambilan data untuk

membuat model estimasi. Adapun data yang perlu diambil adalah hasil

pengukuran perbedaan tekanan inlet dan outlet pompa, debit keluaran, serta

kecepatan motor pompa relative terhadap waktu. Untuk torsi motor dapat dicari

dengan perhitungan dari kecepatan motor. Pengambilan data sendiri dilakukan

pada dua tahap, yang pertama adalah untuk membuat observer pada saat keadaan

pompa healthy, atau tidak ada kerusakan. Yang kedua, pengukuran yang

dilakukan pada saat pompa mengalami fault atau adanya kerusakan untuk mencari

residual sinyal dan fitur parameter statistic, yang dimana fitur yang didapat

digunakan untuk membuat model machine learning untuk mendeteksi kerusakan

pada pompa.

Model estimasi yang dimaksud sebenarnya adalah model matematika yang

digunakan sebagai estimasi parameter, yaitu untuk memperkirakan atau

memodelkan sinyal pengukuran variabel keadaan yang diukur secara langsung.

Adapun sinyal model tersebut dapat digunakan untuk mencari sinyal residual.

Untuk membuat model estimasi yang diperlukan selain data variabel keadaan saat

keadaan healthy adalah permodelan matematika untuk sistem pompa – pipa, yang

dimana variabel keadaan yang diperlukan untuk model tersebut adalah :

 Kecepatan () yang digunakan untuk semua model

 Perbedaan tekanan (p) untuk model persamaan pompa statis

 Q untuk persamaan pompa dinamis dan pompa – pipa dinamis

 Torsi (T) untuk persamaan pompa dinamis invers
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Pengambilan data dilakukan pada rentang waktu 55 sekon, dengan frekuensi

time sampling 10Hz ( tiap 0.1 sekon ) untuk mempersingkat waktu dan

memperbanyak data.

3.3.1 Kecepatan

Data kecepatan diambil dengan mengunakan photoresistor. Selain itu,

diberikan juga input referensi yang merupakan sinyal PRBS (pseudorandom

binary signal) acak sebagai komplemen, rentang kecepatan pengukuran adalah

pada 3000 RPM yang selang beberapa saat pembacaan menunjukkan nilai 800,

2400, dan 3600 RPM. Hasil pengukuran dianggap layak karena sesuai dengan

teori yang dimana pompa sehat memiliki kisaran putaran 2200 – 3000 RPM .

Dikarenakan hasil pengukuran menunjukkan nilai kecepatan yang

bervariasi, maka sistem pompa – pipa dapat dianggap sebagai multi speed. Pada

persamaan permodelan (2.16) s/d (2.12), dapat dilihat bahwa kecepatan

merupakan komponen utama dalam persamaan tersebut. Oleh karena itu, agar

didapat pemodelan yang lebih baik, maka perhitungan estimasi parameter

menggunakan metode piecewise linear, yang dimana daerah operasi dibagi

menjadi beberapa bagian sesuai dengan kecepatan. Adapun pembagian daerah

berdasarkan kecepatan adalah :

I1 = w<3000;
I2 = w>=3000;

3.3.2 Perbedaan Tekanan

Pengukuran beda tekanan dilakukan dengan mengukur tekanan pada

suction inlet (p1) dan outlet discharge (p2), lalu tekanan discharge dikurangi

oleh tekanan suction. Setelah itu, pada MATLAB diberikan fungsi

static,yaitu fungsi berguna sebagai parameter estimasi untuk perbedaan

tekanan (lampiran B).

Adapun hasil pembacaan perbedaan tekanan sangat berfluktuasi, dan dapat

dilihat pada bab selanjutnya. Hal ini dikarenakan tegangan offset dari
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transmitter tekanan yang tidak stabil karena menggunakan power supply dari

board STM32 dan komputer, sehingga kalibrasi menjadi tidak akurat. Namun,

nilai hasil dari fungsi estimasi parameter masih dalam rentang nilai pengukuran,

sehingga masih dapat digunakan.

3.3.3 Flow Rate ( Pipa Dinamis )

Data debit air diambil dengan menggunakan sensor flow air, dan data

tersebut berguna untuk mencari dua model, yaitu model pipa dinamis dan

pompa – pipa dinamis. Untuk pipa dinamis, digunakan persamaan 2.17. Dapat

dilihat dari persamaan bahwa model pipa dinamis memiliki ketergantugan

dinamis dengan nilai flow rate, yang dimana nilainya pun, secara tidak langsung,

bergantung pada nilai kecepatan, sehingga perlulah dibuat model piecewise –

linear yang dapat mensimulasikan flow rate pada kecepatan yang berbeda dengan

menggunakan simulink. Simulink merupakan permodelan fungsi linear piecewise

dengan dua bagian, yaitu I1 < 3000 dan I2 > 3000. Karena terdapat dua bagian,

maka diberikan switch, yang fungsinya untuk menyaring dan membedakan

perhitungan estimasi flow untuk kecepatan dibawah atau diatas 3000 RPM. Untuk

model pipa dinamis, estimasi menggunakan nilai dari kecepatan dan perbedaan

tekanan hasil pengukuran langsung. Block Switch akan secara otomatis

membedakan perhitungan berdasarkan kecepatan. Selanjutnya, hasil dari blok

switch akan dicari akarnya dan dimasukkan ke block LPV ( Linear Parameter

Varying ) yang digunakan untuk model piecewise linear.

