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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses industri memerlukan pengendali yang tepat agar proses pada operasi

industri dapat mencapai performa yang baik serta menghasilkan keluaran sesuai

dengan setpoint yang diberikan. Salah satu sistem pada proses operasi industri

adalah Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR). CSTR adalah sebuah tangki

pengaduk yang digunakan untuk mencampur dua fluida atau lebih. CSTR dapat

ditemukan pada industri makanan, minuman dan industri yang membutuhkan

pencampuran berbagai macam fluida.

CSTR merupakan sistem non linier multivaribel, Hal ini dapat dilihat dari

banyaknya parameter yang dapat dikendalikan seperti konsentrasi, level, laju

aliran dan lain sebagainya. Proses  di  dalam CSTR dikatakan sebagai proses non

linier karena proses  ini selalu berubah terhadap  waktu  proses dan tidak  stabil.

Pada penelitian ini akan dikembangkan pengendalian sistem non linier

multivariabel CSTR menggunakan pengendali sliding mode. Parameter yang

dikendalikan yaitu level dan konsentrasi, sementara parameter yang lain dianggap

konstan dengan contoh kasus penerapan CSTR pada industri minuman.

Pengendalian CSTR pada industri minuman digunakan untuk mendapatkan

kualitas rasa sesuai dengan standar yang diberikan. Kualitas rasa dalam CSTR

dipengaruhi konsentrasi masing – masing  fluida yang dicampur, sehingga perlu

dilakukan pengendalian konsentrasi tiap – tiap fluida. Masalah yang timbul adalah

pengendalian konsentrasi fluida berpengaruh pada pengendalian level pada CSTR,

begitu pula sebaliknya. Oleh  karena  itu,  diperlukan pengendali  yang  dapat

mengatur level dan konsentrasi dari CSTR sehingga  dapat dipertahankan  pada

nilai  normal  meskipun  terjadi gangguan pada sistem.
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Pengendali yang dapat mengatasi hal tersebut adalah Sliding Mode Control

(SMC). “Keunggulan metode SMC mampu bekerja dengan baik pada sistem non

linear yang memiliki ketidakpastian model ataupun parameter” ( Herlambang, T.

2010). Dian Mursyitah dkk, merancang pengendali level dan konsentrasi pada

sistem CSTR dengan metoda decouple sliding mode, pada penelitian ini kehadiran

chattering menyebabkan error steady state sehingga kestabilan sistem terganggu.

Pada penelitian ini akan didesain permukaan luncur Propotional Derivative

(PD) pada SMC untuk mengatasi persoalan kestabilan sistem. Aksi Kendali

Propotional Derivative (PD) diharapkan dapat membuat sistem kokoh terhadap

gangguan serta menjaga kestabilan sistem CSTR dalam mengendalian level dan

konsentrasi. Pengendali SMC dengan permukaan luncur PD akan dibandingkan

dengan pengendali SMC dan PID untuk mengetahui respon pengendali yang

paling baik dalam mengendalikan level dan konsentrasi pada sistem CSTR.

1.2. Perumusan Masalah

Bagaimana pengaruh penambahan aksi kendali PD pada permukaan luncur

SMC dalam mengendalikan level dan konsentrasi pada sistem CSTR.

1.3. Tujuan Penelitian

Mengendalikan level dan konsentrasi pada CSTR secara optimal dan

menjaga kestabilan sistem terhadap gangguan dengan menambahkan aksi

pengendali Propotional Derivative (PD) pada SMC.

1.4. Batasan Masalah

Pada Tugas Akhir ini, dibuat batasan masalah sebagai berikut:

a. Variabel yang dikendalikan adalah level dan konsentrasi.

b. Tidak adanya pembahasan mengenai hardware.

c. Simulasi dilakukan dengan software Matlab.
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1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat  dari  Tugas  Akhir  ini  adalah  mengetahui performa pengendali

SMC dengan permukaan luncur Propotional Derivative (PD) yang didisain untuk

pengendalian level dan konsentrasi pada  sistem CSTR dalam menjaga kestabilan

dan kekokohan sistem.