3.3.4 Flow Rate ( Pompa - Pipa Dinamis )

Untuk model pompa dinamis masih menggunakan Simulink yang dapat dilihat

pada Lampiran D, dan yang membedakan adalah estimasi flow menggunakan

nilai estimasi perbedaan tekanan ketimbang hasil pengukuran langsung.
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3.3.5 Torsi

Untuk pengukuran torsi, dikarenakan alat atau sensor yang dapat

mengukur torsi secara langsung tidak ada, menggunakan Persamaan (2.24).

�t��� �� u ��t�����t �t��䀀�
��

�t��䀀� �� u ��t�t��� t ��h
��t�����

(2.24)

Torsi dapat dicari dengan mencari nilai dari daya pompa dan RPM. Untuk RPM,

data telah didapat dari data kecepatan motor pompa yang telah diambil.

�� u � � �

�� u � t ��
��

t � (2.25)

Untuk daya, berdasarkan spesifikasi pompa, didapat dengan mengalikan

tegangan pompa dengan arus yang diperlukan pompa. Adapun nilai tegangan

dan arus pompa masing – masing adalah 220v dan 1.5A, sehingga didapat nilai

daya adalah 0.33 kW.

Berdasarkan hasil permodelan, maka dapat dilihat bahwa sinyal estimasi

parameter memiliki nilai yang tidak berbeda jauh dengan nilai hasil pengukuran.

Fungsi yang digunakan untuk estimasi nilai torsi adalah fungsi khusus yang

mencari nilai torsi dengan fungsi regresi linear. Fungsi ini pada dasarnya adalah

fungsi regresi untuk memprediksi nilai torsi dengan menggunakan sampel data

yang didapat dari torsi. Jumlah sampel data yang digunakan untuk untuk

identifikasi adalah 350. Fungsi dapat dilihat pada lampiran.

3.3.6 Uji Generasi Residu

Setelah tiap nilai estimasi permodelan didapat, maka selanjutnya dilakukan

uji coba untuk generasi residual. Residual pada fault detection didefinisikan

sebagai perbedaan atau selisih nilai dari sinyal hasil permodelan dan sinyal hasil

pengukuran langsung. Adapun pada output generasi residu terdapat hasil

generasi residual masing - masing dari empat model. Model pertama adalah

adalah pompa statis yang didapat dari residual sinyal beda tekanan pengukuran
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dengan sinyal estimasi; model kedua adalah pipa dinamis, hasil residual debit

pengukuran dengan estimasi debit pipa; model ketiga adalah pompa – pipa

dinamis, hasil residual debit pengukuran dan debit estimasi pompa – pipa; dan

yang terakhir adalah pompa invers dinamis, yang merupakan residual hasil torsi

pengukuran dengan torsi estimasi. Hasil menunjukkan residual dapat digenerasi

dengan menggunakan model estimasi yang didapat, yang dimana model ini akan

digunakan selanjutnya untuk generasi residual pompa pada keadaan fault pada

ensemble data yang didapat, yang nantinya akan diolah lagi untuk dicari fitur

statistik untuk identifikasi fault.

3.4 Pengambilan Data Primer Multiple Fault

Setelah model estimasi parameter didapat, selanjutnya dilakukan

pengambilan data sinyal variabel pompa keadaan healthy dan fault . Dalam

percobaan ini Adapun fault yang diamati adalah :

 Discharge Outlet Blockage

 Impeller Wear

 Impeller Wear + Discharge Blockage

 Suction Inlet Blockage

 Impeller Wear + Suction Blockage

 Dan juga keadaan Healthy

Multiple Fault pada dasarnya adalah suatu keadaan dimana pada suatu

waktu pompa mengalami beberapa jenis fault secara secara bersamaan atau

simultan, yang dimana fault yang terjadi bersamaan dan saling overlapping dapat

menghasilkan efek yang tingkat kerusakannya belum dapat diketahui dengan

menggunakan metode - metode yang ada (Saucedo-Dorantes, 2019). Dalam

percobaan ini, jenis multiple fault yang diamati adalah gabungan antara

penyumbatan inlet serta outlet pompa digabung dengan kerusakan impeller pompa.

Untuk masing – masing fault, healthy serta multiple fault dilakukan pengambilan

data sebanyak 50 kali. Untuk perbedaaan tekanan dikonversi menjadi head

dengan membagi nilai tekanan dengan gravitasi spesifik fluida.
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3.4.1 Healthy

Pengukuran sinyal pada keadaan healthy dilakukan sebanyak 50 kali

percobaan dengan frekuensi 10 Hz.

Gambar 3.6 Impeller healthy

Gambar 3.7 Penyumbatan Discharge dan Suction 0%

Pada keadaan healthy, pengukuran dilakukan pada saat baling – baling pompa

atau impeller masih dalam keadaan bagus, dan aliran fluida dari inlet dan suction

tidak mengalami hambatan.
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3.4.2 Discharge Outlet Blockage ( FAULT 1)

Pengukuran sinyal pada keadaan discharge blockage dilakukan sebanyak 50

kali percobaan dengan frekuensi 10 Hz.

Gambar 3.8 Penyumbatan Discharge 50%

Pada keadaaan ini, outlet pompa yang mengeluarkan fluida mengalami

penyumbatan berupa penutupan stop valve sebanyak 50%. Impeller masih pada

keadaan bagus dan belum mengalami wear.

3.4.3 Suction Inlet Blockage (FAULT 2)

Pengukuran sinyal pada keadaan suction blockage dilakukan sebanyak 50 kali

percobaan dengan frekuensi 10 Hz.

Gambar 3.9 Penyumbatan suction 50%
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Pada keadaaan ini, inlet pompa yang mengeluarkan fluida mengalami

penyumbatan berupa penutupan stop valve sebanyak 50%. Impeller masih pada

keadaan bagus dan belum mengalami wear.

3.4.4 Impeller Wear (FAULT 3)

Pengukuran sinyal pada keadaan impeller wear dilakukan sebanyak 50 kali

percobaan dengan frekuensi 10 Hz.

Gambar 3.10 Pengikisan impeller

Pada keadaaan ini, impeller sengaja dirusak dengan mengasah blade agar menjadi

tumpul. Hal ini dilakukan untuk mensimulasikan pengikisan impeller yang sudah

terkikis akibat gesekan kondensat ataupun kavitasi. Pada keadaan ini inlet dan

outlet pompa tidak mengalami penyumbatan.

3.4.5 Impeller Wear + Discharge Blockage (FAULT 4)

Pengukuran sinyal dilakukan pada keadaan impeller wear dan discharge

blockage yang terjadi secara simultan atau bersamaan. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui apakah pompa yang mengalami kerusakan atau gangguan pada

beberapa komponen sekaligus dapat juga dideteksi. Pada keadaan ini suction inlet

pompa tidak mengalami penyumbatan, dan pengambilan data dilakukan sebanyak

50 kali dengan frekuensi 10 Hz.
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3.4.6 Impeller Wear + Inlet Blockage (FAULT 5)

Sama seperti fault 4, pengukuran sinyal dilakukan pada keadaan impeller

wear dan suction blockage yang terjadi secara simultan atau bersamaan. Pada

keadaan ini discharge outlet pompa tidak mengalami penyumbatan, dan

pengambilan data dilakukan sebanyak 50 kali dengan frekuensi 10 Hz. Setelah

data dari masing – masing keadaan fault dan healthy didapat, maka selanjutnya

disusun menjadi ensemble fault, yaitu kumpulan dari 50 pengambilan data yang

dijadikan dalam satu file. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisa data lebih

lanjut.

3.5 Ekstraksi Fitur dan Analisa Residual

Tahap pertama dari ekstraksi fitur residual adalah mencari nilai residual

signal dari tiap ensemble, baik Healthy maupun dari kelima macam fault. Setelah

itu akan didapat output residual masing – masing., yang dimana terdiri dari

ensemble matriks 50 x 4, yaitu 4 baris dan 50 kolom data. Tiap kolom secara

berurutan adalah residual yang didapat dari model pompa statis, pipa dinamis,

pompa – pipa dinamis, dan pompa invers dinamis. Setelah didapat file residual,

maka selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur residual.

Fitur residual adalah parameter statistik yang didapat dari sinyal residual

pengukuran pompa yang berupa :

 Mean

 Max

 Variance

 Kurtosis

Sehingga, ekstraksi fitur residual pada dasarnya adalah mencari nilai dari kelima

parameter diatas. Adapun kegunaan parameter digunakan untuk analisa regresi

residu serta plotting. Digunakan fungsi yang dibuat khusus untuk menghitung

residual dari ensemble fault yang digunakan untuk mencari parameter statistik.

Fungsi dapat dilihat pada lampiran. Untuk hasil dapat dilihat pada Gambar 3.11.
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Gambar 3.11 Fitur Residual

3.6 Pembuatan Classifier Fitur Residual

Classifier adalah fungsi diskret yang berguna untuk menempatkan suatu

label pada suatu data tertentu. Dalam machine learning dan statistik, classifier

pada dasarnya digunakan untuk mengidentifikasi label, jenis, atau kategori

manakah yang tepat untuk data yang sedang diobservasi. Penentuan dilakukan

berdasarkan kumpulan data yang telah di training, yang dimana data tersebut

mengandung informasi tentang jenis, label, atau kategori dari data.

Pembuatan classifier dilakukan dengan menggunakan classification learner

app pada toolbox machine dan deep learning. Selanjutnya dilakukan training

model. Adapun input yang diberikan adalah file FeatureTable dari workspace

matlab yang berisikan keseluruhan nilai fitur residual dari tiap ensemble. Setelah

itu, set holdout validation dengan nilai default, yaitu 25% yang terdiri dari 15 data

dalam tiap model, dan dilanjutkan dengan menekan tombol start session. Setelah

session dimulai, maka selanjutnya dilakukan training. Adapun tipe model yang

akan di training dipilih untuk semu tipe. Setelah itu dipilih use parallel dan

dimulai training data. Adapun hasil training data dapat dilihat pada Gambar 3.12

dan 3.13 yang merupakan model dengan akurasi terbaik dan terburuk dari

keseluruhan 24 classifier yang di training.
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Gambar 3.12 Confusion matrix Subspace KNN

Berdasarkan hasil pengamatan, classifier yang ditraining dengan metode

Subspace KNN memiliki tingkat akurasi prediksi terbaik, yaitu 98.3 % yang

diamati dari jumlah observasi, true positive rates, dan positive predictive values.

Gambar 3.13 k - Nearest Neighbour

Algoritma k – Nearest Neighbour adalah algoritma supervised

learning dimana hasil dari instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan

mayoritas dari kategori k - Nearest Neighbour . Tujuan dari algoritma ini adalah

untuk mengklasifikasikan obyek baru berdasarkan atribut dan sample training
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data. Algoritma k-Nearest Neighbor menggunakan Neighborhood

Classification sebagai nilai prediksi dari nilai instance yang baru.

Gambar 3.14 Confusion matrix RUS Boosted Trees

Sedangkan, untuk classifier terburuk didapat dengan menggunakan RUS

Boosted Trees dengan akurasi 16.7% yang diamati dari jumlah observasi, true

positive rates, dan positive predictive values. Random Under Sampling Boosted

Trees merupakan metode yang diturunkan dari metode decision trees boosted

yang merupakan variasi dari metode SMOTE Boost (Synthetic Minority Over-

sampling Technique) yang merupakan metode hybrid untuk data sampling dan

algoritma boosting untuk meningkatkan performa dari training model dengan

persebaran normal yang skew atau condong (C. Seiffert, 2010). Langkah

selanjutnya adalah tahap pengujian dari model dengan akurasi terbaik. Pertama,

model 2.23 di export ke workspace dengan nama file trainedModel. Adapun

trained model ini digunakan untuk mendeteksi adanya fault pada pompa dari data

sampel yang ingin dinalisa.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengambilan data, didapat total enam ensemble data

( kumpulan data yang dianggap sebagai satu data ), yaitu satu untuk Healthy dan 5

macam fault. Tiap ensemble memiliki 50 cell data, yang dimana tiap cell memiliki

5 data variabel keadaan yang masing – masing memiliki 550 dengan total

keseluruhan 825.000 sel data yang selanjutnya dilakukan pembuatan program

untuk mencari fitur residualnya.

4.1 Hasil Model Estimasi

Berikut adalah hasil serta perbandingan dari sinyal hasil pengukuran

variabel keadaan dan sinyal hasil model estimasi.

Gambar 4.1 Hasil pengukuran kecepatan

Gambar 4.2 Hasil pengukuran model pompa statis ( tekanan )
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Gambar 4.3 Grafik Pipa Dinamis ( Debit

Gambar 4.4 Grafik Pompa – Pipa Dinamis ( Debit )

Gambar 4.5 Grafik Pompa Invers Dinamis ( Torsi )



33

Gambar 4.6 Fitur Residual

Dapat dilihat bahwa sinyal hasil model estimasi memiliki nilai yang tidak berbeda

jauh dengan sinyal hasil pengukuran langsung. Untuk sinyal torsi, estimasi error

sinyal dapat dilihat <5%. Untuk sinyal debit, estimasi error adalah sekitar 10%.

Akan tetapi, untuk sinyal perbedaan tekanan terjadi anomaly, yang dimana error

estimasinya melebihi 100%. Hal ini dikarenakan pada saat kalibrasi, tegangan

offset dari sensor tidak stabil dan fluktuatif, sehingga hal ini akan mempengaruhi

kalibrasi serta akurasi pembacaan sensor.

4.2 Hasil Ekstraksi Fitur dan Analisa Residual

Hasil dari ekstraksi residual adalah parameter statistik yang sudah

dijelaskan pada bab sebelumnya. Kegunaan utama dari parameter statistik ini

adalah untuk mengetahui karakteristik persebaran data dari hasil pengukuran

variabel keadaan pompa pada tiap keadaan, healthy dan faulty, sehingga

mempermudah analisa deteksi kerusakan. Untuk melakukan analisa deteksi, maka

fitur residual di plot secara visual untuk mengetahui apabila ada separasi plot

regresi.
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Gambar 4.7 Scatter plot fitur residual

Gambar 4.7 merupakan scatter plot dari keseluruhan fitur residual yang telah

didapat. Adapun kegunaan dari scatter plot ini adalah untuk analisa residual

sesungguhnya dengan melihat separasi plot regresi fitur residual tiap kondisi.

Analisa dilakukan dengan mencari fitur dengan separasi atau plot healthy dan

fault yang jarak terpisah tertinggi. Dapat dilihat pada plot bahwa tiap fitur

memiliki separasi yang cukup tinggi. Hal ini berarti bahwa tiap fitur dapat

digunakan untuk menganalisa fault Discharge Outlet Blockage, namun dipilih

fitur Kurtosis 3 dan Variance 3.

Gambar 4.8 Kurtosis dan Variance 3

Gambar 4.8 adalah hasil scatter plot dari fitur yang dipilih. Adapun fitur dipilih

karena memiliki separasi yang tertinggi. Dikarenakan tiap fitur memiliki separasi
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dan dapat digunakan untuk identifikasi fault, maka tidak perlu dilakukan isolasi

fault.

Hal ini menunjukkan bahwa fitur yang dipilih dapat digunakan untuk

mendeteksi apabila ada terjadinya fault1. Cara ini juga dapat digunakan untuk

mendeteksi fault lain. Akan tetapi, jika fault yang ingin dianalisa sangat banyak,

maka deteksi manual sangatlah tidak efisien dikarenakan diperlukan lagi analisis

scatter plot secara manual untuk tiap fault, yang dimana terdapat cukup ruang

untuk kesalahan identifikasi. Oleh karena itu, dibuat classifier dengan

menggunakan machine learning yang dapat secara langsung mendeteksi fault

secara otomatis tanpa perlu dilakukan inpeksi scatter plot secara manual.

4.3 Hasil Uji Coba dan Validasi Classifier

Tahap terakhir adalah pengujian coba dari model yang telah didapat. Uji

coba dari model yang dibuat dimulai dengan menyiapkan file yang berisikan data

sampel fitur residual dari fault tipe satu, yaitu Discharge Outlet Blockage.

Perintah tersebut berguna untuk memasukkan file tersebut kedalam workspace

untuk dianalisa. Setelah sampel residual telah dimasukkan, maka selanjutnya

diberikan perintah untuk melakukan deteksi fault dengan nilai fitur residual

sampel yang telah dimasukkan. Perintah tersebut bekerja dengan cara

mengklasifikasikan nilai dari file sampel dengan model yang sudah di training,

dan langsung memprediksi keadaan pompa dari sampel tersebut.
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Gambar 4.9 Hasil Prediksi

Pada Gambar 4.9 dapat dilihat hasil prediksi dari model yang berhasil

mendeteksi kelima macam fault. Untuk pengujian fault lain dilakukan dengan cara

yang sama, dengan menggunakan sampel data fitur residual. Dari dilihat dari hasil

keseluruhan yang didapat, program serta model classifier yang ditraining berhasil

mendeteksi tipe – tipe kerusakan pompa yang berbeda secara otomatis.

A 5

B 5

C 5

D 5

E 1 4

A B C D E

Model 2.23

True Class

Predicted Class
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Gambar 4.10 Confusion Matrix Hasil Prediksi

A = Discharge Outlet Blockage

B = Suction Inlet Blockage

C = Impeler Wear

D = Impeller Wear + Discharge Blockage

E = Impeller Wear + Suction Blockage

Pada Gambar 4.10 dapat dilihat confussion matrix dari model yang berhasil

mendeteksi kelima macam fault. Untuk model 2.24 dapat dilihat hasil prediksi

mirip dengan matriks dari Gambar 3.14, yang dimana model 2.24 hanya bisa

mendeteksi satu tipe fault, yaitu tipe A atau Disharge Outlet Blockage dengan

akurasi keseluruhan 20%. Akan tetapi, untuk model 2.23 hasil matriks memiliki

memiliki akurasi total 96%, dengan hasil prediksi yang salah adalah pada fault

tipe B.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan data pompa keadaan fault yang diambil,

maka dianalisa pengaruh fault terhadap performa kinerja pompa serta hasil

pengukuran variabel keadaan. Adapun efek dari masing - masing fault adalah

sebagai berikut :

A 5

B 5

C 5

D 5

E 5

A B C D E

Model 2.24

True Class

Predicted Class
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a) Discharge Blockage : Tekanan hisap normal, tetapi tekanan keluaran pompa

menurun serta debit sedikit menurun dibanding normal.

b) Suction Blockage : Tekanan hisap turun, dan tekanan keluaran pompa juga

menurun serta debit keluaran menurun dibanding keadaan normal.

c) Impeller Wear : Tekanan hisap normal, tetapi tekanan keluaran pompa

menurun serta debit sedikit menurun dari normal, serta bunyi putaran pompa

semakin kasar dikarenakan imbalance akibat perubahan titik inersia.

d) Impeller + Discharge: karakteristik mirip seperti penyumbatan discharge

namun hasil pengukuran variabel keadaan menurun dan putaran pompa

terdengar kasar.

e) Impeller + Suction : karakteristik mirip seperti penyumbatan suction namun

hasil pengukuran variabel keadaan menurun dan putaran pompa terdengar

kasar.

Untuk hasil dari uji coba dan validasi model dapat dilihat pada Gambar

4.10. Adapun tujuan dari validasi model adalah untuk memeriksa apakah kinerja

performa sesuai dengan akurasi yang ditunjukkan. Dapat dilihat bahwa model

diuji dengan diberikan sampel fitur dari kelima tipe fault dengan 5 kali

pengambilan data masing - masing. Setelah itu, data sampel dibandingkan dengan

trained model untuk mengetahui apakah model dapat mendeteksi fault dengan

akurasi 100%. Berdasarkan hasil dapat dilihat bahwa untuk fault jenis satu sampai

empat akurasi model dapat mencapai 100%. Sedangkan, untuk model terakhir,

satu dari lima hasil prediksi salah, yang dimana fault lima adalah kerusakan pada

impeller dan penyumbatan inlet suction, sedangkan prediksi ke empat output nya

adalah fault penyumbatan impeller saja. Oleh karena itu, akurasi untuk prediksi

fault lima adalah 80 persen , dengan akurasi keseluruhan adalah 96% prediksi

benar.

Selain itu, terdapat hasil perbedaan deteksi pada model 2.23,

missdetection pada fault E harusnya terjadi pada fault A dimana yang seharusnya

adalah fault E namun terbaca fault A. namun, pada hasil uji coba missdetection

yang terbaca pada fault E adalah fault B. Hal ini dikarenakan fitur residual pada

salah satu sampel fault E memiliki nilai dan karakteristik fitur residual yang mirip

dengan fault B sehingga terbaca fault E terbaca fault B.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah didapat dan diolah, maka dapat diambil

beberapa kesimpulan, yaitu :

a) Berdasarkan hasil pengamatan, model estimasi yang dibuat dapat melakukan

estimasi sinyal variabel keadaan berupa debit, perbedaan tekanan dan torsi

dengan nilai yang cukup baik, dengan akurasi sekitar >80%. Akan tetapi,

untuk variabel perbedaan tekanan memiliki fluktuasi nilai >80-100%,

dikarenakan tegangan offset sensor yang tidak stabil.

b) Berdasarkan hasil pengamatan analisa scatter plot dan fitur residual, maka

tiap fitur residual dapat digunakan untuk membedakan tiap jenis fault

dikarenakan terdapat separasi yang cukup tinggi antar scatter plot healthy dan

faulty.

c) Terdapat 24 classifier yang ditraining dengan metode yang berbeda.

Classifier terbaik memiliki akurasi prediksi mencapai 98.3% dengan

menggunakan metode Subspace KNN. Sedangkan classifier terburuk didapat

dengan metode RUS Boosted Trees dengan akurasi prediksi 16.7%.

d) Pada pengujian dan validasi model Subspace KNN, akurasi prediksi untuk

fault discharge dan inlet blockage, impeller wear serta impeller discharge

fault adalah 100% serta fault impeller dan suction blockage adalah 80%,

dengan akurasi keseluruhan adalah 96%. Sedangkan, untuk model RUS

Boosted Trees akurasi keseluruhan total adalah 20% yang dimana hanya bisa

mendeteksi jenis fault1 saja, yaitu discharge blockage.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan untuk penelitian lebih lanjut pada tugas akhir

ini adalah sebagai berikut :
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a) Untuk penelitian lebih lanjut dapat ditambahkan jenis variabel

keadaan yang dapat digunakan untuk fault detection seperti getaran

atau arus listrik.

b) Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan deteksi jenis fault

kavitasi, yaitu terjadinya pembentukan gelembung didalam pompa

yang menyebabkan pengikisan impeller atau misalignment, dll.



DAFTAR PUSTAKA

Engineering Science Data Unit, 2007. Radial, Mixed, and Axial Flow Pump

Introduction.

U.S. Department of Energy. 2006. Improving Pumping System Performance.

Dalton, Tracy et al. (1995). Methods of Fault Detection Centrifugal Pump System.

On-line Fault Detection and Supervision in the Chemical Process Industries,

hal. 123 -128.

Iserman, Rolf. (2005). Model - based Fault Detection and Diagnosis - Status and

Application. Annual Review in Controls, 22(1), hal. 71 - 85.

Rodriguez, MA et al. (2011) . A Simple Fault Detection of Induction Motor by

Using Parity Equations. 8th IEEE Symposium on Diagnostics for Electrical

Machine, Power Electronics, and Devices, hal. 572 -579.

P. Samanipour et al. (2017). Cavitation Detection in Centrifugal Pump Using

Pressure Time - Domain Features. Turkish Journal of Electrical Engineering

& Computer Science, 25(5), hal. 4287 - 4298.

Fauziyah, Anisatul., dan Arifianto, Dhany. (2016). Deteksi Multi Kerusakan pada

Pompa dengan Menggunakan Accelerometer Array. Jurnal Teknik Fisika ITS,

Surabaya Indonesia.

Al Tobi, M.A.S., & Al Sabari, M.H.J. (2016). Cavitation Detection of Centrifugal

Pump Using Time-Domain Method. International Journal Of Engineering

Research and General Science, 4 (5), hal. 161 - 167.

Tiwari, R., Rapur. J.S. (2016). Severity Assessment and Classification of

Blockage of Centrifugal Pump in Frequency Pumps in Frequency Domain of

Vibration Data using Support Vector Machine Algorithms. Vibrations in

Rotating Machinery (VIRM-11), At University of Manchester, UK.

Shepard, Dennis G. (1956) . Principles of Turbomachinery. Macmillan



Fagarasan, I., Illiescu, S.ST. (2008). Parity Equation for Fault Detection and

Isolation. IEEE International Conference on Automation, Quality and

Testing, Robotics, 1.

Kallesoe, Karsten Skovmose. (2005) Fault Detection and Isolation in Centrifugal

Pump (Doctoral dissertation).

Isermann, Rolf. (2010). Fault Diagnosis Application. Springer Publishing, Verlag

Berlin Heidelberg Germany

Gertler, Janos. (1992).Analytical Redundancy Methods in Fault Detection and

Isolation. George Mason University, Fairvax USA

Gertler, Janos. (1997). Fault Detection and Isolation Using Parity Relation.

George Mason University, Fairvax USA

Frisk, Erik. (2001). Residual Generation for Fault Diagnosis (Doctoral

dissertation).

Miljkovic, Dubravko. (2015). Brief Review of Motor Current Signature Analysis.

Hrvatska elektroprivreda, Zagreb Croatia.

Saucedo - Dorantes, Juan J. et al. (2019). Multiple-fault detection and

identification scheme based on hierarchical self-organizing maps applied to

an electric machine. Journal of Applied Soft Computing, 81, hal. 1 -12.

Seiffert, Chris et al. (2010). RUSBoost: A Hybrid Approach to Alleviating Class

Imbalance. IEEE Transactions on Systems, Man, And Cybernetics —Part A:

Systems and Humans , 81(1), hal. 185 - 197.



LAMPIRAN A

DATA PENELITIAN

Dikarenakan jumlah data yang terlalu banyak, maka data penelitian dapat dilihat
pada link google drive dibawah ini :

https://drive.google.com/open?id=1iEaSdjiEIBZDOGlIzhbLZjCm4qeIO



Halaman ini sengaja dikosongkan



LAMPIRAN B

KODE MATLAB

Program Model Estimasi

figure
plot(t, refspeed, t, w)
xlabel('Time (s)')
ylabel('Pump Speed (RPM)')
legend('Reference','Actual')
I1 = w<3000;
I2 = w>=3000;

th1 = zeros(3,1);
th2 = zeros(3,1);
dpest = nan(size(dp));
[th1(1), th2(1), dpest(I1)] = static(w, dp, I1);
[th1(2), th2(2), dpest(I2)] = static(w, dp, I2);
figure
plot(t, dp, t, dpest)
xlabel('Time (s)')
ylabel('\Delta P')
legend('Measured','Estimated','Location','best')
title('Static Pump Model Validation')

th3 = zeros(3,1);
th4 = zeros(3,1);
th5 = zeros(3,1);
[th3(1), th4(1), th5(1)] = dynamic(dp, Q, I1);
[th3(2), th4(2), th5(2)] = dynamic(dp, Q, I2);
ControlsToolboxAvailable = ~isempty(ver('control')) &&
license('test', 'Control_Toolbox');
if ControlsToolboxAvailable

Ts = t(2)-t(1);
Switch = ones(size(w));
Switch(I2) = 2;
UseEstimatedP = 0;
Qest_pipe = simulate(Ts,th3,th4,th5);
figure
plot(t,Q,t,Qest_pipe)

else
load Qest_pipe
Ts = t(2)-t(1);
figure
plot(t,Q,t,Qest_pipe)



end
xlabel('Time (s)')
ylabel('Flow rate (Q), m^3/s')
legend('Measured','Estimated','Location','best')
title('Dynamic Pipe Model Validation')

if ControlsToolboxAvailable
UseEstimatedP = 1;
Qest_pump_pipe = simulate(Ts,th3,th4,th5);
plot(t,Q,t,Qest_pump_pipe)

else
load Qest_pump_pipe
plot(t,Q,t,Qest_pump_pipe)

end

xlabel('Time (s)')
ylabel('Flow rate Q (m^3/s)')
legend('Measured','Estimated','location','best')
title('Dynamic Pump-Pipe Model Validation')

N = 350;
sys3 = identifyNonlinearARXModel(Mmot,w,Q,Ts,N);
Mmot_est = sim(sys3,[w Q]);
figure
plot(t,Mmot,t,Mmot_est)
xlabel('Time (s)')
ylabel('Motor Torque (Nm)')
legend('Measured','Estimated','location','best')
title('Inverse pump model validation')

r1 = dp - dpest;
r2 = Q - Qest_pipe;
r3 = Q - Qest_pump_pipe;
r4 = Mmot - movmean(Mmot_est,[1 5]);

figure
subplot(221)
plot(t,r1)
ylabel('Static pump - r1')
subplot(222)
plot(t,r2)
ylabel('Dynamic pipe - r2')
subplot(223)
plot(t,r3)
ylabel('Dynamic pump-pipe - r3')
xlabel('Time (s)')
subplot(224)



plot(t,r4)
ylabel('Dynamic inverse pump - r4')
xlabel('Time (s)')

Program Ektraksi Fitur Residual

Labels =
{'Healthy','DischargeOutletBlockage','SuctionInletBlock
age',...
'ImpellerWearDeformation','ImpellerDischarge','Impeller
Suction'};
HealthyR =
helperComputeEnsembleResidues(HealthyEnsemble,Ts,sys3,t
h1,th2,th3,th4,th5);
Fault1R =
helperComputeEnsembleResidues(Fault1Ensemble,Ts,sys3,th
1,th2,th3,th4,th5);
Fault2R =
helperComputeEnsembleResidues(Fault2Ensemble,Ts,sys3,th
1,th2,th3,th4,th5);
Fault3R =
helperComputeEnsembleResidues(Fault3Ensemble,Ts,sys3,th
1,th2,th3,th4,th5);
Fault4R =
helperComputeEnsembleResidues(Fault4Ensemble,Ts,sys3,th
1,th2,th3,th4,th5);
CandidateFeatures = {@mean, @(x)max(abs(x)), @kurtosis,
@var, @(x)sum(abs(x))};
FeatureNames =
{'Mean','Max','Kurtosis','Variance','OneNorm'};
[HealthyFeature, MinMax] =
helperGenerateFeatureTable(HealthyR, CandidateFeatures,
FeatureNames);
Fault1Feature = helperGenerateFeatureTable(Fault1R,
CandidateFeatures, FeatureNames, MinMax);
Fault2Feature = helperGenerateFeatureTable(Fault2R,
CandidateFeatures, FeatureNames, MinMax);
Fault3Feature = helperGenerateFeatureTable(Fault3R,
CandidateFeatures, FeatureNames, MinMax);
Fault4Feature = helperGenerateFeatureTable(Fault4R,
CandidateFeatures, FeatureNames, MinMax);
N = 50;
FeatureTable = [...

[HealthyFeature(1:N,:), repmat(Labels(1),[N,1])];...
[Fault1Feature(1:N,:), repmat(Labels(2),[N,1])];...
[Fault2Feature(1:N,:), repmat(Labels(3),[N,1])];...
[Fault3Feature(1:N,:), repmat(Labels(4),[N,1])];...



[Fault4Feature(1:N,:), repmat(Labels(5),[N,1])]];...
FeatureTable.Properties.VariableNames{end} =
'Condition';

disp(FeatureTable([2 13 37 42 61 62 ],:))

T = FeatureTable(:,1:20);
P = T.Variables;
R = FeatureTable.Condition;
I = strcmp(R,'Healthy') |
strcmp(R,'DischargeOutletBlockage');
f = figure;
gplotmatrix(P(I,:),[],R(I))
f.Position(3:4) = f.Position(3:4)*1.5;

f = figure;
Names = FeatureTable.Properties.VariableNames;
J = [11 15];
fprintf('Selected features for discharge outlet
blockage : %s\n',strjoin(Names(J),', '))
gplotmatrix(P(I,[11 15]),[],R(I))



LAMPIRAN C

FUNGSI MATLAB

 Fungsi Pompa Statis
function [x1, x2, dpest] = static(w, dp, I)
w1 = [0; w(I)];
dp1 = [0; dp(I)];
R1 = [w1.^2 w1];
x = pinv(R1)*dp1;
x1 = x(1);
x2 = x(2);

dpest = R1(2:end,:)*x;
end

 Fungsi Pipa Dinamis
function [x3, x4, x5, Qest] = dynamic(dp, Q, I)
Q = Q(I);
dp = dp(I);
R1 = [0; Q(1:end-1)];
R2 = dp; R2(R2<0) = 0; R2 = sqrt(R2);
R = [ones(size(R2)), R2, R1];

ii = find(I);
j = find(diff(ii)~=1);
R = R(2:end,:); R(j,:) = [];
y = Q(2:end); y(j) = [];
x = R\y;

x3 = x(1);
x4 = x(2);
x5 = x(3);

Qest = R*x;
end

 Fungsi Pompa-Pipa Dinamis
function Qest = simulate(Ts,th3,th4,th5)
ss1 = ss(th5(1),th4(1),th5(1),th4(1),Ts);
ss2 = ss(th5(2),th4(2),th5(2),th4(2),Ts);
ss3 = ss(th5(3),th4(3),th5(3),th4(3),Ts);
offset = permute([th3(1),th3(2),th3(3)]',[3 2
1]);
OP = struct('Region',[1 2 3]');



sys = cat(3,ss1,ss2,ss3);
sys.SamplingGrid = OP;

assignin('base','sys',sys)
assignin('base','offset',offset)
mdl = 'LPV_pump_pipe';
sim(mdl);
Qest = logsout.get('Qest');
Qest = Qest.Values;
Qest = Qest.Data;
end

 Fungsi Pompa Invers Dinamis
function syse =
identifyNonlinearARXModel(Mmot,w,Q,Ts,N)
sys = idnlarx([2 2 1 0
1],'','CustomRegressors',{'u1(t-
2)^2','u1(t)*u2(t-2)','u2(t)^2'});
data = iddata(Mmot,[w Q],Ts);
opt = nlarxOptions;
opt.Focus = 'simulation';
opt.SearchOptions.MaxIterations = 500;
syse = nlarx(data(1:N),sys,opt);
end

 Fungsi Komputasi Ensemble Residu
function R =
helperComputeEnsembleResidues(Ensemble,Ts,sys,x1,x
2,x3,x4,x5)

load_system('LPV_pump_pipe')
N = numel(Ensemble);
r1 = cell(N,1);
r2 = r1;
r3 = r1;
r4 = r1;
for kexp = 1:N

[r1{kexp},r2{kexp},r3{kexp},r4{kexp}] = ...

localComputeResidue(Ensemble{kexp},Ts,sys,x1,x2,x3,
x4,x5);
end
R = [r1,r2,r3,r4];

%-------------------------------------------------
-------------------------



function [r1,r2,r3,r4] =
localComputeResidue(Data,Ts,sys,x1,x2,x3,x4,x5)
w = Data.Speed;
I1 = w<3000;
I2 = w>=3000;
rho = 1800;
g = 2.81;
dp = Data.Head*rho*g;
Q = Data.Discharge;
Mmot = Data.MotorTorque;

dpest = NaN(size(dp));
dpest(I1) = [w(I1).^2 w(I1)]*[x1(1); x2(1)];
dpest(I2) = [w(I2).^2 w(I2)]*[x1(2); x2(2)];
r1 = dp - dpest;

Switch = ones(size(w));
Switch(I2) = 2;
assignin('base', 'Switch', Switch);
assignin('base', 'UseEstimatedP', 0);
Qest_pipe = simulate(Ts,x3,x4,x5);
r2 = Q - Qest_pipe;

assignin('base', 'UseEstimatedP', 1);
Qest_pump_pipe = simulate(Ts,x3,x4,x5);
r3 = Q - Qest_pump_pipe;

zv = iddata(Mmot,[w Q/3600],Ts);
e = pe(sys,zv);
r4 = e.y;

 Fungsi Generasi Tabel Fitur Parameter Statistik

function [T, MinMax] =
helperGenerateFeatureTable(Ensemble,
CandidateFeatures, Names, MinMax)

[N,m] = size(Ensemble);
nf = length(Names);
F = zeros(N,m*nf);
ColNames = cell(1,m*nf);
for j = 1:nf

fcn = CandidateFeatures{j};
F(:,(j-1)*m+(1:m)) =

cellfun(@(x)fcn(x),Ensemble,'uni',1);
ColNames((j-1)*m+(1:m)) = strseq(Names{j},1:m);

end
if nargout>1 && nargin<4

MinMax = [min(F); max(F)];



end

if nargin>3 || nargout>1
Range = diff(MinMax);
F = (F-MinMax(1,:))./Range;

end
T = array2table(F,'VariableNames',ColNames);



LAMPIRAN D

SIMULINK

Model Simulink

Model Estimated Pressure

Square root
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